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У Херсоні школярі виграли 

грант від Євросоюзу в 12,5 

тисячі євро під екологічно 

важливий проєкт

стор. 3»

Розмова 

Зеленського 

з Путіним в Ізраїлі 

— чергова пастка 

Кремля?

Дітей дратує сміття 

стор. 15»

Чому не все «золото» міністра 

Бородянського — найвидатніші 

духовні надбання, достойні 

Шевченківської премії 

стор. 2»

У когось Швейцарія асоціюється з центром світових економічних рішень, а в когось — із всесвітньо відомими зимовими курортами...
Фото з сайта businessinsider.com.
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РИМА ТИЖНЯ

До Дня Злуки
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Рік за роком іде, рік за 

роком мина. 

І не раз вже у власній 

державі 

ми ставали в ланцюг, і 

не наша вина, 

що були в ньому ланки 

іржаві... 

Не для скептиків злих, 

не для зайд-волоцюг, 

міцно стиснувши серце до 

серця, 

ми укотре з’єднаємо 

руки в ланцюг. 

Може, він хоч тепер не 

порветься!..

■

Марнi сподiвання Анексія меж 
патріотизму

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,331 грн 

1 € = 26,984 грн

1 рос. руб. = 0,392 грн

Зелені плями 
Давоса
Парадокси Світового економічного форуму: інвестуємо в банкети
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«Це слабка позиція. Зеленський думає, що можна домовитись. Путін 
жорстокий, його неможливо прихилити на свій бік. Тому або Зеленський 
не розуміє, що він робить. Або на щось сподівається. Але ця політика не 
спрацює».

Олег Сенцов
український режисер

УКРАЇНА МОЛОДА

євро
інвестував минулоріч Євро-

пейський банк реконструкції та розвитку в Україну, повідо-
мив на своїй сторінці в «Фейсбуці»  старший радник із зов-
нішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов.

1,1 млрд людей
може досягти 

пасажиропотік аеропортів України в 2020 
році, прогнозують у Де р ж   авіаслужбі.

безробітних
офіційно зареєстровано наприкінці минулого 
року в Україні, розповіли в Держстаті.

аварій
сталось в 

Україні минулоріч, інформує прес-
служба Патрульної поліції.

випадки
порушень свободи 

слова зафіксували в Україні протя-
гом 2019 року, за даними експертів 
Інституту масової інформації.

27 млн Понад 160 243338,2 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби збройні формуван-
ня Російської Федерації та їхні посіпа-
ки дев’ять разів порушили режим при-
пинення вогню. Противник обстріляв 
наші позиції із заборонених Мінськими 
домовленостями 82-мiлiметрових міно-
метів, а також гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів та ін-
шої стрілецької зброї. 
 Окрім цього, була присутня снай-
перська активність. Обстріли по наших 
позиціях зафіксовано на донецькому на-
прямку в зоні відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Схід» непо-
далік населених пунктів Красногорівка, 
Водяне, Павлопіль, Талаківка, Опитне, 

Лебединське. На Луганщині, де за ситу-
ацію відповідає оперативно-тактичне уг-
руповання «Північ», противник застосу-
вав проти наших підрозділів міномети 
калібру 82-мм, станковий протитанковий 
гранатомет, великокаліберні кулемети та 
іншу стрілецьку зброю біля Майорська та 
Шумів. 
 За цей період військовослужбовець 

Об’єднаних сил отримав поранення. Ста-
ло відомо їм’я воїна, загиблого 22 січня 
внаслідок ворожого снайперського об-
стрілу в зоні ООС. Полегий Микола Соро-
чук — боєць 10-ї окремої гірсько-штурмо-
вої бригади, уродженець села Лище Лу-
цького району на Волині. За рік після за-
кінчення школи пішов добровольцем на 
фронт. Йому було 22 роки. ■

