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У Конотопі 

колядуватиме кавер-

гурт військового 

оркестру 58-ї ОМПБ

стор.  2»

Чому передноворiчний 

обмiн полоненими 

обурив Олега Сенцова, 

який пройшов практику 

росiйських буцегарень

«І ще не скоро наш 
кінець»

стор. 5»

Держава не сприяє розвиткові 

відновлюваної енергетики 

в Україні, затримуючи 

ухвалення необхідних 

для ринку законів 

Сонце у глухому куті

стор. 4»

Святкуємо від дня святого Романа 1 грудня — до Йордана 19 січня, останнього великого зимового християнського свята Богоявлення.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

стор. 3»

РИМА ТИЖНЯ

Новорічна
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Рік старий у минуле втік 
І у наші життя увірвався 
Високосний наступний 
рік, 
Його номер — дві тисячі 
двадцять. 
Хоч досягнень помітних 
нема 
І замовчані наші втрати, 
Рік минулий минув 
недарма — 
В нім ми вчилися 
вибирати. 
Ми робили це вже не 
раз, 
Сподіваючись — прийде 
стабільність. 
Та звернувся з екранів 
до нас 
Той, кого нам обрала 
більшість. 
Й повідомлено нам було, 
Що нема взагалі різниці, 
Чи ти вдома за щедрим 
столом, 
Чи в окопі, чи у в’язниці. 
І що мариться часто 

йому, 
В його мріях інтимних, 
приватних, 
Як братаються в мить 
одну 
Патріот, малорос і «ват-
нік», 
Що забули кривди старі, 
Все звели під спільний 
знаменник... 
Та здаватись не хоче в 
цій грі 
Чверть із нас — 
войовнича меншість, 
Дух нескорений і живий 
Б’ється в грудях, не знає 
спочинку. 
І прийшов до нас рік 
новий, 
Як рахунок у поєдинку. 
Непряма в нас життя 
течія 
І складніша за інтеграли. 
Двадцять — двадцять, 
це нічия. 
Значить, ми іще не 
програли!

Понівечені цінності

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,686 грн 

1 € = 26,422 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

Колядки 
у готичному 
костелі
«Територія РіздвА» запрошує почути автентику і класику
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«Нібито населенню пропонують рятівний жилет — страхову ціну на газ. Однак 
створюється враження, що головна мета — президент, якому потрібно було 
донести, що про людей дбають, а ціна буде нижчою. 
Але навряд чи при цьому врахували транспортування».

Юрій Корольчук
член наглядової ради 

Інституту енергетичних стратегій

УКРАЇНА МОЛОДА

жителів
Д о н б а с у 

отримали російське громадянство у спрощеному по-
рядку в минулому році, відрапортували в пресцентрі 
МВС Росії.

Більше  196 тис.
киян і гостей
столиці зустріли Новий рік на Софійській 
площі, повідомили в пресслужбі КМДА.

податкових перевірок
мають провести у 2020 році, за-
планували у ДПС.

бойовиків і 
російських 

вояків
було вбито й поранено минулоріч у результаті бойових 
дій на сході України, за даними пресцентру ООС.

об’єктах
інфраструктури 

Донбасу українською стороною СЦКК 
минулоріч було виконано відновлю-
вальні роботи, розповіли в штабі ООС.

Понад 100 тис. 1 тис. 558 На  3126 тис. 147
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Помпео приїде в Україну пізніше 
 Держдепартамент США офіційно підтвердив 
відтермінування запланованого на початок 2020 
року візиту державного секретаря Майка Помпео в 
Україну. Пресслужба Державного департаменту ар-
гументувала це недавньою атакою на посольство 
Сполучених Штатів в Іраку. 
 Тим часом демонстранти, які оточили й нама-
галися штурмувати посольство Сполучених Штатів 
у Багдаді, в середу, 1 січня, припинили облогу. 
Про це повідомили у збройних силах Іраку. Згід-
но з повідомленням, усі учасники акції протесту 
звільнили територію біля дипломатичного пред-
ставництва. Крім того, було розібрано напнуті там 
намети. «Іракські сили безпеки повністю контролю-
ють увесь периметр посольства», — повідомляє з 
посиланням на збройні сили Іраку агенція «Рейтер». 
Ще зранку цього дня мітингарі підпалили дах про-
пускного пункту, розташованого на території дип-
представництва. У відповідь американським морпі-
хам, які охороняють посольство, довелося застосу-
вати сльозогінний газ, аби завадити подальшим діям 
протестувальників. Унаслідок застосування сльозо-
гінного газу постраждало щонайменше 20 протесту-
вальників, повідомляє агенція «Франс пресс». На-
пади на посольство з боку іракських шиїтів спричи-
нив здійснений 29 грудня авіаудар США по бойо-
виках «Катаїб Хезболла», внаслідок якого загинуло 
щонайменше 25 осіб. Бомбардування стало реак-
цією на загибель громадянина США під час обстрі-
лу військової бази в Іраку 27 грудня. Шиїтське угру-
повання «Катаїб Хезболла», яке діє на території Си-
рії та Іраку, тісно пов’язане з Іраном та отримує з цієї 
країни військову підтримку. Дональд Трамп поклав 
відповідальність за атаку на Іран. 

В Австралії через пожежі евакуюють 
тисячі людей
 На сході Австралії влада у четвер, 2 січня, роз-
почала організовану евакуацію тисяч людей, які 
опинились у пастці через масштабні лісові пожежі. 
У рятувальних операціях задіяні кораблі військово-
го флоту та вертольоти. «Є деякі частини штатів Вік-
торія та Новий Південний Уельс, які були повністю 
спустошені, там немає струму та втрачено комуніка-
ції», цитує «Рейтер» прем’єр-міністра країни Скот-
та Моррісона. Десятки тисяч туристів та мешкан-
ців штатів мають евакуювати впродовж 48 годин. 
Від початку лісових пожеж у країні вже загинули 18 
людей, зниклими безвісти вважають десятки. За ос-
танній тиждень вогонь зруйнував близько 400 бу-
динків. 

Нетаньяху проситиме імунітету 
 Задля захисту від переслідування прем’єр-
міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прохатиме пар-
ламент країни надати йому недоторканність на тлі 
звинувачень у корупції та можливого кримінального 
переслідування. Про своє бажання Нетаньяху заявив 
у середу, 1 січня. Ізраїльський прем’єр наголосив, 
що йдеться про обмежену в часі недоторканність. 
Крім того, Нетаньяху переконаний, що зможе довес-
ти в суді свою невинуватість. «Я прагну ще багато 
років керувати Ізраїлем, аби досягнути історичних 
успіхів», — зазначив Нетаньяху. Як повідомлялося, 
Біньямін Нетаньяху став першим чинним ізраїльсь-
ким прем’єром, проти якого були висунуті обвинува-
чення в корупції, хабарництві та шахрайстві. 2 груд-
ня 2019 року генпрокурор Ізраїлю Авіхай Мандель-
бліт передав голові Кнесету письмове обвинувачен-
ня щодо Нетаньяху. 

У німецькому зоопарку згоріли 
більше 30 тварин
 У зоопарку німецького міста Крефельд у зем-
лі Північний Рейн-Вестфалія пожежа повністю зни-
щила «Будинок мавп». Усі тварини загинули. При-
міщення площею у дві тисячі квадратних метрів було 
домівкою, зокрема, для рідкісних калімантанських 
орангутанів, шимпанзе та ігрунок. Повідомлення про 
загоряння надійшло о 00:38 1 січня. Пожежники при-
були за кілька хвилин, але приміщення з тваринами 
вже було охоплене полум’ям. За попередніми дани-
ми, пожежу спричинили літаючі китайські ліхтарики, 
які заборонені в цьому регіоні Німеччини. Три таких 
ліхтарики знайшли у вигорілому вольєрі, повідом-

НОВИНИ ПЛЮС■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 У новорічні дні збройні формування 
Російської Федерації та їхні посіпаки 10 
разів порушили режим припинення вог-
ню. Противник обстріляв позиції наших 
підрозділів із гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. 
 На луганському напрямку в районі від-
повідальності оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ» обстріли наших пози-
цій зафіксовано поблизу населених пунктів 
Оріхове, Зайцеве, Новолуганське, Кримсь-
ке. На Донеччині, де за ситуацію відповідає 
оперативно-тактичне угруповання «Схід», 
обстріли з гранатометів різних систем i 
стрілецької зброї зафіксовано поблизу Ав-
діївки, Новомихайлівки та Пісок. 
 30 грудня та 1 січня внаслідок воро-
жих обстрілів два військовослужбовці 
Об’єднаних сил отримали поранення. У 
соцмережах з’явилася інформація про за-
гибель військовослужбовця Юрія Сергєє-
ва з позивним «Гудвін». Про сумну звіст-
ку дружина бійця Лілія Сергєєва-Старо-

стіна написала на сторінці у «Фейсбуцi». 
За словами офіцера ЗСУ Анатолія Ште-
фана (Штірліца), Юрій Сергєєв наклав на 
себе руки. Сталося самогубство неподалік 
Золотого в Луганській області. 
 За даними військової розвідки, втра-
ти російсько-окупаційних військ упро-
довж 2019 року склали: безповоротними 
— 619 осіб; пораненими та травмованими 
— 939 осіб; озброєння та військової техні-
ки — 110 одиниць. 
 Об’єднані сили продовжують викону-
вати бойові завдання щодо відсічі та стри-

мування збройної агресії Російської Фе-
дерації. Варто нагадати, що напередодні 
нового року сайт «Інформнапалм» опри-
люднив розслідування щодо скупчення 
російських збройних формувань побли-
зу кордону Білорусі та України. В дослі-
дженні йдеться про стрімке накопичен-
ня ударних наступальних формувань зб-
ройних сил РФ безпосередньо біля кордо-
ну з Білоруссю та Україною. Відповідно 
до зібраних матеріалів, основні технічні 
резерви російської армії зосереджені поб-
лизу населеного пункту Клінці. ■

НА ФРОНТІ 

Використовують сябрів
Відбувається стрімке накопичення російських ударних 
наступальних формувань поблизу кордону 
Білорусі та України

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Під новорічну ялинку ук-
раїнці отримали вчергове «чу-
довий подарунок» від нової 
влади — з 1 січня 2020 року ми 
змушені платити за газ ринко-
ву ціну. Уряд пояснює це непо-
пулярне нововведення домо-
вленостями із Заходом, пере-
водячи стрілки на тиск із боку 
МВФ. Але щоб не втратити ос-
таточно довіру своїх співгрома-
дян і хоч якось захистити насе-
лення від коливання тарифів, 
Кабмін увів так звану «страхо-
ву ціну», тобто фіксацію ціни 
на певному рівні. А це означає, 
що в українців із 1 січня буде 
два варіанти, як платити за газ: 
або за гарантованою (яка дія-
тиме до кінця кварталу), або за 
ринковою цінами.
 Страхова ціна «Нафтогазу» 
становить 6 тис. 961 грн за тися-
чу кубометрів iз ПДВ — її виз-
начили на підставі котирувань 
на найбільшій європейській га-
зовій біржі, й така ціна на 7% 
менша, ніж у першому квар-
талі 2019 року. Тож, здавалося 

б, що й підстав немає нам з вами 
бути невдоволеними та здійма-
ти «бучу». Але... Виявляється, 
що кінцева вартість газу зале-
жатиме від тарифів на транс-
портування, які встановлює 
Нацкомісія з тарифів. І, якщо 
виходити з тарифів у листопаді 
минулого року, то вартість газу 
може становити близько... 8 
тис. грн за тисячу кубометрів!
 Ця ціна збігається з квар-
тальною гарантованою, а вона 
діятиме автоматично для всіх 
споживачів. У «Нафтогазі» по-
рахували й відверто зізналися, 
що якщо транзит продовжить-
ся, програма з гарантованою ці-
ною може завдати споживачам 
збитків.

 За словами міністра енерге-
тики та захисту довкілля Олек-
сія Оржеля, після підписання 
угоди про транзит газ може ста-
ти чи не найдешевшим за всю 
історію перемовин. «Тоді спо-
живачі зi страховою ціною не 
виграють, бо на ринку буде мен-
ша ціна», — попередив він.
 Але це не стосується меш-
канців багатоквартирних бу-
динків, які не можуть впливати 
на цей процес: у їхньому випад-
ку все залежить від комуналь-
них підприємств, які надають 
їм послуги. Останні так само 
можуть скористатися пропози-
цією «Нафтогазу». 
 Щоправда, є й інші, більш 
приємні, новини: рахунки за 

теплову енергію за грудень 
2019 року за рахунок їх ко-
ригування відповідно до рин-
кової ціни на газ у грудні мо-
жуть бути знижені на 300-400 
грн. «За нашими підрахунка-
ми, вже в грудні, якщо пра-
вильно здійснити ці нараху-
вання, людина може отрима-
ти у своїй платіжці на 300-400 
грн менше. Це дуже відчутно», 
— заявив напередодні прем’єр 
Олексій Гончарук. У правди-
вості слів пана Гончарука ми 
зможемо переконатися зовсім 
скоро, й не хотілося б бути ошу-
каними, адже свого часу коман-
да «Слуги народу» багато чого 
наобіцяла, але ще майже нічо-
го з того не виконала... ■

ТАРИФИ

Дешевого газу не буде
Для населення України почали діяти гарантована та ринкова 
ціни на блакитне паливо

■

Валентина САМЧЕНКО

 У Конотопі Сумської області 8 січня 
пройде перший Фестиваль колядок і щед-
рівок, який має за мету популяризувати, 
особливо серед дітей та молоді, народні 
традиції новорічно-різдвяних святкувань. 
Проєкт реалізують під егідою місцевого 
собору Різдва Пресвятої Богородиці Пра-
вославної Церкви України, за підтримки 
діаспори парафії Святого апостола Андрія 
Первозванного міста Чикаго (США).
 У міському Будинку культури «Зоря-
ний» очікують двох особливих гостей. За-
вітає кавер-гурт Dagger військового ор-
кестру легендарної 58-ї окремої мотопі-
хотної бригади оперативного команду-
вання «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, 
яка базується у Конотопі, і захищає Ук-
раїну на передовій. Також співатиме вже 
два десятиліття як народний артист Ук-
раїни Тарас Петриненко, чиєю візиткою 
є авторська пісня «Україна»: «Дороги ін-
шої не треба,// Поки зорить Чумацький 
Шлях...»
 Тарас Гаринальдович очолить і журі, 
яке прослуховуватиме виступи шести ко-

лективів — учасників фестивалю-концер-
ту. Виступатимуть п’ять колективів міста 
Конотоп: хор недільної школи собору Різ-
два Пресвятої Богородиці, ансамблі му-
зичних шкіл «Імпровіз» і «Різдвяники», 
народний театральний «Смайл» дитячої 
школи мистецтв та «Елегія» політехніч-
ного технікуму Сумського держунівер-
ситету. А також iз району завітає зразко-
вий аматорський дитячий фольклорний 
колектив «Писанка» Великосамбірсько-
го сільського Будинку культури. Поміж 
усіма учасниками визначать найкращих 
у шести номінаціях. 
 Концерту передуватиме ярмарок-про-
даж від майстрів Конотопщини. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«І ще не скоро наш кінець»
У Конотопі колядуватиме кавер-гурт військового 
оркестру 58-ї ОМПБ

■

Тарас Петриненко у Конотопі заспіває: «Дороги
 іншої не треба,// Поки зорить Чумацький Шлях...»
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙
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нелегальних 
заправок

закрили в Україні минулоріч, ін-
формує пресслужба СБУ.

300 річницю
від дня народжен-

ня голови Проводу ОУН Степана Бандери 
відзначили 1 січня, нагадали в Організа-
ції українських націоналістів.

осіб
було засуджено мину-

лоріч за злочини проти основ на-
ціональної та громадської безпе-
ки, підбили підсумки в СБУ.

температурних рекордів
за всю історію метеорологічних спос-

тережень (із 1881 року) було зафіксовано в Україні минуло-
го року, дослідили в Центральній геофізичній обсерваторії ім.
Б. Срезневського.

найгарніших 
ялинок 

Європи ввійшла й київська ялинка на Софійсь-
кій площі, пишуть на туристичному порталі Europe 
Best Destinations.

111-ту 90 Понад 30 У 5-ку

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

СВЯТКОВЕ

Колядки у 
готичному 
костелі
«Територія РіздвА» запрошує 
почути автентику і класику 
Людмила КОХАН

 Звуки автентики і класики, улюблені го-
лоси, авторські пісні — все це зіркова коля-
да у концерті «Територія Різдва» у Києві 8 
січня. Під куполом готичного творіння ар-
хітектора Владислава Городецького — в кос-
телі Святого Миколая — виступатимуть, зок-
рема, Марина Одольська, Олег Собчук із гур-
ту «Скай», Катя Chily, Віталій Кириченко із 
«Нумер 482», Олесь Журавчак, «Гуляй Го-
род» i «Правиця». Тільки цього вечора в На-
ціональному будинку органної і камерної 
музики України можна буде почути колядку 
«Божа мати» у виконанні Ілларії під акомпа-
немент органу.
 Поль Манандіз і Мирослав Кувалдін (The 
Вйо) виконають авторські різдвяні пісні у суп-
роводі оркестру. Звучатимуть колядки та щед-
рівки в яскравих аранжуваннях композитора 
Євгена Петриченка під супровід симфонічно-
го оркестру під орудою диригента Богдана Плі-
ша. Запам’ятається «Тиха ніч» у неочікувано-
му поєднанні голосів класичної оперної діви — 
зірки органного залу Іванни Пліш (сопрано) й 
естрадного виконавця з пікантним французь-
ким акцентом Поля Манандіза.
 «Територію Різдва» загалом можна вважа-
ти першою «Територією А»-2020. Своєю ніж-
ністю і чарівністю, авторськими версіями ко-
лядок і щедрівок нашу казку оповідатиме Ан-
желіка Рудницька, адже саме вона є заснов-
ницею «Території А», яка у свій час створила 
першу платформу для розвитку і становлен-
ня українського шоу-бізнесу, започаткувала 
перші українські телевізійні хіт-паради, — ка-
жуть організатори концерту. Вони ще обіця-
ють 8 січня декілька незвичайних сюрпризів. 
Бо то традиція в ці святкові дні — дивувати. 
 Нагадаємо, «Територія А» увійшла в іс-
торію української музики та українського те-
лебачення як перший український телевізій-
ний щоденний хіт-парад кліпів; програма ви-
ходила в ефір на телеканалі ICTV із 17 верес-
ня 1995-го по 17 вересня 2000-го. Спочатку в 
хіт-параді було 5, потім — 10, а пізніше — 20 
місць. Щотижня два учасники залишали про-
граму, а натомість стартували нові кліпи. Ук-
раїнська «Територія А» стала прообразом піз-
ніших «фабрик зірок». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 За останні три роки 82-річний 
конструктор Яків Тарнавський, який 
працює у Черкаському національно-
му університеті імені Богдана Хмель-
ницького, спільно зі своїми студен-
тами-старшокурсниками створив 37 
пристроїв для вивчення фізики.
 Як повідомляє пресслужба цього 
навчального закладу, Яків Тарнавсь-
кий також став ініціатором відкрит-
тя лабораторії приладів експеримен-
тальної фізики у Навчально-науково-
му інституті інформаційних та освіт-
ніх технологій, до чого долучилися 
викладачі та студенти університету. 
Усі створені присторої можна поба-
чити тепер на виставці в цій лабора-
торії. 
 В університеті кажуть, оскільки 
фізика дотична до всіх сфер нашого 
життя, то вивчати її неможливо без 
експериментальних випробувань. Цьо-
му й слугуватиме нова лабораторія. До 
того ж в Україні не так багато місць, 