Тетяна МИХАЙЛОВА 

 У четвер активний діловими міжнарод-
ними заходами тиждень для президента 
України Володимира Зеленського з Даво-
су перемістився в Ізраїль, на Всесвітній фо-
рум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й 
річниці звільнення концтабору Аушвіц. 
 У ході візиту заплановано зустріч Воло-
димира Зеленського з президентом Ізраїлю 
Реувеном Ривліним, прем’єр-міністром 
Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, спікером 
Кнессету Юлієм Едельштейном, представ-
никами ділових кругів Ізраїлю і... прези-
дентом Росії Володимиром Путіним. 
 Після оприлюдненої інформації прес-
служба офісу президента повідомила, що 
зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки 
що не запланована, якщо вона й відбудеть-
ся, то для обговорення подальшого обміну 
утримуваних в Росії українців, у тому чис-
лі й кримських татар. 
 А от головний редактор радіостанції 
«Эхо Москвы» Олексій Венедиктов у своє-
му Telegram-каналі переконливо повідо-
мив, що в Ізраїлі під час заходів форуму 
пам’яті Голокосту таки відбудеться зуст-
річ Зеленського й Путіна.
 Помічник глави Кремля Юрій Ушаков 
заявив, що представники Володимира Зе-
ленського просили його про зустріч з Воло-
димиром Путіним на форумі в Ізраїлі. При 
цьому він зазначив, що, хоча така зустріч 
не виключена, вона навряд чи може бути 
тривалою.
 «Запити надходили, у тому числі й від 
президента Зеленського. Ніхто нікому не 
відмовляв, але з урахуванням графіка три-
валі контакти навряд чи можливі», — три-
маючи зверхню марку Кремля, повідомив 
Ушаков.
 Більш детальною в Україні була інфор-
мація на Telegram-каналі «Резидент».
 «Наше джерело в ОП повідомило, що 
Андрій Єрмак майже узгодив деталі май-
бутнього обміну полоненими. Для цього 
Україні необхідно почати виконувати до-
мовленості, досягнуті в Парижі, і Росія го-
това зробити крок у відповідь. Наше джере-
ло в ОП повідомило, що зустріч між прези-
дентами України і Росії таки відбудеться в 
Ізраїлі. Незважаючи на риторику помічни-
ка Володимира Путіна про можливу зуст-
річі на ногах, зараз узгоджуються саме пря-
мі переговори. Наша країна запросила дві 
години зустріч між лідерами. Від України 
питання курирує Андрій Єрмак», – йдеть-
ся у повідомленні.
 Тим часом ізраїльський телеканал по-
цікавився планами щодо подальшого по-
шуку виходу зі стану війни в українсько-
го президента Володимира Зеленського. 
Той сказав, що вбачає вихід із ситуації 
за допомогою діалогу з російським пре-
зидентом. Він також зазначив, що в про-
буксовуванні мирного процесу Україна 
вбачає вину бойовиків, котрих підтримує 
Росія. За його словами, вирішення конф-

лікту потрібно не лише Україні.
 «Я відчуваю, що це велика біда, котра 
назавжди залишить шрам між Україною 
і Росією. ... Я не бачу вирішення конфлік-
ту без відновлення територіальної ціліс-
ності — повернення окремих районів Дон-
басу та анексованого Криму. Це прецедент 
серйозний для всього світу, що так можна. 
І це найстрашніше. Якщо це закінчиться 
для України так, що ми не повернемо наші 
території, то я впевнений, що це буде не ос-
танньою історією», — заявив Зеленський 
ізраїльському «9-му каналу».    
 Однак застережливо прозвучали для 
президента Зеленського висловлювання 
народного депутата фракції «Європейсь-
ка Солідарність» Ростислава Павленка 
щодо заяви президента України про необ-
хідність забути минуле й зосередитись на  
нейтральних цінностях — це небезпечно 
для майбутнього країни.
 «Дуже мудрим є прислів’я: «Хто не 
пам’ятає минулого, той не має майбутньо-
го». Треба пам’ятати тих, хто боровся за 
незалежність України, працював заради 
того, щоб наша країна встала й рухалась 
уперед. Саме тому є небезпечною теза про 
необхідність забути минуле й не шукати 
там героїв, а натомість акцентувати на чо-
мусь нейтральному й безбарвному. Навпа-
ки, треба пам’ятати тих, хто виборов Ук-
раїну і, звісно, разом йти в майбутнє», — 
сказав народний депутат. 

 Також напередодні візиту президента 
Володимира Зеленського в Ізраїль, на еко-
номічному форумі в Давосі, ще одним на-
путнім словом прозвучали слова громад-
ського діяча, режисера Олега Сенцова, що 
політика «мир за будь-яку ціну» з Путіним 
не спрацює. Колишній бранець Кремля не 
вірить в ефективність політики президента 
Володимира Зеленського щодо примирен-
ня з Росією.
 Він зазначив, що президент, котрий 
хоче миру за будь-яку ціну, — це саме те, 
чого хоче Путін. 
 «Це слабка позиція. Зеленський ду-
має, що можна домовитись. Путін жорс-
токий, його неможливо прихилити на свій 
бік. Тому або Зеленський не розуміє, що 
він робить. Або на щось сподівається. Але 
ця політика не спрацює. Було розведення 
військ, наприклад. Стрільби стало менше, 
але загиблих усе ще багато. Подивимось, 
що буде далі», — сказав Сенцов.
 Декотрі українські експерти вважають 
таку зустріч помилкою.
 А політолог Віталій Бала стверджує, що 
Зеленському взагалі не потрібно було їхати 
в Ізраїль у той час, коли там буде Путін. Так 
вчинили вірні союзники України — Поль-
ща, Естонія, Литва. 
 За словами політолога, так Україна до-
помагає легітимізувати меседжі Кремля, 
що Росія — третя сторона, а в нас просто — 
«громадянський конфлікт». ■

НА ФРОНТІ 

Під ворожим прицілом
На Донбасі помітно активізувалися російські снайпери

■

ВІЗИТИ

Марнi сподiвання
Розмова Зеленського з Путіним в Ізраїлі — чергова 
пастка Кремля?

■

Зустріч в аеропорту.
Фото з сайта unian.ua.

❙
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Вгору на шість сходинок 
у рейтингу демократії 
 Україна зайняла 78-ме місце в щорічно-
му рейтингу Індекс демократії-2019, опублі-
кованому 22 січня журналом «Економіст», 
поліпшивши свої показники на шість пунктів 
у порівнянні з 2018 роком. Усього ми набрали 
5,9 із 10 можливих балів (що на 0,21 вище, ніж 
минулого разу) і зберегли свій статус «гібрид-
ної демократії» — від найближчого учасника 
рейтингу (Гонконг), що відноситься до більш 
високої категорії «недосконалі демократії», 
країну відділяють два пункти. У свою чер-
гу, Російська Федерація посідає 134-те міс-
це, а Білорусь — 141-ше. Обидві країни від-
несено до «авторитарних режимів». Усього у 
списку, складеному британським виданням, 
167 країн, стан демократій у яких оцінювали 
за п’ятьма ключовими пунктами: електораль-
ні процеси і плюралізм, функціонування уря-
ду, політична участь, демократична політична 
культура та громадянські свободи. Аналітики 
поділили всіх учасників рейтингу на чотири ка-
тегорії: повна демократія, послаблена демок-
ратія, гібридний режим та авторитарний ре-
жим. Автори публікації назвали 2019 рік най-
гіршим за весь час існування рейтингу. Серед-
ній бал рейтингу впав із 5,48 до 5,44. 

І вниз на шість сходинок в 
індексі сприйняття корупції 
 В Україні істотно погіршилася ситуація зі 
сприйняттям корупції. Про це свідчить опри-
люднений у четвер, 23 січня, світовий «Індекс 
сприйняття корупції» за 2019 рік (Corruption 
Perceptions Index 2019). Дослідження опуб-
ліковано міжнародною неприбутковою ан-
тикорупційною організацією Transparency 
International («Міжнародна прозорість»). Ін-
декс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень ко-
рупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). 
Під час роботи над індексом сама TI не прово-
дила власних опитувань, а спиралася на оцін-
ки і дослідження авторитетних міжнародних 
організацій. Згідно з рейтингом, 2019 року Ук-
раїна отримала 30 балів і посіла 126-те місце 
серед 180 країн та територій. Нинішній резуль-
тат — певний регрес, порівняно з 2018 роком. 
Тоді ми посідали з 32 балами 120-те місце се-
ред 180 країн і територій. Таким чином мину-
лого року Україна опинилася в індексі в ниж-
ній третині цього рейтингу та ділить це місце з 
такими країнами, як Азербайджан, Джибуті й 
Киргизстан. Як і роком раніше, в актуальному 
«Індексі сприйняття корупції» Україна оцінена 
як найкорумпованіша країна Європи. Гірша си-
туація лише в Росії — 28 балів і 137-ме місце. 