де можна не просто подивитися на пе-
ребіг досліду, а й долучитися до його 
реалізації.
 «Споглядаючи створені прилади, 
згадую Центр науки «Коперник» у 
Варшаві і скажу, що наші прилади за 
якістю не гірші від польських. Дякую 
Якову Йосиповичу, який хоч і нама-
гався побудувати своє життя й кар’єру 
за кордоном, зрештою залишився в 
рідній країні та в ЧНУ», — зазначив, 
відкриваючи лабораторію, перший 
проректор Черкаського національно-
го університету Василь Мойсієнко і 
вручив Якову Тарнавському подяку.
 У день відкриття лабораторії мож-
на було побачити дію магнітного поля 
на струм, взаємодію паралельних 
струмів, стікання заряду з вістря, 
вільне падіння, гіроскопічний ефект, 

електромагнітну індукцію, вихрові 
струми, температурну залежність 
опору, молекулярне притягання, ко-
ливання зв’язаних систем, подвійний 
маятник.
 За словами Юрія Ляшенка, дирек-
тора Навчально-наукового інституту 
інформаційних та освітніх технологій 
Черкаського національного універси-
тету, Яків Тарнавський бере ідеї з ін-
тернету і знаходить можливості їх ре-
алізувати. А створені прилади допо-
магатимуть урізноманітнювати нав-
чальний процес, зокрема заняття для 
студентів. Загалом це цікавий, незви-
чайний формат, що дозволяє закріпи-
ти знання на практиці.
 Також в університеті, уточнює він, 
проводитимуть екскурсії для шко-
лярів Черкащини. ■

Ірина КИРПА 

 Істотні корективи в облаштуван-
ня не лише Херсонської області, а й 
інших регіонів може внести затвер-
джений на останньому передноворіч-
ному засіданні Кабміну законопро-
єкт «Про основи адміністративно-
територіального устрою України», 
який регулює основні положення ад-
міністративно-територіального уст-
рою нашої країни. Адже, згідно з но-
вими нормативами, статус міста мо-
жуть отримати лише населені пунк-
ти з чисельністю не менше 20 тисяч 
осіб. 
 Через природне скорочення на-
селення та домінування смертності 
над народжуваністю на даний час до 
цієї планки дотягують лише чотири з 
дев’яти міст на Херсонщині: це Хер-
сон, Олешки, Нова Каховка та Кахов-
ка. 
 Гірше йдуть справи у причорно-
морській зоні, де такі курортні міс-
та, як Скадовськ та Генічеськ, остан-
німи роками стрімко втрачають своє 
населення.
 У перехідних положеннях проєк-
ту закону Кабміну дається рік із мо-
менту ухвалення законопроєкту, на 
«втрясання» всіх рішень із питань, 
пов’язаних зі змінами адміністратив-
но-територіального устрою України.
 Досi незрозуміло, хто та на якій 

підставі займеться реформою тери-
торіального устрою країни, адже 
підрахувати чисельність народу в 
кожному населеному пункті не так 
просто через те, що офіційний пере-
пис населення у нашій країні не про-
водили вже 20 років.
 Отож поки що можна говорити 
лише про орієнтовні дані, які здатні 
дати загальне уявлення про пробле-
му, що існує.
 Так, населений пункт Генічеськ, 
який веде свою історію з 1784 року, 
отримав статус міста у 1903 році, че-
рез 119 років після свого заснуван-
ня. Станом на 2017 рік там орієнтов-
но проживало 19,9 тисячі осіб та є всі 
підстави припускати, що через три 
роки чисельність населення лише 
знизилася.
 Не так давно відсвяткував День 
міста Скадовськ, заснований у 1894 
році, за даними на той же 2017 рік, 
місто має близько 18,4 тисячі насе-
лення.
 В аутсайдерах за приростом насе-
лення також перебувають і такі міс-
та Херсонської області, як Гола При-
стань, заснована у 1709 році (отрима-
ла статус міста у 1958 році), де про-
живає 14,6 тисячі осіб.
 Та й місто Берислав, засноване у 
1709 році, яке отримало статус міста 
в 1938 році, має трохи більше 12 ти-
сяч жителів. Наймолодше місто Хер-

сонщини, Таврійськ, що відокре-
мився від Нової Каховки у 1983 році, 
налічує не більше 11 тисяч мешкан-
ців.
 Цікаво, що Херсонська область 
у складі України є унікальною че-
рез свою близькість до окуповано-
го Росією Криму, омивається Чор-
ним, Азовським та водами «мертво-
го моря» Сиваш. Станом на початок 
2020 року територія має 18 сільських 
районів, дев’ять міст, 31 селище місь-
кого типу та 658 сіл. 
 За своєю площею Херсонщина 
посідає сьоме місце в Україні, а ось за 
кількістю населення — лише 21-ше 
через той факт, що є регіоном із де-
пресивною економікою, де люди або 
вмирають від природних причин, або 
виїжджають до інших, більш ком-
фортних для життя міст та країн.
 Існує народна версія, згідно з 
якою Херсонська область була засно-
вана в 1944 році після того, як Йо-
сип Сталін обмовився у радіоефірі. 
Тож конфуз вождя швидко «випра-
вили» 30 березня того ж року ука-
зом президії Верховної ради СРСР 
«Про створення Херсонської облас-
ті у складі Української РСР». Тепер 
же цілком можливі зворотні події, 
коли реформатори пана Зеленського 
дадуть задній хід історії, що призве-
де до «стирання» міст із карти Хер-
сонської області. ■

У концерті «Територія Різдва» 
виступить Катя Chily.
Фото зі сторінки співачки у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА

Не всякому городу нрав і права 
У 2020 році на Херсонщині відразу п’ять населених пунктів 
можуть назавжди втратити статус міста

■

НАУКА

Сила 
тяжіння
За три роки 82-річний 
педагог сконструював 
37 пристроїв для 
вивчення фізики

■

Конструктор Яків Тарнавський.
Фото надане пресслужбою Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького.
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Політичний прорахунок 
 Володимир Зеленський на-
звав звільнення з-під арешту 
п’ятьох колишніх «беркутів-
ців» у рамках обміну — полі-
тичним рішенням.
 «Із приводу «беркутівців». 
Так, це умови «всіх на всіх», 
умови цього обміну. Ми забира-
ли наших героїв. Я вважаю, що 
це складне було рішення, рішен-
ня політичне. Це правда. І я вва-
жаю, що наші бійці, наші війсь-
кові, наші журналісти — вони 
всі є герої. І я впевнений, що для 
нас пріоритет — повернути на-
ших людей. Я з повагою ставлю-
ся до батьків і родичів, які втра-
тили близьких на Майдані. Ми, 
на жаль, не можемо повернути 
тих, кого вже немає. На жаль, 
ми не можемо це зробити. Але 
ми могли повернути живих. І я 
впевнений, що це пріоритет.
 Але ви знаєте прекрасно, що 
п’ятеро «беркутівців», ще не 
було вироків суду, п’ять років... 
двоє з них були під домашнім 
арештом. Так, не такі, як наші, 
не худі, не биті іншими людь-
ми, а нормально і дуже непо-
гано жили ці п’ять років. Двоє 
людей, чому були без вироків 
— ми розберемося. Це ніяк не 
буде впливати на справи Майда-
ну. Справи Майдану ми закін-
чимо обов’язково. І троє були 
в СІЗО з цих п’яти «беркутів-
ців», теж були без вироку суду. 
І якби вони залишились, то ми 
б не отримали наших розвідни-
ків, не отримали б хлопців, які 
захищали, які були в Дебальце-
вому. І якби так постало питан-
ня, то я і сто «беркутівців» по-
міняв би на одного нашого ук-
раїнця-розвідника», — заявив 
президент Зеленський.

Повернення героїв — торги 
інтересами з ворогом
 Обмін героїв на «беркутів-
ців» обурив колишнього 
політв’язня Кремля, українсь-
кого режисера Олега Сенцова: 
«Країна повинна повертати ге-
роїв, але не ціною понівечен-

ня цінностей, за котрі вони би-
лись». 
 Режисер вважає цей обмін 
несправедливим, адже багато 
політв’язнів не потрапили до 
списків, а Україна видає тих, 
хто вбивав людей. 
 «Частина наших полонених 
повернулась додому. Але лише 
частина. Не всі наші будуть виз-
волені навіть з ОРДЛО — хтось 
залишиться у руках бойови-
ків. Кримські татари та інші 
наші політв’язні і в подаль-
шому будуть сидіти у російсь-
ких в’язницях. Невинні. За це 
Україна віддасть справжніх 
убивць: російський найман-
ців, харківських терористів та 
п’ятьох «беркутівців». І справа 
не лише в тому, що в нас майже 
не залишається цього «чолові-
чого обмінного фонду» (дуже 
цинічний і практичний вислів), 
і для нового повернення своїх 
заручників український уряд 
буде змушений і в подальшо-
му торгувати інтересами краї-
ни з ворогом. А в тому, що цей 
крок позбавляє нас головного 
— справедливості. Заради цієї 
справедливості українці стоя-
ли на майдані Незалежності... 
За цю ж справедливість ми бо-
ремось і в подальшому проти 
окупантів: хто поклав свої голо-
ви, хтось сидить в окопі, хтось у 
в’язниці. Я дуже радий за цих 
хлопців та їхні сімї, котрі зуст-
рілись. Країна повинна поверта-
ти своїх героїв, але не ціною оск-
вернення цінностей, за котрі ці 
герої боролись. Тому що вони не 
скажуть спасибі за те, що спра-
ва розстрілу людей на Майдані 
не була закінчена хоча б виро-
ком винним. Що майже через 
шість років ми почали поверта-
тись у ту точку, з котрої усе по-
чалось. Що те, за що боролись 
українці, йде прахом», — обу-
рився Олег Сенцов. 

Трохи героїчних деталей
 У межах обміну з окупованих 
територій Луганської і Донець-
кої областей додому повернули-

ся четверо військовослужбовців 
53-ї окремої механізованої бри-
гади. Ще троє військовослуж-
бовців мотопіхотного батальйо-
ну, що потрапили в полон 22 
травня, наразі залишаються в 
полоні «ДНР». «29-го грудня 
в рамках обміну додому повер-
нулися військовослужбовці 53-
ї бригади: Богдан Пантюшенко, 
Олександр Геймур, Кім Дува-
нов, Борис Пундор», — йдеться 
у повідомленні пресслужби Су-
хопутних військ.
 Як зазначається, Богдан 
Пантюшенко, позивний «Бро-
ня», провів у полоні майже 
п’ять років. Богдан — коман-
дир танку 2-го окремого танко-
вого батальйону, який зараз є 
лінійним батальйоном 53-ї бри-
гади. Разом із двома бойовими 
товаришами його взяли у за-
ручники в січні 2015 року. Це 
було під час операції поблизу 
селища Спартак і Донецького 
аеропорту.
 Також вказано, що Олек-
сандр Геймур, Кім Дуванов, Бо-
рис Пундор потрапили в полон 
22 травня цього року, коли ван-
тажівка з особовим складом за-
їхала на окуповану територію.
 «Ще троє військовослужбов-
ців мотопіхотного батальйону, 
що потрапили в полон 22 трав-
ня, наразі залишаються в по-
лоні «ДНР». Інформації, чому 
вони не включені до списку на 
обмін та не повернулись додо-
му, наразі немає», — додали 
у Сухопутних військах.

Винні вибрали Україну, 
залишившись за ґратами...
 Сімнадцять осіб, котрі були 
заявлені у списках на обмін «ут-
римуваними особами», відмо-
вились переїжджати на окупо-
вану територію. 
 «Крім того, є ще близько 
тридцяти осіб, котрі відмови-
лись узагалі брати участь в об-
міні. Вони продовжують відбу-
вати покарання», — повідоми-
ла представник України в гу-
манітарній підгрупі Валерія 
Лутковська. 

 Президент Володимир Зе-
ленський також підтвердив, 
що близько 50 осіб залишать-
ся за ґратами. Такий їхнiй виб-
ір України. 
 Також, за словами Валерії 
Лутковської, близько трьохсот 
українців залишаються у підва-
лах  підконтрольних Росії теро-
ристів у Донецьку та Лугансь-
ку. З них у близько ста чоловік є 
документи, що підтверджують 
їхні особи, ще близько двохсот 
осiб перебувають у руках теро-
ристів без документів.

Меджліс збентежений 
 «У Зеленського навіть не об-
говорювали можливість обмі-
ну політв’язнів з окупованого 
Криму, — обурюється голова 
Меджлісу кримськотатарського 
народу Рефат Чубаров. — Офіс 
президента не проводив жодних 
консультацій щодо звільнення 
політв’язнів iз Криму в рамках 
майбутнього обміну полонени-
ми між Україною та ОРДЛО». 
Дійсно, серед тих, кого обмі-
няли наприкінці 2019 року, не 
було жодного громадянина Ук-
раїни, який постійно проживає 
на території тимчасово окупо-
ваного Криму.
 Рефат Чубаров також за-
значив, що чинна влада піш-
ла шляхом поступок, погодив-
шись не обговорювати питання 
Криму з російською стороною.
 «Учасникам переговорів з 
української сторони було легше 
погодитися з доводами російсь-
ких бандитів, — «По Криму не 
говоримо і не обговорюємо, все 
що там відбувається, є внутріш-
ньою справою Росії», — ніж 
жорстко відстоювати свободу 
всіх українських політв’язнів», 
— наголосив Чубаров.

Краплені карти Кремля 
 На думку політолога Андрія 
Смолія, хоч що б  казав Зеленсь-
кий, влада готова йти на поступ-
ки Росії. Це стосується і питань 
газу, відведення військ, і надан-
ня особливого статусу Донбасу. 
 «Мир за будь-яку ціну може 

погано закінчитися для Украї-
ни. І, незважаючи на те, що го-
ворив Зеленський, ми бачимо, 
що влада багато в чому гото-
ва поступатися Росії. Зокрема, 
в газовому питанні, відведенні 
українських військ. Можливо, 
влада готова поступитися на-
віть у питанні особливого ста-
тусу для Донбасу. Певні юри-
дичні норми для цього вже за-
кладаються. Йдеться про зміни 
до Конституції, які подав Зе-
ленський. У цих змінах пере-
дбачається, що Верховна Рада 
може ухвалити так званий особ-
ливий статус Донбасу», — ска-
зав експерт.
 Смолій також припустив, 
що Росія буде й далі тиснути на 
Україну, вимагаючи нових пос-
тупок iз боку чинної влади.
 «У питанні обміну полонени-
ми також бачимо контраверсійні 
речі. Зокрема, згода видати бойо-
викам «ексберкутівців», а також 
злочинців, щодо яких ще трива-
ють кримінально-процесуаль-
ні дії. Подібні напівкроки мож-
на вважати значними поступка-
ми Росії. І якщо РФ буде тиснути 
далі, а вона це буде робити в будь-
якому разі, наша влада буде гото-
ва йти на інші поступки», — за-
уважив політолог.
 Представник Росії на пере-
говорах у Мінську Борис Гриз-
лов, ніби на підтвердження 
слів українського політолога, 
висловив сподівання, що після 
обміну Київ «може перейти до 
реалізації своїх зобов’язань» 
і закріпити особливий статус 
Донбасу в Конституції. Гриз-
лов назвав обмін полоненими 
«кроком до подальшої реалі-
зації всього комплексу гумані-
тарних і політичних заходів, 
зафіксованих у Мінських до-
мовленостях». ■

КОЛІЗІЇ

Понівечені цінності
Чому передноворiчний обмiн полоненими обурив Олега Сенцова, 
який пройшов практику росiйських буцегарень

■

ЦИТАТА

«Україна взяла курс на виправдову-
вання Росiї, намагаючись її не образи-
ти — i поволi починає вiдчувати на-
слiдки цього. Їх масштаб уже зараз 
вражає».

(З висновкiв провiдних захiдних ЗМІ)

■

Тетяна МИХАЙЛОВА

Карколомні події життя у реаліях війни продовжуватимуться доти, 
доки триватиме ця загарбницька експансія східного сусіда. Злами 
доль відбуваються у всіх, кого втягнула воронка війни: і дотич-
но, і, тим більше, безпосередньо. Найгучніше в останні дні року, 
що минув, звучала тема звільнення українських полонених. Від-
так і кінець року ознаменувався обміном заручників. Цей процес, 
як зазначив президент Володимир Зеленський, був затверджений 
на останній чотиристоронній зустрічі в Нормандському форматі в 
Парижі. Це другий за час президентства Зеленського масштабний 
обмін, що узгоджено між Києвом та Москвою. Але зазначимо, що 
в Кремлі цей обмін називають — між Києвом і «народними рес-
публіками». Під час обміну на Донбасі було звільнено 81 особу, 76 
iз них повернулися на підконтрольну українській владі територію. 
Серед звільнених — журналіст Станіслав Асєєв. 
Однак цей обмін, як і попередній, призвів до суперечливих реакцій 
та оцінок у суспільстві. Вочевидь, не будемо далекими від істини, 
якщо припустимо, що ці суперечностi та нагнітання уваги щодо 
особистостей, котрих Україна віддала в обмін на наших героїв, зре-
жисовано в Кремлі. Адже нинішня російська провладна верхівка 
не втрачає жодної можливості для розхитування українського сус-
пільства та посилення антагоністичних переконань. Отже, обмін 
відбувся 76 на 124. 
І все ж, як уже зазначалось, обмін наших героїв на тих, хто стрі-
ляв у патріотів та активістів, iз перших моментів обмінного про-
цесу почали відносити до категорії початку амністії всіх бойовиків 
як частини плану, нав’язаного нам Кремлем. Як відомо, у рамках 
домовленостей Україна видала п’ятьох колишніх «беркутівців», 
котрих звинуватили в убивстві 48 і пораненні 80 активістів на 
вулиці Інститутській у Києві в 2014 році. Серед внесених до пе-
реліку на обмін винні у здійсненні теракту біля Палацу спорту в 
Харкові, підозрювані в державній зраді Дарина Мастикашева та 
Олександр Каратай. Також в Одесі суд звільнив понад 10 росій-
ських терористів. 
Можливо, коли вщухнуть пристрасті і ці події літописці відне-
суть до класу тих, котрі даватимуть відповіді на питання — чому 
українці на одвічних власних землях втрачають віру у творен-
ня незалежної держави... Якщо одна з причин незрілість, через 
це й неглибоке усвідомлення важливості й цінності власної де-
ржавності, як наслідок — відсутність послідовного відстоюван-
ня національних інтересів, то наразі цей крок подолано. Ми не 
миримося з подібним, ми його бачимо, ми на нього реагуємо, 
ми задаємо владі питання і ставимо умови та вимагаємо зрілих, 
чесних відповідей. 

Українська влада готова йти на поступки Росії навіть у питанні 
обміну полоненими.

❙
❙
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В Україні не вщухають дискусії 
щодо аспектів зеленого енерге-
тичного тарифу, який влада пла-
нує змінювати, зменшуючи таким 
чином маржу тарифу та створю-
ючи певні проблеми для бізнесу. 
Проблема є напрочуд гострою, 
адже галузь відновлюваної енер-
гетики стрімко розвивається уп-
родовж останніх років, вона вже 
залучила величезну суму інвес-
тицій, у тому числі й іноземних. А 
тому в такій ситуації зміна правил 
гри викликає відчутний резонанс.

Енергію сонця і вітру 
поставлять на паузу?
 За словами в.о. голови під-
приємства «Укренерго» Всево-
лода Ковальчука, сьогодні вста-
новлена потужність зеленої ге-
нерації в Україні становить 5000 
МВт. «Із них 3000 МВт — сонця, 
і 2000 МВт — вітру. І ось взимку, 
коли сонце світить мало, соняч-
ні електростанції видадуть по-
тужність приблизно 500 МВт, а 
вітрові — в межах 1200 МВт. Ра-
зом 1700 МВт або трохи більше. 
А попит, тобто фактичне спожи-
вання електроенергії, навіть у не-
звично теплий, але зимовий день 
— приблизно 20 000 МВт. При 
такому споживанні ВДЕ можуть 
покрити не більше 10% попиту, і 
тому в холодну пору року не ство-
рюють особливих проблем для 
балансування енергосистеми, — 
наголосив Ковальчук. І додав: — 
Але давайте розглянемо умовний 
вихідний день теплого травня, 
коли обсяг споживання електро-
енергії буде значно меншим, ніж 
узимку, а генерація ВЕС і СЕС, 
навпаки, більшою. Вранці теп-
лої травневої суботи або неділі, 
коли більшість людей спить і не 
користується електроприладами 
ні вдома, ні в офісах, споживана 
потужність складе лише близь-
ко 13 000 МВт, з яких 5000 МВт 
зможуть покрити СЕС і ВЕС. До-
дайте до них шість енергоблоків 
«Енергоатому», на які прихо-
диться 6000 МВт і 2000 МВт Ук-
ргідроенерго. Разом отримуємо 
всі 13 000 МВт споживання. Але 
через дві години всі прокинуться, 
споживання збільшиться на 2000 
МВт, і потрібно буде терміново ви-
дати в мережу цю потужність за 

допомогою теплової генерації. А 
ТЕС, перебуваючи в холодному 
резерві, тобто виключеними, не 
зможуть із нуля швидко набрати 
цю потужність. Щоб відразу ви-
дати такий обсяг, вони повинні 
постійно працювати на неповній 
потужності, перебуваючи в гаря-
чому резерві, — близько 2,5 МВт, 
для яких місця в балансі не зали-
шається. І ось що робити з зеле-
ними при такому співвідношенні 
споживання і генерації, — склад-
не питання».
 За його прогнозами, в на-
ступному році буде 8350 МВт зе-
лених потужностей. Але прий-
няти в енергосистему зможуть 
тільки 7850 МВт. Обмеження, 
за реалістичними прогнозами, 
складуть майже 12%. Оптиміс-
тичний прогноз — 8%, песиміс-
тичний — 15%. Обмеження в 
2021 році можуть перевищити 
20%. А за це все одно державі 
потрібно буде платити.
 Укренерго не може обмежува-
ти появу нових потужностей від-

новлюваних джерел енергії, а як 
тільки до компанії звертається 
охочий збудувати СЕС або ВЕС, 
компанія повинна в установ-
лені законом 10 днів видати тех-
нічний дозвіл. Наразі, за слова-
ми Ковальчука, йому вже важко 
зрозуміти, як вирішити пробле-
му з балансуючими потужностя-
ми. До травня 2020-го балансу-
ючі потужності вже неможли-
во створити. Частково пробле-
му можуть вирішити energy 
storage (акумуляторна система 
накопичення електроенергії. — 
Ред.) і регулювання споживання 
(demand response). Але повністю, 
на думку експерта, це проблему 
не вирішить.

На «добровільну» підуть 
одиниці
 «Ми писали попередньо-
му уряду про те, що потрібні ба-
лансуючі потужності, потрібно 
запустити конкурси на їх будів-
ництво. Інвестор же не довіряє 
Україні і не приходить зі 100 

млн доларів, щоби збудувати ви-
сокоманеврену електростанцію 
без гарантії, що потім систем-
ний оператор купить у неї послу-
ги з балансування енергосисте-
ми. Мінекоенерго тільки в липні 
затвердило процедуру конкур-
су на будівництво нових генеру-
ючих потужностей. З нашої точ-
ки зору, вона несе корупційні ри-
зики, але біда навіть не в цьому. 
Крім неї, потрібен ще механізм 
проведення аукціону, а потім — 
запуск аукціонного комітету. Все 
жахливо бюрократизовано, щоб 
«чужий не проліз». Щоб у нашій 
енергетиці так і залишилися дер-
жава й олігархи», — продовжує 
Ковальчук.
 На цьому тлі два законо-
проєкти, які передбачають доб-
ровільну реструктуризацію «зе-
леного» тарифу, експерт вважає 
хоча й запізнілим, але правиль-
ним кроком. «Законопроєктом 
міністерства може бути досяг-
нута короткострокова мета — 
заощадити 6,4 млрд грн зараз, 
але виплачувати тариф на п’ять 
років довше за 20 млрд грн. Мені 
здається, що тут вигода більше 
для інвестора, ніж для держави, 
— продовжує Ковальчук. — З ін-
шого боку, державі буде вигідні-
ше, якщо інвестори підуть на зе-
лені аукціони. Потрібно не дати 
проєктам з «pre PPA» (поперед-
ній договір з «Гарантованим по-
купцем» про продаж електро-
енергії за зеленим тарифом) піти 
на реструктуризацію, їх треба 
відправити на зелені аукціони. 
Договір «pre PPA» вже підписа-
ли станції сумарною потужністю 
5500 МВт. Це вже більше, ніж за-
раз у нас побудовано».
 Таким чином, за його слова-
ми, бізнесмени матимуть право 
отримати тариф: за сонце — 11 
євроцентів, а за вітер — близько 
9 євроцентів. «При тому, що аук-
ціонний тариф буде щонайменше 
у півтора раза меншим. І від цих 
аукціонів буде більший еконо-
мічний ефект, ніж від багатомі-
сячних воєн із девелоперами, — 
зазначає керівник «Укренерго». 
— Краще було б, якби спочатку 
продискутували обмеження дії 
«pre PPA», запустили аукціони 
і тільки потім домовлялися про 
реструктуризацію. Адже це доб-
ровільна реструктуризація: у 

будь–якому випадку в 2020 році 
продовжуватимуться дискусії і 
робота з банками. Тож при най-
більш оптимістичному сценарії 
буде успіхом, якщо хтось у 2021 
році піде на добровільну реструк-
туризацію».
 На його думку, було б ефек-
тивніше розробити законопро-
єкт, який стосувався б договорів 
«pre PPA», показуючи ринку: 
ось аукціони, ви не втратите свої 
проєкти. «Адже чому інвесто-
ри бояться припинення дії «pre 
PPA»? Тому що аукціонів не-
має. А вони повинні були старту-
вати в 2019 році. Але тепер уже 
— не раніше квітня 2020 року. І 
якщо з березня припинити дію 
«pre PPA» — а це до перших аук-
ціонів — то, виходить, гроші ін-
весторів витрачені в нікуди. А 
якби цей законопроєкт був ухва-
лений у вересні, то до лютого вже 
провели б перші аукціони. Тоді й 
ідея припинення «pre PPA» в бе-
резні виглядала б логічно».

Потрібно швидко шукати вихід
 «Потрібно якнайшвид-
ше знайти вихід із ситуації, не 
розігнавши до космічних мас-
штабів обсяг компенсації. Поки 
ламають списи на майданчиках, 
комітетах паливно-енергетично-
го комплексу, форумах про те, 
як краще змінити модель, триває 
шаленими темпами будівництво 
нових зелених потужностей під 
високий зелений тариф. На да-
ний момент потенційних об’єктів 
до будівництва в два рази більше, 
ніж уже побудовано, з усіма до-
кументами», — резюмує Коваль-
чук, зазначивши, що Україна 
вже втратила два роки для того, 
щоб зробити конкурентними ціни 
на чисту енергію.
 «Кожен день, коли ці обго-
ворення відкладають ухвалення 
змін до закону, все більше і біль-
ше їх усе одно споруджують під 
високий тариф. Я — за зелену 
енергетику, якщо було ухвалено 
стратегічне рішення робити кон-
курентним цей сегмент, запро-
ваджувати аукціони, щоб ці та-
рифи визначала конкуренція, 
навіщо ж втрачати вже третій 
рік? Третій рік почнеться, коли 
ми втрачаємо можливість зро-
бити конкурентні ціни на чисту 
енергію», — додав він. ■

ЗЕЛЕНІ КІЛОВАТИ

Сонце у глухому куті
Держава не сприяє розвиткові 
відновлюваної енергетики в Україні, 
затримуючи ухвалення необхідних 
для ринку законів

■

Через неповороткість державної машини перехід на відновлювані 
джерела енергетики в Україні відкладається.
Фото з сайта pravda.com.

❙
❙
❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Непомітно на тлі новорічних 
столів та різдвяних ялинок в Ук-
раїні стартувала масова прива-
тизація. Зе-команда має намір 
зробити її масовою та інтенсив-
ною, але експерти сумнівають-
ся і згадують менш вдалі спро-
би попередньої команди, коли 
кілька років поспіль продаж не-
ефективних державних об’єктів 
так і не вдалося зрушити з мерт-
вої точки.
 В останні дні минулого року 
стало відомо: уряд України пере-
дав на приватизацію 530 держав-
них підприємств. Як заявив 
прем’єр-міністр країни Олексій 
Гончарук, за майже чотири мі-
сяці на приватизацію передано 
більше державних об’єктів, ніж 
за всі 28 років незалежності. За 
словами прем’єра, загальна ба-
лансова вартість підприємств 

становить 12 млрд гривень, це 
майже 500 млн доларів.
 Приватизація, як сказав гла-
ва Кабміну, дозволить залучи-
ти інвестиції в ряд держпідпри-
ємств і збільшити заробітні пла-
ти працівникам. Уже найбли-
жчим часом уряд сподівається 
продати понад 20 великих під-
приємств. Серед них — невда-
ха всіх попередніх торгів уря-
ду Володимира Гройсмана і ла-
сий шматок його попередників 
— Одеський припортовий за-
вод, також харківський «Тур-
боатом» і концерн «Укрспирт», 
реформувати який пробував осо-
бисто президент Володимир Зе-
ленський. Також Об’єднана гір-
ничо-хімічна компанія, завод 
«Електроважмаш», «Прези-
дент-готель», шахта «Красноли-
манська», об’єднання «Конярс-
тво України», Украгролізинг, 
Укрліктрави, Саратський ви-

норобний завод, Артемівський 
і Київський заводи шампансь-
ких вин, Львівський держав-
ний лікеро-горілчаний завод і 
Одеський коньячний завод. Та-
кож передали на приватизацію 
Львівський іподром плюс ще 
300 малих підприємств.
 Запустив масову програ-
му роздержавлення, як відомо, 
особисто сам президент України 
Володимир Зеленський, який, 
власне, і визначив кількість під-
приємств — не менше 500. Яким 
саме експертним шляхом Воло-
димир Олександрович дійшов 
до цієї конкретної цифри, він, 
щоправда, не повідомив. 
 Утім, ніхто не думає, що Зе-
ленському вдасться викона-
ти свої обіцянки. Хоча б з ог-
ляду на історію питання: за ос-
танні роки, починаючи з 2015 
року, держава ще жодного разу 
не отримала до бюджету очіку-

ваної суми від приватизації. У 
2015 році від продажу держав-
ного майна планували отрима-
ти 17 млрд грн, але отримали 
тільки 151,5 млн грн, що ста-
новить 0,9% від запланованої 
суми. У 2016 році вдалося про-
дати 140 держкомпаній, над-
ходження в бюджет склали 189 
млн грн — 1,1% від очікуваної 
суми. Рекорд був два роки тому, 
коли замість 17,1 млрд грн от-
римали 3,4 млрд грн, що стано-
вило 19,8% від плану. У 2018 
році, втім, знову отримали 1,3% 
від плану. Минулорічний план, 
ймовірно, також завалили: хоті-

ли отримати майже 17 млрд гри-
вень, але за перше півріччя вда-
лося заробити близько 300 млн 
гривень. Цьогоріч нова команда 
вирішила бути реалістом, і тому 
план знизили до 12 млрд гри-
вень. 
 «Фішечкою» роздержавлен-
ня 2020 року має стати продаж 
через сервіс «Прозорро»: від-
повідно до діючого законодавс-
тва, передача в оренду державно-
го та комунального майна здійс-
нюватиметься шляхом продажу 
права оренди на майно на елект-
ронному аукціоні в електронній 
торговій системі. ■

Тільки не смійтеся, ОПЗ знову продають!
Фото з сайта naspravdi.info.

❙
❙

У ДОБРІ РУКИ

П’ятсот найпродажніших 
В Україні знову стартувала масова приватизація: 
влада спробує вигідно реалізувати на електронному аукціоні 
об’єкти, які не змогли продати раніше

■



КАНАЛ «1+1»

06.25, 8.10, 10.05, 11.55, 13.50 

«Жіночий квартал-

2019»

15.35 «Новорічний вечірній 

квартал»

19.30 ТСН

20.15 Пригоди 

«Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»
22.00 Х/ф «Парк юрського 

періоду: загублений 
світ»

00.20 «Різдвяні історії з 

Тіною Кароль»

01.40 «День незалежності 

з Океаном Ельзи на 

Олімпійському»

ІНТЕР

03.30 Д/п «Життя»

04.15, 6.05 Д/п «Від Різдва до 

Хрещення»

04.50 Д/п «Тисяча років на 

Афоні»
07.00 Х/ф «Три Гавкатери»
08.40 «Марафон «Диво 

починається»
12.00 Х/ф «Графітове серце»
15.45, 22.00 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»
17.00 «Пряма трансляція 

Різдвяного 

богослужіння»

19.00, 0.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 1.50, 5.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Її чоловіки»

00.00 Д/п «Паломництво на 

Святу землю»

02.35 «Орел і решка. Шопінг»

03.45 «Подорожі в часі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.15 

Сьогодні

07.30, 5.00 Зоряний шлях

09.45 Реальна містика

13.45, 15.20 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка — 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.50, 3.00 Т/с «Громадянин 

«Ніхто»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.10, 5.20 Абзац

05.05 Телемагазин

06.05, 8.15 Kids Time

06.10 М/ф «Веселі ніжки»

08.20 М/ф «Веселі 

ніжки-2»

10.20 М/ф «У пошуках Дорі»
12.10 Х/ф «101 далматинець»
14.10 Х/ф «Білосніжка та 

мисливець»
16.50 Х/ф «Мисливець і 

Снігова королева»

19.10 М/ф «Нікчемний я»
21.00 Х/ф «То що, приїхали»
23.00 Х/ф «То що, приїхали: 

Ремонт»
00.50 Х/ф «Краще не дивися»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20 Служба розшуку дітей
05.25 Особливості 

національної роботи
07.05 Х/ф «З життя таємних 

агентів»
08.45 Х/ф «Санта і компанія»
10.20 Х/ф «Немовля на 

прогулянці»
12.05 М/ф «У пошуках Жар-

Птиці»
13.15 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»
14.45 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник»
16.05 М/ф «Олешко Попович 

і Тугарин Змій»
17.35 М/ф «Добриня 

Микитович та Змій 
Горинович»

18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк»
20.45 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк-2»
22.00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
23.20 Х/ф «Леді-яструб»
01.25 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»
03.25 Я зняв!
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 15.30 Невигадані історії
07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

5-й канал

07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні
14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

06.55 М/ф «Енеїда»
08.15 Х/ф «Материнська 

клятва»
11.05, 19.35 Т/с «Той, що читає 

думки»
12.55 Х/ф «Чортова дюжина»
14.30 «Таємниці світу»

15.10, 3.10 «Випадковий свідок»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 2.40 «Свідок»
23.10 Х/ф «Чорта з два»
01.00 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
04.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Нумер 482

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Оскар 

для Варвари. Варвара 

Коринська

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний пірат. 

Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Педан 

про таємне життя диких 

тварин. Асканія-Нова

09.00 Чарівник країни мрій. 

Художній фільм, 12+ 

10.35 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. 

Місто-привид. Прип‘ять

10.40 Дочка Робін Гуда. 

Принцеса злодіїв. 

Художній фільм 

12.15 Ювілейний концерт 

«Наоні — 50 років» на 

UA.КУЛЬТУРА

13.40 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. Код 

Кнорозова. Юрій Кнорозов

13.45 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки народів 

світу

13.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Педан 

про таємне життя диких 

тварин. Асканія-Нова

14.00 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА Віч-на-віч. 

Художній фільм, 16+ 

15.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Майкл 

Щур про короля України 

Данила Галицького 

16.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Код Кнорозова. Юрій 

Кнорозов

16.15 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Ахтем 

Сейтаблаєв про режисера 

Довженка 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

17.15 Український бал. 

Спортивні танці 

18.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Код Кнорозова. Юрій 

Кнорозов

18.30 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького 

18.35 Фільм вихідного дня 

на UA.КУЛЬТУРА. 

«Брехати, щоб бути 

ідеальною.»Художній 

фільм, США 

20.25 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. 

Місто-привид. Прип‘ять 

20.25 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Ірландія 

21.00 Новини 

21.20 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Bouquet Kyiv Stage. 

Спогади про Флоренцію. 

Nota Bene Chamber Group

23.00 Новини 

23.20 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — Буду 

з тобою! Концерт у Палаці 

спорту

01.05 Мій світ. Концерт Павла 

Табакова у Львівській 

опері

02.00 Концерт Ольги Чубаревої 

«Єднаймося»

03.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Державний академічний 

естрадно-симфонічний 

оркестр України. Ricercar

04.55 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки народів 

світу

05.05 Bouquet Kyiv Stage. 

Маргиналії. Концерт 

Вікторії Польової

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

08.10 Прокинься з Ектором!

10.05 Т/с «Одружити не можна 

помилувати»

14.00 Хата на тата
19.00 Х/ф «Дівчата»
20.55 Х/ф «Діамантова рука»
22.50 Х/ф «За два кілометри 

до Нового року»
00.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Загублений світ»

08.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00, 11.15 «Шалені перегони-

2018»

10.00 «Спецкор»

10.40 «ДжеДАІ»

12.45 «Угон по-нашому»
14.50 Х/ф «База Клейтон»
16.40 Х/ф «Загнаний»
18.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.00, 23.40 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

22.50 Т/с «CSI: Місце злочину-

4»
01.15 Х/ф «Більше, ніж 

служба»
02.50 «Облом.UA.»

04.00 «Цілком таємно-2016»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 «Айнтрахт» — «Арсенал». 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

10.10 «Португалія» 

— «Україна». Відбір до 

Євро-2020 р.

12.00, 14.05 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії

12.15 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.20 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.10 «LALIGA ZAP» 3-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

16.25 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.15 «LALIGA ZAP» 4-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

18.30 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.20 «LALIGA ZAP» 5-й 

епізод. Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

20.35 «Аякс» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.25 «LALIGA ZAP» 6-й 

епізод. Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

22.40 «Динамо (К) — 

«Мальме». Ліга Європи 

УЄФА

00.30 «LALIGA ZAP» 7-й 

епізод. Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

00.45 «ПСЖ» — «Реал». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.35 «LALIGA ZAP» 8-й 

епізод. Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

02.50 «Ференцварош» 

— «Лудогорець». Ліга 

Європи УЄФА

04.40 Найкращі матчі-2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

05.30 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпіакос» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.50, 9.50, 11.50, 19.50 Топ-матч

08.00 «Гент» — «Сент-Етьєн». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «ПСЖ» — «Реал». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Еспаньйол» — 

«Ференцварош». Ліга 

Європи УЄФА

13.50 «Динамо» (З) 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.40 «Португалія» 

— «Україна». Відбір до 

Євро-2020 р.