Палата лордів парламенту 
Великої Британії ухвалила закон 
про «Брекзит» 
 Палата лордів парламенту Великої Бри-
танії підтримала ухвалений раніше у Палаті гро-
мад законопроєкт про вихід країни з Європей-
ського Союзу, уможлививши таким чином за-
вершення процедури «Брекзиту» най ближчим 
часом. Відповідне рішення британські законо-
давці ухвалили у середу, 22 січня. Британсь-
кий міністр у справах «Брекзиту» Стівен Барк-
лі написав у «Твіттері» про завершення остан-
нього етапу роботи парламенту над законом та 
зазначив, що тепер документ очікує на підпис 
королеви Єлизавети ІІ. Барклі додав, що таким 
чином парламентарії й уряд продовжують пе-
ребувати на шляху до виконання обіцянки вий-
ти з Європейського Союзу до 31 січня. Ухва-
лення закону відбулося попри спротив Пала-
ти лордів, яка вимагала ухвалити документ із 
власними поправками, що, зокрема, передба-
чали гарантування права громадян ЄС, які про-
живають у Великiй Британії, перебувати на її 
території після «Брекзиту». Втім Палата гро-
мад відмовилася схвалити ці правки, і Палата 
лордів була вимушена погодитися на попере-
дню версію законопроєкту, ухвалену Палатою 
громад 9 січня. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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особи
все ще перебувають у по-

лоні бойовиків ОРДЛО — таку цифру на-
водить СБУ.

182 місце
в рейтингу інновацій-

них економік світу посіла Україна серед 60 
розвинених країн, згідно зі щорічним дослі-
дженням Bloomberg 

пачка
масла в Україні — 

підробка, ці висновки після перевірок опублікува-
ла Держслужба України з питань безпеки харчо-
вих продуктів і захисту споживачів.

бізнесмен
в Україні не знає 

своїх прав під час перевірок, засвідчило до-
слідження, проведене Офісом ефективного 
регулювання BRDO.

людей,
які отримали ста-

тус УБД, реально були задіяні у бойових 
операціях на сході України, заявив голова 
Спілки ветеранів АТО Тарас Ткалич.
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ГРОМАДСЬКА ДУМКА

НАТО — наш друг 
i захисник
До Дня Соборності України соціологи 
розповіли про ставлення українців до мови, 
патріотизму та вектора розвитку країни
Катерина БАЧИНСЬКА

Що таке патріотизм та чи є українська мова важливим атрибутом 
незалежності? Ці та інші питання соціологи поставили українцям 
напередодні Дня Соборності України. На думку наших громадян, 
основними складовими патріотизму є любов до своєї країни. По-
над 80% опитаних заявили, що саме в цьому і проявляється пат-
ріотизм. Друге місце посіла відповідь — готовність захищати свою 
країну, якщо треба — зі зброєю, потім виховання у дітей любові та 
поваги до своєї країни, дотримання всіх законів країни та знання її 
історії, культури. Якщо ж територіально аналізувати це питання, то 
на Західній Україні до пріоритетів патріотизму було віднесено ще й 
спілкування державною мовою, так відповіли понад 60% опитаних. 
Натомість, наприклад, на сході України зазначили важливою таку 
складову, як повага до влади. 

■

Громадяни України чи СРСР?
 Абсолютна більшість насе-
лення України, а це 75%, вва-
жає себе насамперед громадяна-
ми України. Регіональну іден-
тифікацію, тобто належність до 
регіону, області, міста чи села, 
а не країни, як основну обрали 
значно менше — лише 16% рес-
пондентiв. А ось у Східному ре-
гіоні 7% заявили, що вважають 
себе насамперед громадянами 
колишнього СРСР, а не Украї-
ни. У тому, що українська мова 
є важливим атрибутом незалеж-
ності України, згоден 81% гро-
мадян. Але знову ж варто звер-
нути увагу на територіальну 
приналежність українців. Нап-
риклад, у Західному регіоні 95% 
вважають мову важливим атри-
бутом незалежності, у Централь-
ному на 10% менше, Південному 
— 71%, а от у Східному — лише 
64%. Так само абсолютна біль-
шість українців згодна з тим, 
що всі керівники держави та де-
ржавні службовці повинні у ро-
бочий час спілкуватися держав-
ною мовою. Більшість громадян, 
а саме 79% вважають, що в ук-
раїнських ЗМІ принаймні поло-
вина наповнення має бути ук-
раїнською мовою.
 Щодо статусу російської 
мови, більшість українців вва-
жає, що російська мова має віль-
но використовуватися у приват-
ному житті, але українська зали-
шається єдиною державною, ста-
тус російської мови як офіційної 
в окремих регіонах України під-
тримують 15%, а як другої де-
ржавної, поряд з українською, 
— 12%. Щодо цього питання 
громадська думка має суттєві ре-
гіональні відмінності: однознач-
но обстоюють українську як єди-
ну державну в Західному регіоні 
92%, де статус російської мови 
як офіційної в окремих регіо-
нах підтримують лише 4%, а як 
другої державної — менше 1%. 
Явно переважають прихильни-
ки української мови як єдиної 
державної й у Центральному ре-
гіоні — 77%, за статус російсь-
кої як офіційної в регіонах там 
— 12% і як другої державної — 
лише 4%. У Південному регіоні 
статус російської мови як мови 

повсякденного спілкування, за 
визнання української як єди-
ної державної, підтримує кожен 
другий, як офіційної в певних 
регіонах — 27% і як другої де-
ржавної — 14%. У Східному ре-
гіоні переважає підтримка росій-
ської мови як мови спілкування 
у повсякденному житті за виз-
нання української як державної, 
але 24% обстоюють можливість 
російської мови як офіційної в 
регіонах, а 31% виступає за те, 
щоб російська мова стала другою 
державною.

Куди рухатися далі?
 64% опитаних вважають, 
що головним інтеграційним на-
прямом України має бути вступ 
до ЄС, вступ до Євразійського 
економічного союзу обстоюють 
13%, а кожен четвертий не має 
відповіді на це питання. Най-
більше підтримують вступ Ук-
раїни до ЄС в Західному регiонi 
— 90%. На півдні та сході мен-
ше половини громадян підтри-
мують членство в ЄС, а от ко-
жен четвертий підтримує вступ 
до Євразійського економічно-
го союзу, 33% на півдні та сході 
не знають, за яким вектором має 
рухатися Україна. 
 Якщо ж порівнювати тенден-
ції з попередніми роками, то піс-
ля 2013 року зросла кількість 
громадян, які віддають перевагу 
членству в ЄС. Наприклад, у 2013 
році Європейський Союз підтри-
мували менше половини україн-
ців, а вже у грудні 2019 року під-
тримка зросла до 64%. Водночас 
різко зменшилася кількість при-
хильників вступу до Митного со-
юзу Росії, Білорусі та Казахста-
ну — з 36% у 2013 року до 13% у 
грудні 2019 року. 

Де шукати безпеку? 
 Більше половини населення 
вважає, що найкращим варіан-
том гарантування безпеки для 
України був би її вступ до НАТО 
— це найвищий відсоток за весь 
час проведення опитувань з часів 
незалежності України. Позабло-
ковий статус України підтриму-
ють 26%, а 6% вважають, що 
потрібний військовий союз з 
Росією та країнами СНД. ■

Ірина КИРПА

 Сучасний мінізавод із пе-
реробки пластикових відходів 
запустять в одній із середньо-
освітніх шкіл Херсона на гро-
ші від спонсорів з Європи.
 Саме так вирішили витра-
тити близько 350 тисяч гри-
вень учні, що входять до ко-
манди Zero Waste School при 
школі №32: очищати від плас-
тику стануть морське узбере-
жжя Херсонщини, адже про-
єкт так i називається «Поси-
лення екологічного моніто-
рингу Чорного моря». 
 Верстати для переробки 
відходів із пластику вже виб-
рані та попередньо схвалені 
до купівлі, залишилося знай-
ти відповідне приміщення у 
Херсоні.
 Цікаво, що до участі в кон-
курсі допускали винятково 
представників країн, що ма-
ють вихід до Чорного моря, 
яке вважається найбрудні-
шим за кількістю пластику та 
забруднювачів, що входять до 
складу води.
 Для херсонських учнів це 
стало справжнім подарунком, 
адже вже не перший рік вони 
дружно щоосені по закінчен-
ню туристичного сезону ра-
зом із дорослими прибира-
ють узбережжя Чорного моря 
між Залізним Портом та При-
морським.
 Роботу над екологічними 
ініціативами у Херсоні веде 
команда з 18 школярів у віці 
від 12 до 14 років під керів-
ництвом вчительки Ольги Де-
мченко.
 — Два роки тому наш ди-
ректор запропонував нам узя-
ти участь у конкурсі «Школи 
без сміття». Ми виконали його 
умови і ввійшли в число 50 
шкіл, які виграли, — розпові-