17.30 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини

18.00 «Арсенал» — 

«Стандард». Ліга Європи 

УЄФА

20.00 «Атлетіко» — «Ювентус». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.50 Найкращі матчі-2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

22.45 «Олександрія» 

— «Шахтар. Чемпіонат 

України

00.30 «Славія» — «Боруссія» 

(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА

02.15 «Вольфсбург» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

04.05 «Ліверпуль» 

— «Зальцбург». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 1.50 Правда життя

09.05, 0.40 Речовий доказ

10.15, 18.05 Сучасні дива

11.55 Історія українських земель

15.05, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Скарби з горища

17.05 Мегамисливці

19.05, 20.55 У пошуках істини

20.00 Містична Україна

22.45 Невідома Австралія

02.55 Телеформат

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Дай Лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

10.50 М/ф «Барбі та Лускунчик»

12.10 М/ф «Земля до початку 

часів-12: День літунів»
13.40 Х/ф «Силач Санта-

Клаус»
15.20, 23.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
18.10 Х/ф «Посилка»
22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
23.50 Х/ф «Машина часу в 

джакузі»
01.30 Х/ф «Убивчий вогник»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 

Одного разу під Полтавою

08.30, 9.30, 10.30, 20.00 Танька і 

Володька

11.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка
13.00 Х/ф «Продюсер»
14.50 М/ф «Зачарований 

будинок»

16.25, 17.30, 18.30, 22.00 

Країна У

17.00, 18.00, 23.00 Казки У

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 
Сяоцзі»

08.10 Х/ф «Бал казок»
09.30, 1.35 Новорічний 

концерт класичної 
музики у виконанні 
Віденського 
філармонічного 
оркестру

11.50 Енеїда
12.50, 14.55 Телепродаж
13.05 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Марія Магдалина»
15.20 Нова. Українська. Твоя. 

Музика 2020 р. на 
«Суспільному»

16.25 Різдво на 
«Суспільному». Святий 
вечір в Михайлівському 
Золотоверхому соборі

20.00, 23.35 Українське Різдво 
на «Суспільному»

21.00, 23.15 Новини
21.20 Х/ф «Павел із Тарсуса»
00.30 «Дивись українською»
00.55 #ВУКРАЇНІ
03.40 Добра ніч. Новорічний 

концерт симфонічного 
оркестру Українського 
радіо

04.45 Різдво на 
«Суспільному». 
Різдвяна літургія в 
Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.20 Пригоди 
«Золотоволоска»

07.50 Комедія «Озброєні і 
небезпечні»

10.00 Комедія «Сили 
природи»

12.00 Комедія «Сахара»
14.30 Бойовик «Кінгсмен: 

таємна служба»
16.50 Бойовик «Кінгсмен: 

золоте кільце»
19.30 ТСН
20.10 Пригоди 

«Льодовиковий 
період-3. Ера 
динозаврів»

21.50 «Різдвяна історія з 
Тіною Кароль (2019)»

23.15 «Концерт Дана Балана. 
Allegro ventigo»

01.00 «Концерт Потапа і 
Насті. Золоті кити»

02.10 «Концерт 
О.Пономарьова 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ...»

ІНТЕР

05.45, 23.45 Х/ф «Вечори на 
хуторі біля Диканьки»

07.00, 18.10, 1.40 

«Стосується кожного»

08.00 Д/п «Наш 

Блаженнійший»

09.00 «Пряма трансляція 

Різдвяної літургії»

11.00 Х/ф «Там, на невідомих 
доріжках»

12.20 Х/ф «Фініст-Ясний 
сокіл»

13.50 Х/ф «Ательє Фонтана 
— сестри моди»

20.00, 5.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «Її чоловіки»

22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

03.10 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.25 «Подорожі в часі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.15 

Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

10.20 Т/с «Ти моя кохана»

14.00, 15.20 Х/ф «Секрет 

неприступної красуні»

16.20, 20.00 Т/с «Кровна 

помста»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.50, 3.00 Т/с «Громадянин 

«Ніхто»

04.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.20, 5.25 Абзац

05.10 Телемагазин

06.15, 7.45 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі»
07.50 Х/ф «Північний полюс»
09.40 Х/ф «Північний полюс: 

Відкритий на Різдво»
11.20 Х/ф «Як Грінч украв 

Різдво»
13.20 Х/ф «Земля тролів»
15.30 Х/ф «Будинок з 

приколами»
17.10 М/ф «Нікчемний я»

19.10 М/ф «Нікчемний я 2»
21.00 Х/ф «Проблемна 

дитина»
22.30 Х/ф «Проблемна 

дитина 2»
00.20 Х/ф «Прощай, 

Крістофер Робін»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Особливості 

національної роботи

09.00 Х/ф «Володар перснів: 

Хранителі персня»

12.05 Х/ф «Володар перснів: 

Дві вежі»

15.10 Х/ф «Володар перснів: 

Повернення короля»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Подарунок на 

Різдво»

20.45 Дизель-шоу

01.25 Х/ф «Шляхетні 

волоцюги»

03.05 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.55, 10.50 Огляд 

преси
07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50, 0.25, 1.15 
Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

14.10, 2.15, 5.15 Машина 
часу

15.30 Спостерігач

22.10 Група продовженого 

дна

23.15 Невигадані історії

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 М/ф «Канікули 
Боніфація»

06.20 М/ф «Ну, постривай!»
09.30 Х/ф «Фантазії 

Веснухіна»
12.05 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»
14.45 «Свідок. Агенти»
15.25 Х/ф «Стара, стара 

казка»
17.20 Х/ф «Снігова королева»
19.00 «Свідок»
20.00 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.55 «Новорічне привітання 

президента України 
В. Зеленського»

00.00 Х/ф «Дуже новорiчне 
кiно, або Ніч у музеї»

02.15 «Концерт Гаріка 
Кричевського «Найкраще»

04.15 М/ф «Свято новорічної 
ялинки»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Ахтем 
Сеїтаблаєв про режисера 
Довженка

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний пірат. 
Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
мандрівка. Україна. Яніна 
Соколова про Богдана 
Хмельницького

09.00 Чарівник країни мрій. 
Художній фільм 12+ 

10.40 Фільм вихідного дня на 
UA.КУЛЬТУРА. Брехати, 
щоб бути ідеальною. 
Художній фільм, США 

12.30 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 
Bouquet Kyiv Stage. 
Музичний квартет Kyiv 
Tango Project

13.50 Книга-мандрівка. Україна. 
Код Кнорозова. Юрій 
Кнорозов

13.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
мандрівка. Україна. Світ 

Гоголя. Микола Гоголь
14.00 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Сніданок у 
Тіффані. Художній фільм 

16.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

17.05 Український бал. 
Спортивні танці 

17.55 Книга-мандрівка. Україна. 
Педан про таємне життя 
диких тварин. Асканія-
Нова

18.00 Фільм вихідного дня на 
UA.КУЛЬТУРА. Кохання 
живе три роки. Художній 
фільм. Франція 16+ 

19.40 ПРЕМ’ЄРА телеверсії 
концертної програми. 
АНТИТІЛА. Hello 

22.00 Новорічна телепрем’єра. 
Кавери 90-х-2000-х

22.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Новорічний концерт на 
UA.КУЛЬТУРА 

23.55 Новорічне привітання 
Президента України

00.00 Світлова інсталяція
00.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Новорічний концерт на 
UA.КУЛЬТУРА 

05.00 UA.МУЗИКА. Павло 
Табаков. Колядки народів 
світу

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

 
СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 Х/ф «Знахар»
11.30 Т/с «Список бажань»
15.20 Х/ф «Дівчата»
17.10 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
19.00 Х/ф «Діамантова рука»
20.55 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
22.50, 0.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

23.50 Новорічне ппривітання 
Президента України 
В.Зеленського

00.50 Х-фактор. Гала-концерт
03.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

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 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація.Підсумки року»
18.00 Спецпроект» Влада 

реготала»
19.00 Інтерв’ю з Мариною 

Порошенко
20.00, 1.00 Інтерв’ю з Петром 

Порошенком
21.00, 0.00, 2.00 Новий рік на 

Прямому
23.50 Новорічне привітання 

Президента України

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»
06.45 «Загублений світ»
15.50 Х/ф «Люди Ікс: Дні 

минулого майбутнього»
18.10 Х/ф «Робокоп»
20.00 Х/ф «Робокоп-2»
22.05 Х/ф «Робокоп-3»
00.00 Х/ф «Солдат Джейн»
02.05 «Він, вона та телевізор»
04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Англія» — «Чехія». 

Відбір до Євро-2020 р.
08.10 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії
10.00 Yellow. Прем’єра
10.10 «Люксембург» 

— «Україна». Відбір до 
Євро-2020 р.

12.00, 2.25, 4.30 «LALIGA ZAP». 
Чемпіонат Іспанії

12.15 «Шахтар» — «Інгулець». 
Фінал (2018 р. /19). Кубок 
України

14.25 «Челсі» — «Арсенал». 
Фінал (2018 р. /19). Ліга 
Європи УЄФА

16.35 Журнал Ліги Європи
17.30 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал (2018 
р. /19). Ліга Чемпіонів 
УЄФА

19.40 Найкращі матчі-2019 р. 
Чемпіонат Іспанії

20.30 Yellow
20.40 «Ліверпуль» — «Челсі». 

Суперкубок УЄФА-2019 р.
23.35 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини
00.00 Футбольні зірки України-

2019 р. Церемонія 
нагородження

02.40 «Україна» — 
«Португалія». Відбір до 
Євро-2020 р.

04.45 «LALIGA ZAP» 3-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

05.00 «LALIGA ZAP» 4-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії
05.15 «LALIGA ZAP» 5-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії
05.30 «LALIGA ZAP» 6-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії
05.45 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті»— 
«Тоттенгем». 1/4 фіналу 
(2018 р. /19). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

07.50 «Барселона»— 
«Ліверпуль». 1/2 фіналу 
(2018 р. /19). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

09.40 «Ліверпуль»— 
«Барселона». 1/2 
фіналу (2018 р. /19). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.30 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

11.45 «Тоттенгем» — «Аякс». 
1/2 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

13.35 «Аякс» — «Тоттенгем». 
1/2 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

15.25 «LALIGA ZAP» 8-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

15.40 «Люксембург»— 
«Україна». Відбір до Євро-
2020 р.

17.30, 23.50 «Yellow
17.40 «Шахтар» — «Інгулець». 

Фінал» (2018 р. /19). 

Кубок України
19.50 «Нідерланди» — 

«Німеччина». Відбір до 
Євро-2020 р.

21.40 «Динамо» — «Шахтар». 
Суперкубок 
України-2019 р.

00.00 «Челсі» — «Арсенал». 
Фінал» (2018 р. /19). Ліга 
Європи УЄФА

02.10 Журнал Ліги Європи
03.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль. Фінал» (2018 
р. /19). Ліга Чемпіонів 
УЄФА

05.10 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 23.50 Містична Україна

08.30 Україна: забута історія

11.00, 21.00 Історія світу

14.00 Дикі Гаваї

15.50 Земля: сили природи

16.45, 23.00 Сучасні дива

17.35 Загадки Всесвіту

18.30 Прихована реальність

00.35 Квітка Цисик

01.15 Ліліпути

02.00 Органи на експорт

02.50 Зворотний бік Місяця

03.35 Полювання на НЛО

04.15 Мерилін Монро

05.00 Прокляття скіфських 

курганів
К1

06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.40 «Орел і решка. Морський 

сезон»
09.35 «Орел і решка. Шопінг»
10.30 М/ф «Комашки. Пригода в 

Долині Мурах»
12.00 М/ф «Всі пси потрапляють 

у рай»
13.30 М/ф «Балто»
15.00, 19.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»
17.40 Х/ф «Просто друзі»
22.10, 3.20 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»
00.00 Х/ф «Щурячі перегони»
02.00 Х/ф «Остін Пауерс: 

Міжнародна людина-
загадка»

04.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 10.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
08.30, 9.30, 10.30 Танька і 

Володька
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Х/ф «Спляча красуня»
14.10 Х/ф «Білосніжка: 

Помста гномів»
16.10 Країна У. Новий рік
01.00 Казки У Кіно
03.00 Віталька. Новий рік

UA: Перший

06.00 Різдво на Суспільному. 
Різдвяна літургія 
в Патріаршому 
Соборі Воскресіння 
Христового

08.00 Х/ф «Шестеро 
мандрують по світу»

09.10 М/с «Марин та його 
друзі. Підводні історії»

09.40 Різдво на Суспільному. 
Святкове богослужіння 
в Михайлівському 
Золотоверхому соборі

12.30 Х/ф «Поруч з Ісусом: 
Йосип з Назарета»

14.20, 15.20 Українське 
Різдво на Суспільному

16.25 «Ремесло за 
призначенням»

16.55 Д/ф «Америка. 
Південно-Західна 
Америка: від Долини 
смерті до Великого 
каньйону»

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 
3.45, 5.05 Новини

18.20, 5.30 #ВУКРАЇНІ
19.10 Пліч-о-пліч
19.30 «Дикі тварини»
20.00 «Вижити в дикій 

природі»
21.20 Х/ф «Павел із Тарсуса»
23.35 Добра ніч. Новорічний 

концерт симфонічного 
оркестру Українського 
радіо

00.35 Нова. Українська. Твоя. 
Музика 2020 р. на 
Суспільному

01.30, 3.15 Бюджетники
02.20 Енеїда
04.10 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4  СІЧНЯ 2020
7 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 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на два місяці — 131 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 328 грн. 10 коп.,

до кінця року — 721 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 428 грн. 10 коп.,

до кінця року — 941 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на два місяці — 47 грн. 54 коп.,

до кінця півріччя — 118 грн. 85 коп.

до кінця року — 261 грн. 47 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 січня, і 
ви отримуватимете газету з лютого. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.25, 1.10 Комедія «Кохання 

на різдво»

08.05 Комедія «Сахара»

10.35 Комедія 

«Мексиканець»

12.55, 14.00 «Світ навиворіт-5: 

Індонезія»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період 4: 

континентальний 

дрейф»
21.55 Х/ф «Парк юрського 

періоду 3»
23.30 Комедія «Дуплекс»

02.30 «Концерт Дана Балана. 

Allegro ventigo»

05.00 «Концерт гурту ТІК 

«ЛЮБИ ТИ УКРАЇНУ»

ІНТЕР

06.20 «Роман з Ольгою»

07.25, 16.00 «Речдок»

10.15 «Корисна програма»

11.20 Т/с «Мене звати 

Мелек»

13.00 Т/с «Втеча від мафії»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.10, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 5.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Її чоловіки»

22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

23.50 «Міський романс»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 «Подорожі в часі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 5.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.50, 3.00 Т/с «Громадянин 

«Ніхто»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.40 Абзац

05.40 Телемагазин

05.50, 7.05 Kids Time

05.55 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Х/ф «Снігова королева»

10.50 Х/ф «Ван Хельсінг»

13.10 Х/ф «Двоє: Я та моя 

тінь»

15.20 Х/ф «Річчі-багач»

17.20 М/ф «Нікчемний я 2»

19.10 М/ф «Нікчемний я 3»

21.00 Х/ф «Денніс-

бешкетник»

23.00 Х/ф «Денніс-бешкетник -2»

00.20 Х/ф «Північний полюс»

02.10 Служба розшуку дітей

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Служба розшуку дітей

05.20 Студія Вашинґтон

05.25 Факти

05.55 Особливості 

національної роботи

07.40 Х/ф «Леді-яструб»

09.50 Х/ф «Конан-варвар»

12.05 Х/ф «Прибульці»

14.00 Х/ф «Прибульці в 

Америці»

15.35 Х/ф «Сімейне 

пограбування»

17.05 Х/ф «Подарунок на 

Різдво»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Близнюки»

21.05 Дизель-шоу

23.55 «На трьох»

02.35 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

07.30 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

08.20 Х/ф «Син учителя»
11.40 Х/ф «Снігова королева»
13.15 Х/ф «На золотому 

ганку сиділи»
14.35 «Будьте здоровi»

15.15 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

16.15, 2.10 «Випадковий свідок»

18.05 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

20.10 Х/ф «Жандарм із Сен-
Тропе»

22.05 «Дискотека 80-х»

02.40 «Речовий доказ»

03.30 «Легенди бандитського 

Києва»

04.20 «Правда життя»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Батько 

імунітету. Ілля Мечников

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний пірат. 

Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. 

Матвей Котофей про 

супермена з Вінниччини. 

Устим Кармелюк

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.55 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Ірландія 

10.30 Фільм вихідного дня 

на UA.КУЛЬТУРА. Мрія 

любові. Художній фільм. 

Великобританія 

12.15 Новорічний концерт 

класичної музики у 

виконанні Віденського 

філармонічного оркестру

15.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Батько 

імунітету. Ілля Мечников 

15.10 Книга-Мандрівка. Україна. 

Яніна Соколова про 

Богдана Хмельницького 

15.15 Новорічний концерт на 

UA.КУЛЬТУРА 

16.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Педан про таємне життя 

диких тварин Асканія-Нова 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

17.10 Кавери 2000-х 

18.15 Новорічний концерт на 

UA.КУЛЬТУРА 

23.35 Концерт Євгена 

Хмари»Знамення»

01.00 Гала-концерт Другого 

міжнародного фестивалю 

степу

01.50 Авторський проєкт 

«Ledy Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

03.50 Bouquet Kyiv Stage. На 

орлиних крилах. Гай 

Мінтус & Kiyv Fantastic 

Orchestra

04.55 Bouquet Kyiv Stage. Звук 

міста. Концерт квартету 

Airborne Extended (Австрія)

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 Битва екстрасенсів

22.00 Т/с «Вангелія»

03.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

ПРЯМИЙ

06.00, 16.15, 5.00 Спецпроєкт» 

Влада реготала»

07.00 Інтерв’ю з Мариною 

Порошенко

08.00 «Вересень+1»

08.30, 12.15, 15.15, 17.15 

Новорічне інтерв’ю

09.15, 22.00 Концерт «Я -

Українець»

11.00, 21.00 Інтерв’ю з Петром 

Порошенком

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

13.15 «Щасливе інтерв’ю»

14.15, 0.00 «Ситуація. Підсумки 

року»

18.15, 1.00 Новий рік на Прямому

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

06.30 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Охоронець»
16.15 Х/ф «Люди Ікс: 

Апокаліпсис»
18.55 Х/ф «Марсіанин»
21.30, 23.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»

23.05 Т/с «CSI: Місце злочину-3»

00.45 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.05 Yellow

06.10 «Нідерланди» — 

«Німеччина». Відбір до 

Євро-2020 р.

08.00, 10.00 Топ-матч

08.10 «Барселона» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

10.10 «Україна» — «Сербія». 

Відбір до Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 3-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

12.15 «Динамо» — «Шахтар». 

Суперкубок України-2019 р.

14.25 Найкращі голи. Чемпіонат 

Іспанії

15.20 «Іспанія» — «Швеція». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.15 «Боруссія (Д) — 

«Баварія». Суперкубок 

Німеччини-2019 р.

19.10 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

20.00 «ПСЖ» — «Ренн». 

Суперкубок Франції-2019 р.

22.00 «Футбольні зірки 

України-2019 р. Церемонія 

нагородження

00.25 Найкращі сейви. 

Чемпіонат Іспанії

00.50 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

01.20 «Португалія» 

— «Сербія». Відбір до 

Євро-2020 р.

03.10 Найкращі матчі-2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Шахтар» — «Карпати». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» — «Челсі». 

Суперкубок УЄФА-2019 р.

08.55 «LALIGA ZAP». Чемпіонат 

Іспанії

09.15 «ПСЖ» — «Ренн». 

Суперкубок Франції-2019 р.

11.15 Топ-матч

11.20 «Боруссія» (Д) 

— «Баварія». Суперкубок 

Німеччини-2019 р.

13.15 «LALIGA ZAP» 4-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

13.30 «Барселона» — «Інтер». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.15, 0.05 Yellow

15.25 «LALIGA ZAP» 5-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

15.40 «Україна» — «Сербія». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.30 Футбольні зірки України-

2019 р. Церемонія 

нагородження

19.55 «LALIGA ZAP» 6-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

20.10 «Німеччина» — 

«Аргентина». Контрольна 

гра

22.00 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

22.15 «Реал» — «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.15 «Греція» — «Італія». 