дає ідейний лідер херсонських 
школярів Ольга Демченко. — 
Отримали можливість поїхати 
до Києва на триденний тренінг, 
на якому виступали кращі спі-
кери з цієї теми в Україні.
 Після того, як дорослі за-
пустять в роботу мінізавод із 
переробки пластику в Херсоні, 
дітям дістанеться роль поміч-
ників. Їхнє завдання — зби-
рати кришечки, мити їх, сор-
тувати за кольорами та пода-
вати ідеї, що з них виготови-
ти, а це можуть бути сумки, 
вази, лавки. Або контейнери 
під різні види сміття у курор-
тній зоні Херсонщини у виг-
ляді морських мешканців iз 
метою заохочення туристів 
дотримуватися чистоти. Най-
більш оригінальна пропозиція 
— виготовляти з перероблено-
го пластику таблички для бу-
динків — може стати сучасним 
брендом Херсона.
 — Я вирішила, що просто 
зобов’язана зробити хоч щось 
невелике у своєму рідному Хер-
соні, щоб поліпшити екологіч-
ну ситуацію, — розповідає де-
сятикласниця Даша Привало-
ва. — Ми бачимо, що у світі та 
в Україні катастрофічна еколо-
гічна ситуація. Все йде до гло-
бального потепління через те, 
що люди засмічують усе навко-
ло.
 Відзначимо, що команда 
Zero Waste School школярів у 
Херсоні раніше з успіхом ре-
алізувала декілька перспек-
тивних екологічних проєктів 
у рідному місті: встановили 
при школі окремі контейнери 
для ПЕТ-пляшок, кришечок, 
паперу, а з 2020 року додатко-
во запровадили тару для «тет-
рапаків» (це упаковки з-під со-
ків) і стаканчиків з-під кави. 
 З ініціативи дітей вдалося 
реалізувати медичний проєкт 

«Серце для херсонців», у рам-
ках якого збирають пластикові 
кришечки для подальшої пере-
робки і використання в карди-
ології.
 Завдяки активній роботі 
дітей вже понад 50 кілограмів 
пластикових кришечок було 
зібрано та пущено на перероб-
ку. ■

ЕКОЛОГІЯ

Дітей дратує сміття 
У Херсоні школярі виграли грант від Євросоюзу 
в 12,5 тисячі євро під важливий проєкт

■

Морю складно самому без людей позбутися бруду.
Фото з сайта fakty.com.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Захисники природи оприлюдни-
ли шокуючі результати екологічно-
го моніторингу EMBLAS, на фінансу-
вання якого Євросоюз виділив три 
мільйони євро.
 Висновки майже на тисячу сторі-
нок приголомшують: за останні 25 
років кількість дельфінів у Чорному 
морі зменшилася на 60 відсотків, та-
кож стрімко вимирають риби, молюс-
ки та корисні водорості, а їхнє місце 
займають небезпечні алергени.
 Усе це відбувається через забруд-
нення акваторії Чорного моря побуто-
вими відходами: понад 85% сміття, яке 
збирають у курортних зонах, це різно-
го виду пластик. Також  було виявле-
но 124 хімічних з’єднання, шкідливих 
для морської екосистеми. Зокрема, це 
ртуть, діоксини, пестициди, антибіоти-
ки, парацетамол та інші речовини, що 
використовують у фармацевтичній га-
лузі, а також хімікати, які застосовують 
для очищення промислових стічних 
вод i переміщення вантажів морем.
 Учені виявили у морській воді 
близько півтори сотні забруднювачів: 
серед них водовідштовхувальні речо-
вини з одягу, цитрамон, пестициди...
 Нагадаємо, що в березні 2019 
року Європарламент схвалив но-
вий закон, що забороняє одноразові 
пластикові предмети, такі як тарілки, 
столові прилади, соломинки та ват-
ні палички. Закон набуде чинності на 
початку 2021 року та передбачатиме 
сувору відповідальність для вироб-
ників.