Відбір до Євро-2020 р.

02.05 «LALIGA ZAP» 8-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

2.20 «Брюгге» — «ПСЖ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.05 «Бельгія» — 

«Шотландія». Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.15, 23.50 Містична Україна

08.05 У пошуках істини

09.05 Україна: забута історія

10.45, 21.00 Історія світу

12.45 Мегамисливці

13.45 Земля: сили природи

15.35 Погляд зсередини

16.35, 23.00 Сучасні дива

17.25 Загадки Всесвіту

18.20 Прихована реальність

00.40 Скептик

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 М/ф «Комашки. Пригода в 

Долині Мурах»

10.00, 15.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»

11.40 «Орел і решка. Шопінг»

12.35 М/ф «Балто»

14.00 Х/ф «Просто друзі»
18.15 Х/ф «Щурячі перегони»

20.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Остін Пауерс: 
Міжнародна людина-
загадка»

01.30 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 М/ф «Норм та Незламні»

09.35 М/ф «Норм: Ключі від 

королівства»

11.15 М/ф «Норм та Нестримні: 

Велика пригода»

13.00 Х/ф «Снігова королева»

14.35 М/ф «Снупі та Чарлі 

Браун: дрібнота у кіно»

16.10 М/ф «Ріо»

18.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Країна У

23.00 Казки У

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 Т/с «Домашній арешт»

03.45 Панянка-селянка

04.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.15 М/с «Кмітливии?Сяоцзі»
08.20 Х/ф «Чарівний 

гаманець»

10.05 Т/с «Дама під вуаллю»

12.05, 14.10 Телепродаж

12.30 Енеїда

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 2.00, 3.45, 5.05 

Новини

13.10, 22.10, 5.30 #ВУКРАЇНІ

13.40 Пліч-о-плі

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.15 Д/ф «Південні моря. 

Атолл Бікіні»

16.20 Д/ф «Південні моря. 

Маршаллові острови»

17.15, 0.50 Схеми. Корупція в 

деталях

18.25, 0.00, 2.40 Тема дня

19.30 «Дикі тварини»

20.00 «Вижити в дикій 

природі»

21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші Гроші

22.45 «Боротьба за 

виживання»

01.30 Бюджетники

04.10 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 5.20 «Світ навиворіт»

07.00, 19.30 ТСН

07.45, 1.55 Мелодрама 

«Різдво в палаці»

09.15 Комедія «Сили 

природи»

11.15 Комедія «Дюплекс»

12.55, 14.00 «Світ навиворіт-5: 

Індонезія»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період 5. Курс на 

зіткнення»
22.00 Х/ф «Світ юрського 

періоду 4»

00.15 Жахи «Сіністер 2»

04.20 «Концерт гурту ТІК 

«ЛЮБИ ТИ УКРАЇНУ»

ІНТЕР

06.20 «Роман з Ольгою»

07.25, 16.00 «Речдок»

10.10 «Корисна програма»

11.20 Т/с «Мене звати 

Мелек»

13.00 Т/с «Втеча від мафії»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.10, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 5.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Її чоловіки»

22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
23.50 Х/ф «Місто з ранку до 

опівночі»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 «Подорожі в часі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 5.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.50, 3.00 Т/с «Громадянин 

«Ніхто»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.40, 5.45 Абзац

05.30 Телемагазин

06.35, 8.15 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі»

08.20 М/ф «Острів собак»

10.20 М/ф «Оггі 

повертається»

12.10 Х/ф «Денніс-
бешкетник»

14.10 Х/ф «Денніс-бешкетник -2»

15.30 М/ф «Мегамозок»

17.20 М/ф «Нікчемний я 3»

19.10 М/ф «Посіпаки»

21.00 Х/ф «Черговий тато»
22.50 Х/ф «Черговий тато: 

Літній табір»
00.40 Х/ф «Північний полюс: 

Відкритий на Різдво»

02.20 Служба розшуку дітей

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Студія Вашинґтон

05.45 Факти

06.15 Особливості 

національної роботи

08.50 Х/ф «Останній 

кіногерой»

11.05 Х/ф «Стирач»

13.05 Х/ф «Відшкодування 

збитків»

15.00 Х/ф «Без компромісів»

16.55 Х/ф «Людина, яка 

біжить»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Дитсадковий 

поліцейський»

21.05 Дизель-шоу

23.55 Т/с «Копи на роботі»

02.40 Х/ф «Шляхетні 

волоцюги»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

06.05 М/ф «Чиполліно»

07.40 М/ф «Кульбаба — товсті 

щоки»

08.40 Х/ф «Улюблений зять»
11.30 Х/ф «Осляча шкура»
13.15 Х/ф «Жандарм із Сен-

Тропе»
15.10 «Вартість життя»

15.45 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.05 Х/ф «Білі вовки»
19.00, 2.25 «Свідок»

19.30, 2.45 «Випадковий свідок»

20.10 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку»

22.10 «Дискотека 80-х»

23.45 Концерт «Ляпіс 

Трубецькой». «Клоуна 

нєт!»

03.15 «Речовий доказ»

03.35 «Легенди бандитського 

Києва»

04.25 «Правда життя»

04.55 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Світ 

Гоголя. Микола Гоголь

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний пірат. 

Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Ахтем Сеїтаблаєв про 

режисера Довженка

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.55 UA.КУЛЬТУРА. Кліп

10.00 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Гватемала 

10.30 Книга-мандрівка. Україна. 

Педан про таємне життя 

диких тварин. Асканія-

Нова

10.40 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. Різдвяна 

пісня. Художній фільм. 

Великобританія 

12.15 Концерт оперної 

музики. Opera Vera на 

UA.КУЛЬТУРА

13.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Як 

Котляревський Наполеона 

розсмішив 

14.00 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Гуляка. 

Художній фільм. Франція

16.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Як 

Котляревський Наполеона 

розсмішив 

16.15 Книга-Мандрівка. Україна. 

Матвей Котофей про 

супермена з Вінниччини. 

Устим Кармелюк

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

17.15 Український бал. 

Спортивні танці 

18.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Світ Гоголя. Микола 

Гоголь 

18.30 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

20.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Батько імунітету. Ілля 

Мечников 

20.25 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Гватемала

21.00 Новини 

21.20 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Bouquet Kyiv Stage. Бароко 

на пленері. Концерт від 

Open Opera Ukraine 

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

00.10 Ювілейний концерт 

« НАОНІ — 50років» на 

UA.КУЛЬТУРА 

02.10 Олег Скрипка та НАОНІ на 

KOKTEBEL JAZZ FESTIVAL

03.25 Найкраще з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо. Хорея Козацька

04.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.55 Bouquet Kyiv Stage. 

Олексій Гринюк. 

Appassionato

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Битва екстрасенсів

22.00 Т/с «Вангелія»

02.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS» 

(Антикорупційні 

журналістські 

розслідування)

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

06.20 «Загублений світ»

11.55 Х/ф «Робокоп»
13.45 Х/ф «Робокоп-2»
15.50 Х/ф «Робокоп-3»
17.45 Х/ф «Викуп»
19.45 Х/ф «Кікбоксер»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»

00.45 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2016»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 10.00, 5.30 Топ-матч

06.10 «Італія» — «Боснія і 

Герцеговина». Відбір до 

Євро-2020 р.

08.00, 3.30 Yellow

08.10 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України

10.10 «Україна» — 

«Люксембург». Відбір до 

Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 4-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

12.15 «Литва» — «Україна». 

Відбір до Євро-2020 р.

14.05 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини

14.35 «Атлетіко» — «Баєр». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.25 «LALIGA ZAP» 5-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

16.40 «Львів» — «Динамо». 

Чемпіонат України

18.30 «LALIGA ZAP» 6-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

18.45 «Румунія» — «Іспанія». 

Відбір до Євро-2020 р.

20.35 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

20.50 «Селтік» — «Лаціо». Ліга 

Європи УЄФА

22.40 «LALIGA ZAP» 8-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

22.55 «Франція» — «Албанія». 

Відбір до Євро-2020 р.

00.45 Найкращі голи. Чемпіонат 

Іспанії

01.40 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.40 «Фінляндія» — «Італія». 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «Боруссія» 

(М). Ліга Європи УЄФА

07.50, 9.50, 17.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

08.00 «Швейцарія» — «Данія». 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00 «Інтер» — «Боруссія» 

(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА

11.50, 1.30 Yellow

12.00 «Туреччина» — 

«Франція». Відбір до 

Євро-2020 р.

13.50 «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

15.40 «Україна» — 

«Люксембург». Відбір до 

Євро-2020 р.

17.40 «Литва» — «Україна». 

Відбір до Євро-2020 р.

19.40 «Генк» — «Ліверпуль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.40 «Ірландія» — 

«Швейцарія». Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 «Динамо» (К) — 

«Копенгаген». Ліга Європи 

УЄФА

01.40 «Англія» — «Болгарія». 

Відбір до Євро-2020 р.

03.40 «Аякс» — «Челсі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.40, 1.45 Правда життя

09.50, 0.35 Речовий доказ

11.00, 17.10 Погляд зсередини

12.00, 18.00 Сучасні дива

12.50 Місця сили

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Скарби з горища

19.00 Ігри імператорів

22.45 Земля: сили природи

03.05 Бандитська Одеса

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.10, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 Х/ф «Силач Санта-
Клаус»

13.45 Х/ф «Екстремальні 
побачення»

15.25, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 Х/ф «Амундсен»
00.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.00 Т/с «Доктор Хто»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 10.00, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30, 10.30 Танька і 

Володька

11.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Х/ф «Мавп’ячі витівки»

14.35 Х/ф «Золота гуска»

16.15, 17.15, 22.15 Країна У

16.45, 17.45, 23.15 Казки У

18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Одного 

разу в Одесі

00.15 Сімейка У

01.15 17+

02.45 Теорія зради

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.15 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»
08.20 Х/ф «Про принцесу 

Ясочку і крилатого 
шевця»

10.05 Т/с «Дама під вуаллю»

12.05, 14.10 Телепродаж

12.30 Енеїда

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 2.00, 3.45, 5.05 

Новини

13.10, 4.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.20, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

17.00, 19.30 «Дикі тварини»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.40 Тема дня

20.00 «Вижити в дикій 

природі»

21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.10, 5.30 #ВУКРАЇНІ

22.45 «Боротьба за 

виживання»

01.30 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 СІЧНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30, 5.55 ТСН

07.00, 1.45 Комедія 

«Повернення в різдвяну 

бухту»

08.45 Комедія 

«Мексиканець»

11.00, 4.10 Комедія «Роман у 

джунглях»

13.05, 14.00 «Світ навиворіт-

5: Індонезія»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15, 22.10 «Ліга сміху»

00.05 Комедія «Ізі»

ІНТЕР

06.20 «Роман з Ольгою»

07.25, 16.00, 23.45 «Речдок»

10.10 «Корисна програма»

11.20 Т/с «Мене звати 

Мелек»

13.00 Т/с «Втеча від мафії»

17.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.10, 3.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 1.35 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Сутичка»

22.55 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

02.20 «Орел і решка. Шопінг»

03.00 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 4.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

20.00 Гучна справа

21.00 Т/с «Ангеліна»

00.50 Т/с «Ти моя улюблена»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Ти моя кохана»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.40 Абзац

05.35 Телемагазин

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 М/ф «Оггі 

повертається»

08.50 М/ф «Сезон 

полювання»

10.40 М/ф «Сезон полювання -2»
12.00 Х/ф «Черговий тато»
14.00 Х/ф «Черговий тато: 

Літній табір»
15.40 М/ф «Татко гусак»

17.20 М/ф «Посіпаки»

19.10 М/ф «Секрети 

домашніх тварин»
21.00 Х/ф «Супернянь»
22.50 Х/ф «Супернянь-2»
00.40 М/ф «Острів собак»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40 Служба розшуку дітей

05.45 Студія Вашингтон

05.50 Факти

06.15 Особливості 

національної роботи

08.55 Х/ф «Без компромісів»

10.50 Х/ф «Відшкодування 

збитків»

12.45 Х/ф «Нестримні-3»

14.50 Х/ф «Людина, яка 

біжить»

16.45 Х/ф «Стирач»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Коммандос»

20.50 Дизель-шоу

23.25 Т/с «Копи на роботі»

03.00 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси
06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу
07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня
07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 0.20 
Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 
19.50, 0.25, 1.15 
Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

06.25 М/ф «Повернення 

блудного папуги»

07.50 М/ф «Три паньки»

08.25 Х/ф «Крик пораненого»
11.10 Х/ф «Старий Хотабич»
12.55 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»
14.55, 3.55 «Правда життя»

15.30 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

16.50 Х/ф «Слід Сокола»
19.00, 1.40 «Свідок»

19.30, 2.10 «Випадковий свідок»

20.10 Х/ф «Жандарм 
одружується»

22.00 «Дискотека 80-х»

23.40 Концерт «Брати 

Гадюкіни». «Made in 

Ukraine»

02.40 «Речовий доказ»

03.05 «Легенди бандитського 

Києва»

04.55 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

мандрівка. Україна. Педан 

та Анатоліч про Лавру

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний пірат. 

Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Оскар для Варвари. 

Варвара Коринська

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Ахтем Сейтаблаєв про 

режисера Довженка 

10.00 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Польща

10.35 Книга-мандрівка. Україна. 

Педан про таємне життя 

диких тварин. Асканія-

Нова 

10.40 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. «Янгол у 

сім’ї». Художній фільм. 

США 

12.20 Гранд- концерт «Зірки 

світової опери» на 

UA.КУЛЬТУРА

14.00 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. «Невезучий 

папараці». Художній 

фільм. Італія ,12+ 

16.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Батько імунітету. Ілля 

Мечников 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

17.10 Український бал. 

Спортивні танці 

18.15 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького 

18.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Батько імунітету. Ілля 

Мечников 

18.35 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. «Різдвяна 

пісня». Художній фільм. 

Великобританія 

20.10 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки народів 

світу

20.20 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького 

20.25 Культура діалогу

20.25 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Балі

21.00 Новини 

21.20 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Музичний квартет Kyiv 

Tango Project

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

00.15 Любов жива. Концертна 

программа Павла Табакова 

01.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Олександра Павлова

02.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. Хорея 

Козацька. Од синього 

Дону до сивих Карпат 

04.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Rockoko

04.55 Bouquet Kyiv Stage. 

Концерт зламався. Ігор 

Завгородній-скрипка, 

Анатолій Баришевський-

фортепіано, Тетяна 

Хорошун-електроніка

СТБ

06.05, 15.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.10 Х/ф «Бетховен 4»

14.05 Х/ф «Бетховен 5»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

17.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

18.45 Х/ф «Хто в домі тато»

20.40, 22.25 Х/ф «Хто в домі 

тато 2»

23.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

06.10 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Викуп»
15.50 Х/ф «Марсіанин»
18.20 Х/ф «Вітряна ріка»
20.15 Х/ф «Прямий контакт»
22.00 Х/ф «Вбити Білла»
00.00 Х/ф «Нульовий 

прообраз»
01.40 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2016»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 14.15, 17.30 

Топ-матч

06.10 «Швеція» — «Норвегія». 

Відбір до Євро-2020 р.

08.10 «Мілан» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

10.10 «Україна» — «Литва». 

Відбір до Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 5-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

12.15 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

14.05, 20.45 Yellow

14.25 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

14.55 «LALIGA ZAP» 8-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

15.10 «Англія» — «Косово». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.00 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини

17.35 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

19.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.55 LIVE. «Вальядолід» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

21.55 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

22.10 «Півн. Ірландія» 

— «Німеччина». Відбір до 

Євро-2020 р.

23.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

00.25 «Боруссія» (Д) — «Баєр. 

Чемпіонат Німеччини

02.15 «Севілья» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Франція» — «Андорра». 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

07.50, 19.30 Yellow

08.00 «Шотландія» 

— «Бельгія». Відбір до 

Євро-2020 р.

09.50, 11.50, 17.30 Топ-матч

10.00 «Барселона» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

12.00 «Сербія» — 

«Португалія». Відбір до 

Євро-2020 р.

13.50 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

15.40 «Україна» — «Литва». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.40 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України

19.40 «Німеччина» — 

«Нідерланди». Відбір до 

Євро-2020 р.

21.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Севілья» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

00.25 «Мілан» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

02.15 «Хорватія» — 

«Угорщина». Відбір до 

Євро-2020 р.

04.05 «Вальядолід» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 1.45 Правда життя

09.55, 0.35 Речовий доказ

11.05, 17.45 Погляд зсередини

12.05, 17.15 Сучасні дива

12.55 Місця сили

15.25, 23.40 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 Скарби з горища

19.05, 20.45 У пошуках істини

19.50 Містична Україна

22.45 Земля: сили природи

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.15 Х/ф «Екстремальні 
побачення»

13.00 Х/ф «Амундсен»
15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.10 Х/ф «Кон-Тікі»
00.40 «Бійцівський клуб»

01.30 Т/с «Доктор Хто»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 10.00, 18.30 Одного 

разу під Полтавою

08.30, 9.30, 10.30 Танька і 

Володька

11.00 4 весілля

12.10 Панянка-селянка

13.10 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами»

14.20 Х/ф «Білосніжка»
15.30, 16.30 Країна У

16.00 Казки У

17.00 М/ф «Замбезія»

21.00 М/ф «Ріо-2»

22.50 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Сусідам вхід 
заборонено»

00.40 17+

02.10 Теорія зради

03.00 БарДак

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.15 М/с «Кмітливиий»? 

Сяоцзі»
08.20 Х/ф «Соляний принц»
10.00 Т/с «Дама під вуаллю»

12.10, 14.10 Телепродаж

12.30 Енеїда

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.00, 2.00, 3.45, 5.05 

Новини

13.10 «Браво, шеф!»

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.20, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

16.55 Скелетон. Кубок світу. 

IIІ етап 1-й заїзд

18.25 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 VoxCheck

20.00, 4.15 Скелетон. Кубок 

світу. IIІ етап 2-й заїзд

21.25, 23.25, 2.20, 5.30 UA:

Спорт

22.00, 1.30 #ВУКРАЇНІ

22.30 «Боротьба за 

виживання»

02.45 Скелетон. Кубок світу. 

IIІ етап1-й заїзд

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 СІЧНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 23.50, 0.50 «Світське 

життя-2019»

07.25, 8.55, 9.50 «Життя 

відомих людей»

10.45 Х/ф «Парк юрського 

періоду»

13.00 Х/ф «Парк юрського 

періоду:загублений 

світ»

15.30 Х/ф «Парк юрського 

періоду 3»

17.05 Х/ф «Світ юрського 

періоду 4»

19.30 ТСН

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал»

01.40 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.05 «Орел і решка. Дива 

світу»

06.30 «Україна вражає»

07.05 Х/ф «Розлучення з 

хвостом»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»

15.00 Х/ф «Старий Новий Рік»

17.45, 20.30 Т/с «Її чоловіки»

20.00, 2.30 «Подробиці»

22.40 Х/ф «Так не буває»

00.40 Х/ф «Все можливо»

03.00 Д/п «П’ять смертей 

академіка Корольова»

03.50 «Орел і решка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.30, 5.20 Зоряний шлях

09.10, 15.20 Т/с «Ангеліна»

17.10, 21.00 Т/с «Тайсон»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Кровна 

помста»

01.45 Телемагазин

03.50 Х/ф «Роман у листах»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.25 Телемагазин

05.35, 7.00 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі»

07.05 М/ф «Сезон 

полювання»

08.40 М/ф «Бігфут молодший: 

Стань легендою»

10.40 М/ф «Підводна братва»
12.10 Х/ф «Проблемна 

дитина»
13.50 Х/ф «Проблемна 

дитина 2»
15.40 М/ф «Реальна білка 2»

17.20 М/ф «Секрети домашніх 

тварин»

19.00 М/ф «Як приборкати 

дракона»
21.00 Х/ф «Загублений світ»
23.00 Х/ф «У лабіринті грізлі»
00.50 Х/ф «Прощай, 

Крістофер Робін»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Х/ф «Останній 
кіногерой»

08.10 Х/ф «Конан-варвар»

10.30 Дизель-шоу

14.50 Х/ф «Дитсадковий 
поліцейський»

16.50 Х/ф «Близнюки»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Термінатор-3: 
Повстання машин»

21.05 Х/ф «Термінатор-4: 
Нехай прийде 
спаситель»

23.05 Х/ф «Монстро»
00.30 Х/ф «Вулиця 

Монстро,10»
02.35 Х/ф «Темний меридіан»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 0.20, 

2.40, 4.10 Машина часу

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, 8.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15, 15.40, 17.15 Хроніка 

тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.55 М/ф «Бременські 

музиканти»

07.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

08.25 Х/ф «Трест, який 
лопнув»

12.20 Х/ф «Жандарм 
одружується»

14.10 «Таємниці світу»

14.45, 2.15 «Випадковий свідок»

17.10 Х/ф «Апачі»
19.00, 1.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Обережно, 
бабуся!»

21.15 Х/ф «Зорро»
23.30 Х/ф «Чорний тюльпан»
02.55 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.15 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Матвей Котофей про 

супермена з Вінниччини. 

Устим Кармелюк

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний пірат. 

Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Яніна Соколова про 

Богдана Хмельницького

10.00 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Балі

10.35 Книга-мандрівка. Україна. 

Педан про таємне життя 

диких тварин. Асканія-

Нова 

10.40 ПРЕМ’ЄРА. Росселла. 

Телевізійний серіал 16+ 

15.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Педан про таємне життя 

диких тварин. Асканія-

Нова 

15.35 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив 

15.40 Книга-мандрівка. Україна. 

Матвей Котофей про 

супермена з Вінниччини. 

Устим Кармелюк

15.45 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки народів 

світу

15.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Код Кнорозова. Юрій 

Кнорозов

16.00 ПРЕМ’ЄРА 

документального циклу 

АЗІЯ 360

17.45 ПРЕМ’ЄРА телеверсії. 

Я-віртуоз! Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо 

18.40 Новорічний Концерт 

класичної музики у 

виконанні Віденського 

філармонічного оркестру

20.45 Книга-мандрівка. Україна. 

Місто — привід. Прип‘ять 

21.00 Новини 

21.20 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Боротьба 

за статки. Документальний 

цикл 

23.00 Новини 

23.20 Концерт заслуженого 

академічного 

симфонічного оркестру 

Українського радіо 

00.20 Zelyonka Fest. Балет 

Катамаранів. Найкраще-

2019

00.40 Zelyonka Fest. Somnium/

Нідерланди. Найкраще-

2019

01.20 КлезмерФест. Dj 

Boochyaman. Найкраще-

2019

01.55 КлезмерФест. Jonych. 

Найкраще-2019

02.30 КлезмерФест. Maromoros 

Project (Hudaki). 

Найкраще-2019

03.25 КлезмерФест. New Tsayt 

Band. Найкраще-2019

04.15 КлезмерФест. Bandaradan. 

Найкраще-2019

05.00 Bouquet Kyiv Stage. Across 

the Ocean. Laura Marti 

— Misha Tsiganov

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 Т/с «Рецепт кохання»

10.45 Т/с «Пізнє каяття»

19.00 Х-фактор

21.25 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

23.00 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

00.40 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо 

України»

10.10 «Кримінал»

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу в 

прямому ефірі з Лейлою 

Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт» Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд та 

Пітером Залмаєвим

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Люди Ікс: Дні 
минулого майбутнього»

16.20 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис»

19.00 Х/ф «Логан: Росомаха»
21.30 Х/ф «Вбити Білла-2»
23.55 Х/ф «Посланець»
01.30 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 12.45, 16.50, 18.55, 1.20, 

3.20 Топ-матч

06.10 «Чехія» — «Англія». 

Відбір до Євро-2020 р.

07.55, 13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.25 «Вальядолід» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Україна» — 

«Португалія». Відбір до 

Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 6-й епізод. 

Чемпіонат Іспанії

12.15, 23.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.55, 5.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

13.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 21.00 Yellow

15.55 Найкращі матчі-2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

16.55 LIVE. «Хетафе» — 

«Реал». Чемпіонат Іспанії

19.10 «Нідерланди» — «Півн. 

Ірландія». Відбір до Євро-

2020 р.

21.10 «Баварія» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

23.30 «Данія» — «Швейцарія». 

Відбір до Євро-2020 р.

01.30 «Атлетіко» — «Леванте». 

Чемпіонат Іспанії

03.30 «Італія» — «Греція». 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — 

«Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Ісландія» — «Франція». 

Відбір до Євро-2020 р.

09.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

10.00 «Севілья» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

11.45 «Німеччина» — 

«Нідерланди». Відбір до 

Євро-2020 р.

13.30 «Вальядолід» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

15.15 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

15.45 «Україна» — 

«Португалія». Відбір до 

Євро-2020 р.

17.35 «Сербія» — «Україна». 

Відбір до Євро-2020 р.

19.25 LIVE. «Атлетіко» 

— «Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

20.15, 5.45 Yellow

21.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.55 LIVE. «Еспаньйол» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

23.55, 1.55 Топ-матч

00.05 «Валенсія» — «Ейбар. 

Чемпіонат Іспанії

02.05 «Вельс» — «Хорватія». 

Відбір до Євро-2020 р.

03.55 «Хетафе» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 0.30 Містична Україна

08.30 Україна: забута історія

10.10 Речовий доказ

11.20 Таємниці Біблії

13.20 Сучасні дива

14.10 Загадки Всесвіту

16.00, 23.30 Погляд зсередини

18.00 Там, де нас нема

21.00 Титанік: народження 

легенди

22.30 Прокляття двійників 

Титаніка

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Таємна місія Санти»

11.00 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

12.15 М/ф «Балто 2: У пошуках 

вовка»

13.40 М/ф «Балто 3: Крила 

змін»

15.00, 1.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.40 Х/ф «Парубоцька 
вечірка»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Снупі та Чарлі 

Браун: дрібнота у кіно»

12.05 Х/ф «Спляча красуня»
13.15 Країна У. Новий рік

15.15, 0.00 Країна У

16.15, 22.00 Ігри Приколів

17.15 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Сусідам вхід 
заборонено»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

08.10 Х/ф «Спляча красуня»

09.55 Країна на смак

12.00, 14.40 Телепродаж

12.20 «Ремесло за 

призначенням»

12.50, 23.40 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

15.05, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Естафета 

4х7,5 км. Чоловіки

16.55 «Дикі тварини»

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 4.00, 

5.35 Новини

18.15, 1.25, 5.10 #ВУКРАЇНІ

18.40 Пліч-о-пліч

18.55 «Луганський форпост»

20.00 «Синдром війни. Я 

повернувся»

21.20 Х/ф «Клара і 

Франциск»

04.20 Українське Різдво на 

Суспільному

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4  СІЧНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.20, 5.35 ТСН
07.10, 8.05 «Життя відомих 

людей»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 Пригоди «Пташиний 

ульот»
11.10 Пригоди 

«Льодовиковий період»
12.45 Пригоди 

«Льодовиковий 
період-2: глобальне 
потепління»

14.30 Пригоди 
«Льодовиковий період-
3. Ера динозаврів»

16.05 М/ф «Льодовиковий 
період-4: 
континентальний 
дрейф»

17.45 М/ф «Льодовиковий 
період-5. Курс на 
зіткнення»

19.30 «Телевізійна служба 
новин»

20.15 М/ф «Співай»
22.15 Детектив «Вбивство у 

східному експресі»
00.20 Мелодрама «Привід»
02.30 Комедія «Ізі»
04.45 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.55, 11.00 «Орел і решка. 

Івлєєва vs. Бєдняков»

06.55 Х/ф «Авантюристи»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.55 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»

15.00 Т/с «Мене звати 

Мелек»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Постріл у 

безодню»

23.00 Х/ф «Дот»

00.50 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Ангеліна»

17.10, 20.00 Новорічний 

концерт

22.00 Х/ф «Секрет 

неприступної красуні»

23.50, 2.15 Т/с «Русалка»

01.45 Телемагазин

03.45 Х/ф «Волошки для 

Василини»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.35 Телемагазин

05.50 Стендап Шоу

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/ф «Сезон полювання -2»

08.10 М/ф «Підводна братва»

10.00 М/ф «Татко гусак»

11.50 М/ф «Реальна білка-2»

13.20 М/ф «Мегамозок»

15.10 М/ф «Добрий 

динозавр»

17.00 М/ф «Як приборкати 

дракона»

18.50 М/ф «Рататуй»

21.00 Х/ф «Еван Всемогутній»

23.00 Х/ф «Закатати в 

асфальт»

02.10 Х/ф «У лабіринті грізлі»

ICTV

05.30 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Не дай себе обдурити

07.00 Громадянська оборона

07.55 Антизомбі. Дайджест

08.45 Секретний фронт. 

Дайджест

09.35 Т/с «Відділ 44»

13.05 Х/ф «Термінатор-4: 
Нехай прийде 
спаситель»

15.05 Х/ф «Термінатор-3: 
Повстання машин»

17.00 Х/ф «Коммандос»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Початковий код»
20.50 Х/ф «Життя»
22.35 Х/ф «Темний меридіан»
00.05 Х/ф «Вулиця Монстро, 

10»
01.55 Х/ф «Монстро»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу
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, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.15 Погода на 
курортах

08.15, 19.25 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою
10.50 Афіша
11.15 Vоїн — це я!
12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.10 Про військо
15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки року з Анною 
Мірошниченко

21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних 

проєктів
00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

06.05 М/ф «Вінні Пух»

07.25 М/ф «Капітошка»

08.45 Х/ф «Голос минулого»
11.55 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
13.30 Х/ф «Оцеола»
15.35 Х/ф «Зорро»
18.00 Х/ф «Чорний тюльпан»
20.10 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»
22.10 «Дискотека 80-х»

01.35 «Концерт Гаріка 

Кричевського «Найкраще»

03.30 Випадковий свілок

03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.45 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.15 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний пірат. 

Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Матвей Котофей про 

супермена з Вінниччини. 

Устим Кармелюк

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.55 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив 

10.00 Ремесло за призначенням. 

Документальний цикл. 

Індія

10.35 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. «Мрія 

любові». Художній фільм. 

Великобританія 

12.05 Біблійна колекція. «Поряд 

з Ісусом. Іуда». Художній 

фільм 

13.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Двоколісні хроніки-2019

15.40 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.35 АНТИТІЛА. Hello. 

Телеверсія концертної 

програми

20.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Боротьба 

за статки. Документальний 

цикл 

20.45 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького 

21.00 Новини 

21.20 Концерт заслуженого 

академічного 

симфонічного оркестру 

Українського радіо 

23.00 Новини 

23.20 Український бал. 

Спортивні танці 

00.15 Zelyonka Fest. Анігіляція. 

Найкраще-2019

00.35 Zelyonka Fest. Було 

бажання. Найкраще-2019

01.20 КлезмерФест. Kapeyla 

Revuckogo, D. Popova, 

Opening +2ViolinsKids. 

Найкраще-2019

01.35 КлезмерФест. SHO?!. 

Найкраще-2019

02.30 КлезмерФест. Samuel 

Berthod & Stanko 

Marinkovic. Найкраще-

2019

03.10 КлезмерФест. Hazmat 

Modine. Найкраще-2019

04.25 Концерт «UNPLUGGED» 

сестер Тельнюк

05.00 Bouquet Kyiv Stage. 

«Логово Змієво». Сон 

Сови та «Мультагітпроп»

СТБ

06.40 Х/ф «Зимова вишня»
08.15 Т/с «Знахар»

10.50 Т/с «Пізнє каяття»

18.00 Т/с «Ми більше, ніж я»

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

23.25 Х-фактор

01.45 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.45 «Репортер». 

Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 

Лойко та Аллою 

Тулинською

10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ехо України»

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу в 

прямому ефірі з Лейлою 

Мамедовою

21.00 «Великі новини»

22.00 «Вересень+1»

22.30 Спецпроєкт» Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Він, вона та телевізор»

14.15 Х/ф «Близнюки-
дракони»

16.15 Х/ф «Навколо світу за 
80 днів»

18.25 Х/ф «Шанхайський 
полудень»

20.25 Х/ф «Випадковий 
шпигун»

22.05 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

00.00 Т/с «Стоматолог»

03.25 «Облом.UA.»

03.55 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 19.10, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

06.10 «Еспаньйол» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Хетафе» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

10.10 «Сербія» — «Україна». 

Відбір до Євро-2020 р.

12.00, 18.55 «LALIGA ZAP» 7-й 

епізод. Чемпіонат Іспанії

12.15, 22.15 Yellow

12.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

12.55 «LIVE. Гранада» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

14.55 «LIVE. Сосьєдад» — 

«Вільярреал». Чемпіонат 

Іспанії

16.55 «LIVE. Алавес» — 

«Бетіс». Чемпіонат Іспанії

19.20 «Брешіа» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

21.10 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

21.40 LIVE. «Рома» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

23.50 «Челсі» — «Аякс». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.50 «СПАЛ» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баєр» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

07.40 «Атлетіко» — «Леванте». 

Чемпіонат Іспанії

09.25 «Норвегія» — «Іспанія». 

Відбір до Євро-2020 р.

11.10 «Еспаньйол» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

12.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.25 LIVE. «Брешіа» — 

«Лаціо». Чемпіонат Італії

14.15, 01.55 Yellow

15.25, 17.55, 18.40, 21.50, 23.55 

Топ-матч

15.55 LIVE. «СПАЛ» — 

«Верона». Чемпіонат Італії

18.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

18.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

20.55 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

21.55 LIVE. «Сельта» 

— «Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

00.05 «Гранада» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

02.05 «Баварія» — «Вердер. 

Чемпіонат Німеччини

03.55 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 23.55 Містична Україна

07.45 Україна: забута історія

08.35 Речовий доказ

10.40 Історія світу

12.30 Сучасні дива

13.20 Загадки Всесвіту

15.10, 22.55 Погляд зсередини

17.10 Там, де нас нема

20.10 Ігри імператорів

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Барбі у Різдвяній 

колядці»

11.00 М/ф «Балто-2: У пошуках 

вовка»

12.15 М/ф «Балто-3: Крила 

змін»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.50 Х/ф «Людина-ельф»
02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Замбезія»

12.00 Х/ф «Пані Метелиця»
13.10 Країна У. Новий рік

15.10, 0.00 Країна У

16.10, 22.00 Ігри Приколів

17.10 М/ф «Ріо-2»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

03.15 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливи? Сяоцзі»

08.10 Х/ф «Хоробрий швець»

09.55 Країна на смак

13.05, 15.00 Телепродаж

13.35, 23.45 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Мас-старт 

12,5 км. Жінки

14.35, 16.55 «Дикі тварини»

15.25, 0.40 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Мас-старт 

15 км. Чоловіки

16.20 UA:Біатлон. Студія

18.00, 21.00, 23.25, 2.00, 4.00, 

5.35 Новини

18.15, 1.30, 5.10 #ВУКРАЇНІ

18.45 Пліч-о-пліч

19.00 Х/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

20.05 «Мирний птах»

21.20 Х/ф «Клара і 

Франциск»

02.25 Добра ніч. Новорічний 

концерт симфонічного 

оркестру Українського 

радіо

03.25 Бюджетники

04.20 Українське Різдво на 

«Суспільному»
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Наші древні предки зображували 
час у формі змії, яка, звернув-
шись «бубликом», хапає себе за 
кінчик хвоста. Філософія цього 
символу приголомшує сакраль-
ною глибиною, розкриваючи при-
нцип циклічності земного життя, 
де початок і кінець будь-якої події 
на певному етапі неминуче схо-
дяться в одній точці. Тобто все 
повертається на круги своя, аби 
початися знову. У цьому сенсі Ук-
раїна в 2020 році переживатиме, 
без перебільшення, доленосний 
період, оскільки змія нашого де-
ржавного часу кусатиме себе за 
хвіст одразу з двох причин. По-
перше, завершиться черговий 
9-річний цикл у розвитку країни, 
який змусить зібрати врожай з 
усього, що ми встигли насіяти 
протягом дев’яти останніх років. 
А по-друге, спливатимуть хвили-
ни великого 29-річного періоду, 
на зміну якому прийдуть наступні 
енергії нашого загального цик-
лічного плану. Майбутнє «пере-
завантаження» подібне до зерня, 
природній кінець якого дає па-
ростки нових програм. Словом, 
не хапайтеся за старе, бо, руйну-
ючись з об’єктивних причин, воно 
руйнуватиме вас. 

«Обнулись» добровільно, 
щоб далі бути
 Набір чисел нового року при-
тягує погляд своєю дзеркальніс-
тю, адже перша пара цифр точно 
повторює другу: 2020. Не треба 
бути езотериком, аби пройняти-
ся космічним шармом сакраль-
ної картинки, яка вже сформу-
вала програму планети на прий-
дешні 12 місяців. 
 Розшифровка числового 
коду і поготів вражаюча. Судіть 
самі. Двійка у західній нумеро-
логії вважається енергією, яка 
«відповідає» за зв’язок ниж-
нього світу з верхнім. При цьо-
му вона дуальна за своєю при-
родою, бо завжди вказує на не-
обхідність вибору. Природу са-
мого вибору розкриває число, 
що йде слідом. А нуль — не що 
інше, як пустота, ефір, непро-
явлений Абсолют або (у звич-
ному сенсі) — чистий аркуш па-
перу. Саме на ньому архітекто-
ри земної матриці пропонують 
нам усім власноручно пропи-
сати своє майбутнє, пограв-
шись (подібно до них самих) у 
вселенських комп’ютерників. 
Звичайно, свободу вибору ніх-
то у вищих сферах не відміняв, 
тому ми можемо скасувати своє 
«обнуління», заповнивши пус-
тоту старими програмами. Але 
зовсім не факт, що вони іде-
ально співпадуть з космічними 
енергіями наступного 20-ліття. 
І тоді, умовно кажучи, необхід-
не і певною мірою неминуче «пе-
резавантаження» станеться без 
вашої волі в рамках закону при-
чини і наслідку.
  До речі, чогось радикаль-
но нового або досі невідомого 
на цьому рубежі з нас ніхто не 
вимагає, адже істина тому і на-
зивається прописною, що дав-
но відома. Словом, добровільна 
«трансформація» — це той мо-
мент, коли ми свідомо приймає-

мо рішення позбутися шкідли-
вих звичок, усвідомлюємо не-
чесність або ницість певних 
своїх вчинків і, покаявшись, по-
чинаємо мислити, а головне — 
діяти по-іншому. 
 Початок глобальної програ-
ми «перезавантаження» був за-
пущений у 2000 році, і ось тепер 
(у точці дзеркальних числових 
кодів) настане момент чітко-
го вибору. Скористатися таким 
шансом варто хоча б тому, що 
він може явити кожному з нас 
щось на зразок персонального 
дива. Тобто тяжко хворі, напри-
клад, можуть несподівано оду-
жати, а ті, кому ніколи не усмі-
халася доля, нарешті дізнають-
ся, що біла смуга на життєвій 
дорозі — не міф блаженних оп-
тимістів. Правда, «обнуління» 
повинно бути повним і чесним, 
оскільки у такі періоди вищі 
архітектори не грають з нами у 
«піддавки».  