■
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Ігор ВІТОВИЧ

Щорічний міжнародний форум у 
швейцарському місті Давос сьо-
годні, 24 січня, офіційно закін-
чується. Тож окреслилися основні 
перетини і тенденції нинішнього 
зібрання політичних та економіч-
них еліт світу. Як і слід, що його 
лишила в снігах Давоса українсь-
ка делегація. Головна тема цьо-
горіч — екологія. 

Українські запросини
 Президент Володимир Зе-
ленський виголосив свою про-
мову на форумі у Давосі в се-
реду, 22 січня. Запропонував 
ініціативи для інвесторів, які 
вкладатимуть кошти в Украї-
ну. Зокрема, заявив про мож-
ливість надання податкових 
канікул та персонального уря-
дового куратора за певних умов, 
повідомляє «Німецька хвиля». 
«Ми зараз підготували нову 
програму, яка називатиметься 
Investment nanny (інвестицій-
на няня. — Ред.). Про що це го-
ворить? Кожному інвестору ве-
ликої компанії, яка приведе в 
Україну 100 мільйонів доларів 
і більше, ми забезпечимо окре-
мий контракт із державою, — 
запевняв Зеленський. — У вас 
буде менеджер, який розмовляє 
п’ятьма мовами, і 24/7 (24 годи-
ни на добу, сім днів на тиждень. 
— Ред.) цей менеджер буде з 
вами працювати — будь-яке пи-
тання, будь-яка проблема вирі-
шуватиметься в контакті з цим 
менеджером, і не буде жодної 
проблеми». Згодом міністр еко-
номіки України Тимофій Мило-
ванов уточнив, що український 
уряд укладе з такими інвестора-
ми пряму інвестиційну угоду, 
яка базуватиметься на правни-
чих засадах Великобританії.
 Друга пропозиція від ук-
раїнської влади, анонсована 
Зеленським — податкові кані-
кули для солідних учасників 
приватизації. «Всім інвесто-
рам, які готові включитися у 
велику приватизацію на суму 
від 10 мільйонів доларів і біль-
ше, ми даємо податкові кані-
кули. Ви не будете сплачувати 
п’ять років податок на прибу-
ток», — запевнив він. І запро-
понував створити у країні ще й 
міжнародний арбітраж для ін-
весторів, щоб гарантувати їм за-
хист права власності.
 У своєму виступі Зеленський 
також заявив про намір створи-
ти в Україні надзвичайно спри-
ятливі умови для інвесторів. 
«Україна повинна стати інвес-
тиційною Меккою Східної та 
Центральної Європи. Головним 
драйвером для економічного 
розвитку є можливість отриму-
вати прибуток. І ми — одна з не-
багатьох країн, що зараз дозво-
ляє заробляти високий дохід на 
інвестований капітал», — зазна-
чив президент України. Чи бага-
то бізнесменів та політиків почу-
ли заманливі пропозиції — ве-
лике питання. Бо під час висту-
пу українського президента зала 
була майже порожньою, що ста-
ло приводом для жартів та на-
смішок в українському «Фейс-
буці», зазначає «Радіо «Свобо-
да». 
 Зеленський, утім, мав низ-
ку зустрічей із лідерами держав 
та компаній окремо, до та піс-
ля власного виступу на форумі. 
Зокрема, зустрічався з прези-
дентом Європейського банку ре-
конструкції та розвитку (ЄБРР) 
Сумою Чакрабарті та директо-
ром-розпорядником МВФ Кріс-
таліною Георгієвою.