Меч «Імператора»
 Кого інформаційний код 
2020 зачепить найбільше? У 
системі Таро 20-й аркан має 
назву Вищий (Страшний) Суд, 
який, з одного боку, є архети-
пом вселенської карми, а з іншо-
го — знаком родових програм. 
Це говорить про те, що найжор-
стокішу чистку будуть проходи-
ти люди, у сім’ях яких (з духов-
ної точки зору) накопичилася 
критична маса негативу. Особ-
ливо дістанеться на горіхи ро-
динам можновладців і крупних 
бізнесменів, які зловживали 
своєю владою, не цуралися ти-
ранії і встигли намертво прики-
піти душею до енергії грошей. 
 Відбірка персонажів цілком 
логічна, адже в сумі код року дає 
Четвірку (2+0+2+0=4), що у тій 
же системі Таро має назву Імпе-
ратор. Останній, за великим ра-
хунком, вимагає від людей, об-
тяжених владою і капіталом, 
максимально чесної гри, коли 
у ввіреному їм володінні панує 
класичний порядок. Якщо ж за-
кон і принцип справедливості 
порушується (як, наприклад, в 
Україні 29 років поспіль), то на-
стає свого роду момент істини, 
коли замість традиційно купле-

ного земного судді вирок вино-
ситиме Суд Вищий. Словом, на-
решті всі дочекалися. 
 Крісла і трони під «держате-
лями» українських золотих ак-
цій хитатимуться особливо від-
чутно, бо для цього є ще й міс-
цева причина. Довгих 29 років 
програму життя нашої країни 
формували енергії П’ятірки, 
яка у позитиві є архетипом 
змін, свободи і прогресу. Саме 
це число, відкривши програму 
незалежності, «допомогло» нам 

розірвати радянські пута швид-
ше за багатьох інших «сокамер-
ників» по імперській тюрмі. 
Але як і кожна числова енергія, 
П’ятірка має свою тінь. У своє-
му ж «мінусі» вона хаотична, 
нетерпляча, нестабільна, нена-
ситна, схильна до нечесної гри, 
плутанини. З нею кортить отри-
мати все і одразу, навіть якщо 
ризики не оправдують потен-
ційний зиск. Більше того, на 
цьо му часовому відрізку пара-
лельно з П’ятіркою на життя 
країни впливали енергії Вісім-
ки, що є архетипом влади і гро-
шей. У результаті згаданий хаос 
отримав чіткий вектор, і ми опи-
нилися на ярмарку марнославс-
тва, адміністрація якої остаточ-
но втратила почуття міри. Зви-
чайно, програма свободи і про-
гресу могла б бути реалізована 
в Україні і в позитивному сенсі, 
але, на жаль, ми, як суспільс-
тво, ще не зросли до того рівня, 
аби організовано контролювати 
дії можновладців, захищаючи 
власні права. Добровільно ж об-
межувати свої апетити людям, 
обтяженим владою та грошима, 
завжди непросто. 
 Втім, досвід — справа на-
живна. До того ж, хаотичні 
енергії нового року в нумероло-
гічній карті України почнуть 
змінюватися більш стабільними 
програмами, які сформують за-
пит на керівників з високим рів-

нем державної і соціальної від-
повідальності. Старі еліти най-
вищого ешелону в новий бренд 
навряд чи впишуться. Ну хіба 
що хтось із них зуміє «обнули-
тися» до рівня атомів. Правда, 
другий шанс на владу можуть 
отримати колишні чиновники 
і фахові спеціалісти, які мають 
статус професіоналів високого 
класу. Можливо, вони й не зай-
матимуть ключових постів, але 
«підстрахують» на всіх рівнях 
молоду команду.  

Ми жнемо тільки те, що сіємо
 Наступний рік стане для Ук-
раїни періодом підбиття підсум-
ків. Усе, що ми насіяли суспіль-
ною толокою упродовж минулої 
дев’ятирічки, проросте буйним 
квітом. Добрі плоди дозволять у 
2021 році вийти на новий рівень 
розвитку (він справді буде якіс-
но кращим), а недобрі упродовж 
наступних 12 місяців не раз ста-
нуть причиною гучних скан-
далів, викриттів і, може навіть, 
стихійних протестів. 
 Особливо показовими у цьо-
му сенсі будуть січень, а також 
період із третьої декади березня 
до середини травня. Звісно, про-
гноз у деталях — справа невдяч-
на, але певні тенденції вимальо-
вуються вже зараз. Скажімо, 
наше суспільство може охопи-
ти просто-таки глибинний під-
свідомий страх за своє майбут-
нє, викликаний тим, що пред-
ставники нашої влади впевне-
но зайняли крісла за гральним 
столом, але не кажуть, яку саме 
гру ведуть. Зокрема, числа дат, 
коли у грудні цього року під-
писувалися, без перебільшен-
ня, доленосні документи, чіт-
ко вказують на якийсь прихо-
ваний зміст або таємні домо-
вленості, що не були озвучені 
для загалу. Тож не виключено, 
що нормандська зустріч, газо-
вий контракт, чергова редак-
ція земельного закону, особли-

вий статус ОРДЛО, а можливо, 
й арешт патріотів у рамках слід-
ства в справі Павла Шеремета, 
поступово сформують відчуття 
повного «безміру», коли втра-
чати вже, власне, нічого. Зреш-
тою, хто постраждає найбільше 
від краплених карт, той і вий-
де на вулицю. І хоча класичний 
Майдан у 2020 році навряд чи 
станеться, «тематичні» протес-
ти цілком можливі.
 Не виключено також, що 
влада спробує розіграти дикта-
торську карту й почне розганя-
ти мітинги силою, оправдую-
чи свої дії бажанням врятувати 
країну від смути і розпаду. Але 
тут важливо уточнити ось яку 
деталь. Енергія «Імператора» 
усіляко сприятиме наведенню 
порядку, тому навіть країни ста-
рих демократій наступного року 
можуть практикувати елементи 
диктатури, захищаючи інтере-
си держави. Але оскільки в Ук-
раїні функцію держави багато 
років поспіль виконують люди, 
найняті олігархічними клана-
ми, то такий захист у наших ре-
аліях може бути не стільки на-
ціональним, скільки корпора-
тивним. 
 Утім, є і приємна новина. 
Саме така поведінка старих еліт 
більше не вписується у програ-
му нового історичного циклу 
України, який розпочнеться 
у 2021 році, тому, рефлексую-
чи на перехідному етапі, вони 
лише прискорять кінець своєї 
епохи. А заодно посприяють по-
яві лідерів, які спроможні від-
стоювати не лише свої, а й де-
ржавні інтереси. Тобто наступні 
числа у програмному плані Ук-
раїни формують запит на пат-
ріотичних людей із центрист-
ськими і винятково державни-
цькими поглядами, що орієнто-
вані саме на Київ, а не Москву 
чи колективний Захід. 
  Чи відповідає цим кри-
теріям недавно обрана влада? 
Як свідчить нумерологічна 
карта нашої держави, гнів ук-
раїнців завжди сакральний, бо 
виникає з глибинних причин, 
коли у чашу народного терпін-
ня падає остання крапля. Отож, 
проголосувавши торік за «нові 
обличчя», більшість виборців 
висловили протест проти то-
тальної несправедливості, яка 
давно всім остогидла. 
 Символічно ця історія нага-
дує той момент у грі, коли всі 
карти вже побиті і з колоди ви-
тягують Джокера. На межі пов-
ного провалу він може зігра-
ти роль Короля, не будучи ним 
насправді. А далі одне із двох: 
або він залишиться прикрит-
тям для побитих тузів, що з тіні 
ще трохи повертять троном на 
свою користь, аби через рік-два 
канути в Лету вже остаточно че-
рез третій Майдан. Або наступ-
ного року посилить свою свиту 
благородними картами, персо-
нальні історії і наміри яких ре-
зонують з програмою та інтере-
сами держави. Але який би ви-
бір не зробив сам Джокер, Ук-
раїна, у кінцевому результаті, 
все одно буде з виграшем, бо вже 
через рік для цього складеться 
чимало об’єктивних причин. ■

ПРОГНОЗ-2020

Точка «перезавантаження» 
Новий рік може стати в Україні початком кінця «епохи» процвітання олігархічних кланів, 
оскільки, з нумерологічної точки зору, підуть на спад енергії нестабільності, 
що дозволяли ловити золоту рибку посеред рукотворного хаосу

■

Україна, у кінцевому результаті, все одно буде з 
виграшем, бо вже через рік для цього складеться 
чимало об’єктивних причин.
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Легший за пір’їнку 
— м’ятний святковий 
салатик
 Страви на свята мають 
бути легкими, вважає Ма-
рина-Бережа. Бо їх зазви-
чай багато і хочеться при-
наймні покуштувати все. 
Цей салат — саме з таких 
страв: легкий, оригіналь-
ний і запашний. 
 Інгредієнти: 1 стеб-
ло селери, 1 яблуко, 50 г 
бринзи, 1 ст. л подрібне-
них горіхів, половинка 
лимона, кілька листочків 
м’яти, оливкова олія, мус-
катний горіх. Яблуко чис-
тимо від шкірок і нарізає-
мо кубиками разом із селе-
рою та бринзою. Яблуко 
поливаємо лимонним со-
ком. Горішки трохи підсу-
шуємо на сухій сковорід-
ці, все змішуємо. Викла-
даємо у святковий салат-
ник, зверху посипаємо 
мускатним горіхом і поли-
ваємо оливковою олією. 
Час приготування — усьо-
го 15 хвилин, а смаку! На 
рік запам’ятається!

Повна чаша — 
салат з багатьма 
невідомими
 Або відомими, але це 
стане зрозуміло вже в 
процесі смакування ним, 
якщо йдеться про гостей, 
або в процесі приготуван-
ня, якщо йдеться про гос-
подинь. Утім ця деталь не 
така вже й важлива, знач-
но важливіше те, що цей 
салат неймовірно смач-
ний і справді святковий. 
 Інгредієнти: 300 г  сьом-
ги, 250 г креветок (варе-
них, чищених), склянка 
рису (відварити), склянка 
кукурудзи,  свіжий огіро-
чок, 4 яйця, 200 г майоне-
зу, сік половинки лимона, 
зелена цибулька, петруш-
ка, червона ікра для при-
крашання. 
 Яйця потерти на тер-
ку, все iнше порізати ку-
биками. Змішати в глибо-
кому салатнику або роз-
класти у чашки (креман-
ки) для кожного гостя, 
прикрасити зеленню та 
червоною ікрою.
 «І буде ваш дім пов-
ною чашею! — додає Ма-
рина-Бережа Суржок. — 
Бо як міркуєш, так і жи-
веш, а як годуєш — так і 
вікуєш!».

Вареники з маком — 
столітній рецепт
 «Обов’язково всією ро-
диною ладнаємо варени-
ки з маком! — каже мист-
киня Марина. — Ось вам 
чудовий столітній рецепт. 
Готуємо на пару, пишні та 
пухкі!». 
 Для тіста: 1 л кисло-
го молока, 2 ч. л. соди, 2 
яйця, дрібка солі, приблиз-
но 1,2 кг білого борошна 
вищого гатунку. 
 Для начинки: 200 г 
маку, склянка цукру, 
склянка чорничного ва-
рення, подаємо зі сметан-
кою чи рідким медом! 
 Як готувати начин-
ку: мак закип’ятити, воду 
злити, додати цукор і роз-
терти у макітрі макого-
ном (це ідеально) або про-
пустити через м’ясорубку, 
змішати з густим варен-
ням. Зайву рідину ще раз 
злити. Тісто замісити, як 
зазвичай, воно має бути 
м’яке та еластичне, відста-
вати від рук, але не забите. 
Пильнуйте, щоб не було за-
багато борошна. Формує-
мо варенички, краї викла-
даємо косичкою або при-
щіпуємо виделочкою, тоді 
вареники мають святковий 
вигляд. Варимо на пару на 
сильному вогні 5 хвилин.

Котлетки «Щупачки» на 
овочевій подушці
 Порадують малечу і 
дорослих гостей, бо, крім 
того, що смачні, мають гар-
не оформлення та й напов-
нення.
  Потрібно: 1 кг філе 
щучки, яйце, шматочок 
булки, 50 г масла вершко-
вого, буряк, морквина, ци-
булина. 
 Робимо фарш. У форму 
викладаємо цибулю кільця-
ми, кружечки моркви та бу-
ряка, присолюємо. Зверху 
викладаємо сформовані не-
величкі котлетки і прикри-
ваємо кожну шматочком 
щучої шкіри, вливаємо по-
ловинку склянки води і за-
пікаємо у духовці при тем-
пературі 180 градусів півго-
дини — 40 хвилин.

Імбирне казкове печиво
 «Івасик дуже любить 
таке печивко, — каже мама 
Марина. — Рецепт дуже 
простий, а радості просто 
море! Бо вирізаємо з цього 

тіста ангелів, ялинки, ове-
чок, Зірку і Мудру Сову. І 
навіть тато Олег задоволе-
но прицмокує, почувши 
аромат з духовки, бо він 
справді неймовірний. Ма-
буть, я вже заінтригувала. 
Тому пишу рецептик».
  Інгредієнти для тіста: 
борошна 200 г, цукру 110 г, 
масла вершкового — 100 г, 
мед — 1 ст. л, сода — 1,5 ч. 
л, яйце — 1 шт., молотий 
імбир — 2 ч. л, кориця — 
1 ч. л, кардамон — 1 ч. л, 
гвоздика — половинка ч. л, 
або можна без гвоздики. 
 Тісто гарно вимішуємо 
і відправляємо у холодиль-
ник на 2 години. Розкачує-
мо тонко, вирізаємо весь 
вертеп і випікаємо 5-7 хви-
лин. Діставати з духовки 
відразу, як тільки печивко 
буде набувати коричневого 
кольору! Не перетримайте!

Дуже маленькі пиріжечки
 Дуже смачні крихітні 
пухкі смаколики ніби спе-
ціально вигадані для свят 
— затишних родинних. 
Спечіть такі за рецептом 
Марини-Бережі Суржок, 
вони сподобаються всім!
 Інгредієнти на 45 ма-
леньких пиріжків: для 
тіста — 1,5 стакана муки, 

100 г вершкового масла, 
четвертина склянки льо-
дяної води, 1 жовток, 1 ст. 
л. олії та дрібка солі.
  Масло посікти з борош-
ном, додати решту інг-
редієнтів, поступово влива-
ючи воду. Тісто буде дуже 
м’яке. Загорнути його у 
харчову плівку і покласти 
в холодильник на 30 хви-
лин. Тим часом готуємо 
начинку. Може бути будь-
яка на ваш смак. 
 Я готую грибно-м’ясну: 
300 г фаршу, 300 г грибів, 
2 варені яйця, цибулина, 
1 ст. л. гірчиці, сіль. 
 Підсмажити грибно-
м’ясний фарш до готов-
ності, додати яйця та гір-
чицю. Тісто розділити на 2 
частини та розкачати тон-
ко — 0,5 см. Розкласти по 
1 ч. л. начинки, зверху на-
крити другим пластом тіс-
та і видавити маленькою 
скляночкою пиріжечки. 
Змазати збитим жовтком, 
присипати кунжутом. Ви-
пікати 20 хвилин при тем-
пературі 200 градусів. Ці 
пиріжечки порадують 
усіх! Ми вкладаємо їх у ма-
ленькі крафтові пакетики, 
перев’язуємо стрічкою і да-
руємо, бажаючи всіляких 
гараздів і Різдвяних чудес!

Варюванка
 «Домашня варю-
ванка (ряжанка) — це 
обов’язкова страва на Різ-
дво, — пропонує новий ре-
цепт господиня Марина. 
— Звичайно, я готую її й 
просто так, але саме Різ-
двяна — найароматніша, 
найзапеченіша і найпиш-
ніша. Головний секрет — 
правильно приготувати 
молоко, звичайно, домаш-
нє і жирне, краще брати 
у перевірених господинь   
вечірнє. Я беру 3 л моло-
ка, трошки солю та цук-
рю, доводжу до кипіння і 
ще варю на дуже повіль-
ному вогні 30-40 хвилин, 
далі каструлю з молоком 
переміщаю у духовку і 
вмикаю режим конвекції. 
Приблизно 50 хвилин, до 
утворення рум’яних ко-
ричневих шкірочок на по-
верхні молока. Тим ча-
сом готую чисті баночки. 
Коли молоко трохи охоло-
не, переливаю у літрові ба-
ночки. Шкірочки поки що 

лишаю в каструлі. Коли 
молоко в баночках стане 
теплим, так, щоб палець 
витримав температуру мо-
лока, — приблизно 40 гра-
дусів, додаю до кожної ба-
ночки по 6 ст. л. домаш-
ньої сметанки і гарно пе-
ремішую. Верх накриваю 
шкірочками. Далі баноч-
ки слід закрити капроно-
вими кришками і укута-
ти до ранку (або на 10-12 
годин). Вранці варюванка 
уже буде готова, її можна 
поставити в холодильник, 
через 3-4 години вона пов-
ністю готова! І ще один 
секретик — додаю трохи 
ванілі в молоко, тоді аро-
мат дійсно фантастично 
апетитний. Дуже смакує з 
домашніми сухариками з 
маком i кунжутом».
 Творіть смачні дива, 
пригощайте ними рідних, 
друзів, тих, хто потребує. 
Світ від маленьких руко-
творних див змінюється на 
краще. Смачних свят, щас-
ливого Різдва! ■

ТРАДИЦІЇ 

Різдво — час дарувати смаколики! 
Рецепти святкових страв мисткині Марини-Бережі Суржок

■

Святковий стіл сервіруйте з натхненням і піднесенням.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Різдво — свято особливе і гармонійне у всьому: це і врочистість народження Дитятка, і народження світу, року, оновлен-
ня душі. Тому й готуватися слід по-особливому, усе в цьому дійстві має бути красивим. 
Марина-Бережа Суржок — знайома нам господиня з міста Сміла, що на Черкащині, про красу може сказати дуже багато, 
бо бере безпосередню участь у її творенні. Вироби її рук — ляльки, шиття, парафінові вироби, панно — яскраві тому 
свідчення. Як і її вірші, малюнки, а ще — страви, які готує для родини так, ніби у них щодня свято. Вона переконана, що 
кожен може готувати прості і не зовсім прості страви, бо, якщо знати рецепт, складних страв не буває. Цього разу Марина 
розповість нам про своє родинне Різдво і як вона готується до нього.
«Різдво — це час великих духовних обіймів — для усіх і кожного, кого я можу зігріти, нагодувати і порадувати, — каже 
пані Марина. — Час творити добро. Хоча і протягом усього року для цього має бути місце і натхнення. Дух Різдва для мене 
— у можливості давати, дарувати, ділитися радістю, знаннями, досвідом, хлібом насущним. Думаю, що цьогоріч згадала 
усіх, хто хоч колись вділив мені частинку душі і передав її через слово, діло чи щось матеріальне-нагальне-необхідне. 
Сподіваюся, що і всі мої подарунки дійдуть вчасно. Різдво — це велика можливість поринути в справжню казку свята 
і в глибини своєї душі, щоб віднайти себе і своє наближення до Бога. Різдво — це шанс створити душевний родинний 
затишок і передати його у спадок своїм діткам і внукам. Наша родина завжди трепетно готується до свята, насамперед 
для того, щоб наш Івасик відчув силу роду і на все життя мав яскраві спогади про Різдвяне Диво та той найнеобхідніший 
запас тепла, що веде людину по життю захищеною і любленою, віруючою і впевненою у своїй потрібності світові. Казка 
починається зі створення краси в домі. Стіл завжди прикрашається і сервірується з великим натхненням і піднесенням. 
Страви детально продумуються і творяться на хвилі благодаті та щирої віри у Невідворотне Диво. Обов’язково варю кутю, 
багато узвару, печу хліб, готую домашню ряжанку і пиріжки. Любимо прості салатики і легкі страви». 

Марина-Бережа Суржок. ❙

Секретний інгредієнт ряжанки від мисткині — ваніль. ❙

Який різдвяний стіл без куті?❙
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«Наші головні завдання на найближчий час — визначити 25 пріоритетних 

видів спорту і топ-100 атлетів. Створити Фонд розвитку спорту. 
Запустити реформи в управлінні спорту на рівні федерацій, медійні та 

освітні програми».
Володимир Шумілін
заступник міністра культури, молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Кожній області — сучасний 
палац спорту
 Як розповів пан Шумілін, 
котрий раніше обіймав поса-
ду першого віце-президента 
Федерації плавання Украї-
ни, а в період 2012-13 років 
виконував обов’язки радни-
ка міністра молоді та спор-
ту зі спортивної інфраструк-
тури, у середньостроковій 
перспективі, до 2024 року, 
в Україні повинні з’явитися 
Міжнародний олімпійський 
центр на базі центру олім-
пійської підготовки в Кон-
ча-Заспі та «Місто спорту», 
яке включатиме дві арени й 
п’ять спеціальних спортив-
них об’єктів світового рівня, 
а також 100 мультифункціо-
нальних стадіонів, 24 муль-
тиспортивні центри і 24 спор-
тивні парки, в кожній області 
України.
 Заступник міністра на-
голошує, що для інтенсифі-
кації процесу переходу від 
радянської системи забез-
печення спортивної індуст-
рії до автономізації спорту, 
яку сповідує весь цивілізова-
ний світ, необхідно прийняти 
кілька важливих законів — 
про меценатство та гральний 
бізнес — інакше темпи реалі-
зації плану-стратегії будуть 
відверто повільними.
 «Спорт і фізична культу-
ра повинні фінансуватися з 
податків і відрахувань, які 
платять ті галузі, що шко-
дять фізичному і ментально-
му здоров’ю українців», — 
каже Шумілін, додаючи, що 
в плані МКМС на найближ-
чі чотири роки — збільшен-
ня кількості людей, які зай-
маються спортом, з 6 до 14 
мільйонів.
 Вочевидь, що ключовим 
кроком на цьому шляху буде 
зведення в кожному облас-
ному центрі сучасної муль-
тифункціональної арени — 
з басейном та багатопрофіль-
ним спортивним майданчи-
ком. При цьому важливим 
драйвером у запропонованій 
реформі має стати надання 
спортивним федераціям ав-

тономії, яка, згідно з мініс-
терським планом, починаю-
чи з 2021 року, дозволить за-
безпечити їм свою повну са-
модостатність. Як уточнює 
Володимир Шумілін, наразі 
в Україні спортом фактично 
керує профільне міністерс-
тво, натомість в МКМС хо-
чуть, аби управлінські важелі 
перебрали на себе федерації, 
залишивши вищій інстан-
ції лише регулюючі повнова-
ження. Щоправда, для цього 
будуть потрібні певні зміни в 
національному законодавс-
тві. Також передбачається, 
що стратегічний план роз-
витку українського спорту 
зробить професіональні клу-
би повноцінними суб’єктами 
економічної діяльності, котрі 
будуть сплачувати податки.
 До слова, в останні роки в 
Україні уряд проводить екс-
перимент, з огляду на який 
окремі національні спортив-
ні федерації з окремих олім-
пійських видів спорту (лег-
ка атлетика, регбі, стриб-
ки у воду, баскетбол, хокей з 
шайбою, бокс) отримали пра-
во самостійно займатися ор-
ганізацією спортивних за-
ходів, виходячи з необхід-
ності покриття всіх ризиків 
власним коштом, а також не-
суть особисту відповідаль-
ність за всі свої витрати та 
зобов’язання. 

Олімпійська мрія
 Водночас у Державному 
бюджеті-2020 на український 
спорт передбачено 5,4 міль-
ярда гривень, що, за повідом-
ленням міністерства фінансів, 
— на 50% більше, ніж у 2019 
році. Окреслена бюджетна 
«надбавка» майже повністю 
буде спрямована на підготов-
ку вітчизняних спортсменів 
до Олімпіади в Токіо. Зага-
лом, за словами заступника 
міністра, до 2032 року індус-
трія спорту повинна складати 
3% ВПП України, а бюджети 
клубів, федерацій та спорт-
сменів наполовину наповню-
ватимуться спонсорськими та 
меценатськими коштами.

 Шумілін пояснює: «Де-
ржавне фінансування спорту 
й надалі проводитиметься за 
рейтинговою, пріоритетною 
системою. Перед розподілом 
бюджету державні чиновни-
ки будуть вивчати великий 
масив даних, який до 2022 
року планують звести до єди-
ної цифрової «екосистеми». 
Також передбачається, що з 
2021 року розпочне своє фун-
кціонування програма ін-
дивідуальної підтримки ста 
кращих спортсменів країни. 
Для власної підготовки вони 
отримуватимуть пряму фі-
нансову допомогу». Водно-
час у МКМС розраховують, 
що на Олімпіаду-2024 Ук-
раїна нарешті зможе відпра-
вити представників команд-
ного виду спорту. Найбільше 
Володимир Шумілін вірить в 
олімпійські перспективи ук-
раїнського баскетболу.
 Так само у міністерстві не 
приховують своїх амбіцій і 
щодо можливості проведення 
в Україні Олімпіади. «У нас 
є такі заготовки. І коли буде 
поставлена така мета, то ми її 
досягнемо. Однак у коротко-
строковій перспективі хочемо 
приймати змагання з ігрових 
видів спорту, які будуть про-
водитися в нових збудованих 
залах», — каже Шумілін.
 Примітно, що одразу після 
цієї заяви Шуміліна про своє 
бажання виступити господа-
рем зимової Олімпіади-2030 
заявили у Львові. Мер міста 
Андрій Садовий нагадав, що у 
2010-му році у місті Лева по-
чали готуватися до амбітної 
мети: Львів — місто-госпо-
дар «білої» Олімпіади-2022. 

Однак через війну цей про-
цес призупинили. «Нещодав-
но, коли ми зустрілися з ко-
легами з Національного олім-
пійського комітету, ми вирі-
шили: а давайте візьмемо цю 
мету і зробимо все, щоб Львів 
у 2030 році був містом-госпо-
дарем зимової Олімпіади. Бу-
дуть дві великі локації. Одна 
— це Тисовець у Карпатах. Це 
територія під опікою військо-
вих. Там будуть лижі, біатлон. 
Інша — територія біля стадіо-
ну «Арена Львів». Її розбудує 
місто», — Садовий озвучив 
олімпійські плани Львова.

Із нульовою толерантністю 
до допінгу
 Щоправда, для прийому 
найбільших змагань плане-
тарного масштабу лише інф-
раструктурної готовності Ук-
раїні буде замало. Аби бути 
повноправним членом клу-
бу країн, здатних на органі-
зацію та проведення мега-
змагань під егідою Міжна-
родного олімпійського комі-
тету, Україні необхідно мати 
зразкову антидопінгову ла-
бораторію міжнародного рів-
ня. У Міністерстві культури, 
молоді та спорту сподівають-
ся, що до 2023 року в нашій 
країні нарешті з’явиться лі-
цензована Всесвітньою анти-
допінговою агенцією лабора-
торія.
 «Україна займає невтіш-
не місце в рейтингу позитив-
них допінгових проб, тому за-
вдання держави наразі досте-
менно змінити це і сформува-
ти в суспільстві в цілому та 
серед спортивної громади ну-
льову толерантність до допін-

гу», — відзначив Володимир 
Шумілін. За його словами, 
на найближчі чотири роки 
розроблений план поетап-
ного отримання Національ-
ною антидопінговою лабора-
торією акредитації ВАДА — 
прийняття Верховною Радою 
України Закону «Про анти-
допінгову діяльність у спор-
ті», який юридично роз’єднає 
Національний антидопінго-
вий центр України та Націо-
нальну антидопінгову лабора-
торію; виділення необхідного 
приміщення для майбутньої 
лабораторії та оновлення пар-
ку її аналітичного обладнан-
ня; розширення штату пра-
цівників та завершення про-
цесу доукомплектування ла-
бораторії обладнанням. 
 Зрештою, розповідаю-
чи про майбутнє вітчизняної 
спортивної індустрії, в МКМС 
кажуть, що спорт має стати 
частиною економіки країни, 
а спортивний бізнес повинен 
функціонувати за принци-
пом «гроші ходять за послу-
гою». При цьому сама стра-
тегія розвитку українського 
спорту буде наслідувати бри-
танську модель, де держава 
та приватний бізнес порівну 
фінансують спорт. ■

ОРГПИТАННЯ

Автономна самодостатність
У Міністерстві культури, молоді та 
спорту презентували стратегію розвитку 
вітчизняного спорту на найближче 
десятиліття

■

Біатлон
 Традиційну «Різдвяну гонку», котра 
проходить на футбольному стадіоні в ні-
мецькому Гельзенкірхені, український 
дует Анастасія Меркушина — Дмитро 
Підручний завершив на високому дру-
гому місці, слідом за норвезькою ко-
мандою у складі Марти Олсблю та Вет-
ле Крістіансена. ■

У Міністерстві культури, молоді та спорту сподіваються, що в найближчі роки 
в кожному регіоні України з’являться сучасні мультифункціональні спортивні арени та стадіони.
Фото з сайта nsc-olimpiyskiy.com.ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

У новоствореному за нової владної команди Міністерстві куль-
тури, молоді та спорту обіцяли, що всі реорганізаційні проце-
си, пов’язані зі злиттям двох великих, у минулому незалежних, 
підрозділів уряду України — «культурного» та «спортивного», 
— до початку 2020-го року будуть завершені. І, аби продемонс-
трувати свою готовність до роботи в новому форматі, напере-
додні 2020-го представники МКМС, котрим випало курирувати 
спортивний напрям, вийшли на широкий загал із ґрунтовною 
стратегією розвитку вітчизняного спорту на найближче деся-
тиліття. За словами одного із заступників керівника МКМС Во-
лодимира Бородянського — Володимира Шуміліна, стратегія 
розвитку спорту і фізичної активності в Україні до 2032 року 
передбачає серйозний розвиток спортивної інфраструктури та 
будівництво нових об’єктів, значне збільшення фінансування, 
визначення пріоритетних видів спорту та провідних спортсменів 
в Україні, а також автономізацію і самодостатність спортивних 
федерацій.

ХРОНІКА■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Записка на дверях дільничного 
терапевта:
 — Сьогоднi прийому не буде! 
Всі симптоми хвороб і способи їх лі-
кування є в інтернеті.

* * *
 Браток приходить до стомато-
лога, сiдає в кpісло, відкриває рот. 
У нього там усi зyби золоті, пломби 
алмазні, коpонки платинові. Стома-
толог йому каже:

 — У вас iз зyбами все гаразд, 
що ж ви ще хочете?
 — Так я ще сигналізацію хотів 
би поставити.

* * *
 Маразм — це коли чоловік 
сховав від мене пляшку коньяку і 
не може її знайти. А сарказм — це 
коли я дивлюсь на нього i посмiха-
юсь, тому що давно знайшла пляш-
ку і випила.

Горицвіт Криворівні
Понад тисячу експонатів із Гуцульщини  у столичному «Мистецькому арсеналі» розповідають про життя 
сільської мисткині

По горизонталі:
 1. Традиційна різдвяна страва. 3. 
Дрібні кружальця, що вилітають із хло-
павки. 7. Товариство за інтересами або 
сільський будинок культури. 8. Сторінка 
чи канал в інтернеті, де автор ділиться 
своїми роздумами, персональний ЗМІ. 
10. Синонім релігії. 11. Суха трава, яку 
в царській армії прив’язували до лівої 
ноги, щоб навчити марширувати. 12. 
Різновид тваринного жиру, який росія-
ни плутають з олією. 15. Третя літера 
грецького алфавіту. 16. Пісня, випу-
щена на окремому диску. 17. Народна 
назва тварини, що була символом 2019 
року. 18. Рахунок змагання, коли пере-
магає «дружба». 20. Верховний пра-
витель у деяких мусульманських краї-
нах, а також людина, наділена владою 
на короткий час. 22. Замкнена поверх-
ня у формі кулі. 25. Японське мистец-
тво малювання на воді. 27. «Падав ... 
на поріг. Кіт зліпив собі пиріг» (Платон 
Воронько). 29. Британська політична 
партія, попередниця консерваторів. 30. 
Давня міра довжини, приблизно 70—
75 см. 31. Жіноче вбрання у вигляді 
безрукавки, елемент народного костю-
ма. 32. Український футбольний клуб із 
Луганська. 
По вертикалі:
 1. Місто, засновниками якого є 
три брати та їхня сестра. 2. Місце, куди 
поклали Ісуса після народження. 3. Ук-
раїнський народний інструмент. 4. Збір-
на назва молочних продуктів. 5. Дав-
ньогрецьке божество кохання з луком 

і стрілами. 6. Один із знаків письма, 
якими користувалися в Стародавньо-
му Єгипті і досі користуються в Китаї, 
Японії, Кореї. 7. Перемазка для торта чи 
тістечок. 9. Один із головних символів 
держави. 12. Густа брунатна рідина, що 
залишається після переробки цукрових 
буряків на цукор. 13. Райцентр на Львів-
щині, один з історичних центрів Бойків-
щини. 14. Японське місто. 15. Народна 
назва дешевого кафе чи забігайлівки, 
де торгують спиртним. 19. Один із цен-
тральних персонажів різдвяного верте-
пу. 21. Посилання на сторінку в інтер-
неті, її адреса. 23. Любовна інтриж-
ка. 24. Людина в Індії, що перевозить 
речі і пасажирів на невеличких візках. 
26. Голлівудська актриса, зірка фільмів 
«Кінг-Конг» та «Чотири похорони і одне 
весілля». 27. Добровільне об’єднання, 
шлюб. 28. Тренувальний снаряд важко-
ваговика. ■

Кросворд №145
від 27—28 грудня

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Американський репер і продюсер Анд-
ре Янг (більше відомий як Dr. Dre) став най-
більш високооплачуваним музикантом де-
сятиліття за версією журналу «Форбс». Він 
заробив за цей час 950 мільйонів доларів. 
«Форбс» зазначає, що Dr. Dre не випускав 
альбомів з 2015 року (та й до цього випус-
тив усього три альбоми) і не їздив у турне 
з початку століття, але все одно обігнав ін-
ших зірок — в основному завдяки 20-відсо-
тковій частці у компанії Beats, що виробляє 
навушники. Dr. Dre також відомий як успіш-
ний музичний продюсер — «Форбс» нази-
ває його «суперпродюсером». Він отримав 
шість премій «Греммі» і спродюсував десят-
ки альбомів таких виконавців, як Тупак, Емі-
нем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрік Ла-
мар та інших. В останні роки Dr. Dre неодно-
разово займав перші рядки рейтингів най-
багатших музикантів «Форбс». У 2014 році 
він продав засновану ним компанію Beat 
Electronics, яка виробляє навушники та іншу 
музичну техніку, компанії Apple. За умова-
ми угоди, він отримав не менше 620 млн до-
ларів з 3 млрд загальної суми угоди.

 «Інші зірки заробляють 
гроші більш традиційно», — 
додають у «Форбс». Дру-
гу сходинку рейтингу посі-
ла американська поп-спі-
вачка Тейлор Свіфт iз до-
ходом 825 млн доларів. 
Свіфт також стала най-
багатшою співачкою 
2019 року, заробив-
ши 185 млн доларів, 
й очолила рейтинг 
найбільш високоопла-
чуваних знаменитостей 
світу. Свіфт також ста-
ла у 2010-х роках най-
багатшою жінкою у сві-
товому шоу-бізнесі. На 
третьому місці у рейтин-
гу десятиліття — співачка Бейонсе (685 млн 
доларів). 
 Місця з четвертого по десяте посіли, від-
повідно: ірландська рок-група U2 (675 млн), 
американський репер Diddy (Пафф Дедді) 
(605 млн), британський співак Елтон Джон (565 
млн), американський репер Jay-Z (560 млн), 
колишній «бітл» Пол Маккартні (535 млн) та 

дві ексцентричні американські поп-співачки 
Кеті Перрі (530) і Леді Гага (500 млн). 
 «Форбс» зазначає, що нинішній рей-
тинг не враховує статки покійних музикан-
тів, інакше першу сходинку впевнено посів 
би Майкл Джексон — його творчість досі 
продовжує приносити прибутки з багатьма 
нулями. ■

з 6 до 12 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Тиждень порадує 
вас стабільністю. Ваша працелюбнiсть творить 
справжнi дива, завдяки їй вам удається вчасно 
завершити всi запланованi справи.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Телець (21.04—21.05). Можливе фiнансове 
заохочення на роботі або похвала від начальства. Це 
стане хорошим стимулом  для кар’єрного зросту.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21.06). Смiливо 
втiлюйте новi iдеї в життя, беріться за нові про-
єкти. Всі мрії, які здавалися нездійсненними, 
невзовзi збудуться. Зайва відвертість iз коле-
гами може завадити вашим планам.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Рак (22.06—23.07). Недоброзичливці вико-
ристають отриману інформацію проти вас. На ро-
ботi можливi частi конфліктні ситуації. Навiть до-
ведеться попрощатися з деякими партнерами.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Лев (24.07—23.08). Тиждень порадує від-
сутністю поганих новин. Робота буде не єдиним 
джерелом прибутку, а добробут підвищиться 
завдяки коханій людині.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Діва (24.08—23.09). Ви можете розра-
ховувати на пристойний заробiток, водночас 
збільшаться і потреби. У декого з вас вiдбу-
дуться змiни в бiзнесi.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Терези (24.09—23.10). Багато витрат 
буде пов’язано з дітьми або близькими людь-
ми. Друзі вимагатимуть пiдвищеної уваги, а та-
кож фiнансової пiдтримки.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). Особисті та ро-
мантичні стосунки можуть розвиватися нерів-
но, тож радимо вiльний час придiляти один од-
ному. У святковi днi ви зустрiнетеся з давнiми 
друзями.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

Стрілець (23.11—21.12). Вам належить 
зробити правильний вибiр. На руках хороші 
козирі, а вже як ними розпорядитися, зале-
жить тiльки вiд вас.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). Тиждень за-
крутить вас у вихорі нових можливостей, від-
чуттів, знайомств. До речі, саме нові знайо-
мі можуть підштовхнути до пошуку нової ро-
боти.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Професій-
не життя буде насиченим, вдасться укласти 
вигiднi угоди. Можна сміливо кидатися в бій 
і відстоювати свої позиції.

 Риби (20.02—20.03). Підприємці поч-
нуть новий проєкт, вiдповiдно, з’являться 
перспективні контакти. Друзi допоможуть i 
морально, i матерiально у розвитку справ.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11. ■

РЕЙТИНГИ

Пташки співочі 
Часопис «Форбс» оприлюднив список 
найбагатших музикантів десятиліття

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №1■
Тейлор Свіфт заробила мільйони своїм голосом.❙

4—5 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Темпе-
ратура вночi -2...-4, вдень +2...+4. Пiслязавтра температу-
ра вночi та вдень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське: вночi 
-2...-4, удень +2...+4. Яремче: вночi -2...-4, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +2...+4. Рахiв: уночi -2...-4, 
удень +2...+4.

2 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 11 см, Плай — 
14 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
9 см, Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 10 см, Коло-
мия — 3 см, Пожежевська — 8 см.
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