Укрзалізницю віддадуть 
німцям?
 Наразі можна говорити про 

один практичний результат для 
нас. Україна хоче передати за-
лізницю в управління німецькій 
державній компанії Deutsche 
Bahn («Німецька залізниця») 
на 10 років, повідомив прем’єр-
міністр Олексій Гончарук спо-
чатку в особистому «Фейсбу-
ці», а потім і на українському 
сніданку на полях Міжнародно-
го економічного форуму у швей-
царському Давосі.
 Міністерство інфраструкту-
ри України справді досягло до-
мовленості про співпрацю з де-
ржавним німецьким залізнич-
ним оператором Deutsche Bahn. 
Сторони у середу, 22 січня, під-
писали відповідний меморандум 
на полях форуму у Давосі. Від 
української сторони меморан-
дум підписав очільник Мінін-
фраструктури Владислав Кри-
клій. Як зазначив сам Криклій, 
важливою складовою виконан-
ня Угоди про асоціацію між Ук-
раїною та ЄС є адаптація та ім-
плементація директив ЄС щодо 
залізничного транспорту, у 
тому числі — завдяки ухвален-
ню відповідних змін у законо-
давстві. «Ми очікуємо на ухва-
лення нового закону про заліз-
ничний транспорт у 2020 році, 
для його практичної реалізації 
важливим є досвід такої ком-
панії, як Deutsche Bahn», — за-
значив профільний міністр. За 
його словами, метою співпраці 

є інтеграція у Трансєвропейсь-
ку транспортну мережу TEN-T. 
Нагадаємо, що у січні Кабінет 
Міністрів України затвердив пе-
релік стратегічних підприємств, 
які не можна приватизувати. Се-
ред них, зокрема, і Укрзалізни-
ця. Крапки над «і» чере різно-
читання цього рішення спробу-
вав розставити прем’єр-міністр: 
«Учора підписано меморандум 
iз Deutsche Bahn. Так, ми хоче-
мо віддати німцям на 10 років 
в управління залізницю. Ми 
пов’язуємо з цим дуже важли-
вим рішенням не тільки долю 
інфраструктурної одиниці. Це 
екосистемне рішення, яке має 
показати, що Україна безпре-
цедентно відкрита», — сказав 
Гончарук, зауваживши, що де-
ржава зберігатиме за собою кон-
троль, натомість німецькі фахів-
ці працюватимуть над реформу-
ванням управлінських механіз-
мів підприємства. «Тож одразу 
відкидаю всі чутки: про продаж 
чи оренду стратегічно важли-
вого державного об’єкта, як 
Укрзалізниця, не йдеться, — за-
значив прем’єр. — Розраховую, 
що німецька операційна ефек-
тивність та нульова терпимість 
до корупції стануть базою для 
позитивних змін ситуації в УЗ. 
За словами Гончарука, цей аль-
янс — логічне продовження пла-
ну реструктуризації Укрзаліз-
ниці, яке анонсував президент 

України Володимир Зеленський 
у вересні 2019 року.

Позашляховики давоських 
тротуарів
 Давоський форум — не 
лише одна з головних подій 
року та головний дискусійний 
майданчик для обговорення 
найнагальніших проблем сві-
ту, а й чудове місце для спіл-
кування з відчуттям, що ти пе-
ребуваєш серед еліт. Мабуть, 
останнє і спричинило висадку 
в Давосі чисельного українсь-
кого десанту. Це притому, що 
за право участі у цьому форумі 
потрібно заплатити 23 тисячі 
800 євро (саме таку цифру на-
водить «Євроньюз»). А ще ж 
додаються кошти на прожи-
вання та харчування, що ви-
ливається в додаткові десятки 
тисяч євро. «Радіо «Свобода» 
у своїй добірці «Хроніки Да-
воса» повідомляє, що, окрім 
кільканадцяти членів офіцій-
ної української делегації, пе-
ребування яких оплачується з 
державного бюджету (хотілось 
би побачти офіційний кошто-
рис), до цього швейцарського 
міста приїхала громіздка деле-
гація народних депутатів Ук-
раїни, — більше трьох десят-
ків. До фінансування їхньої 
поїздки в одне з найдорожчих 
місць світу, на яке в період 
проведення форуму перетво-

рюється Давос, дотичний ук-
раїнський олігарх Віктор Пін-
чук. Слуги народу тусувалися 
головним чином навколо Ук-
раїнського дому в Давосі — 
своєрідного майданчика для 
представницьких зустрічей і 
дискусій, серед співзасновни-
ків якого також Пінчук. Сим-
птоматично, що підприємець 
Юрій Назаренко у перший 
день форуму отримав штраф у 
розмірі 120 франків (понад 3 
тисячі грн) за порушення пра-
вил паркування. Назаренко 
запаркував свій джип просто 
в центрі, на тротуарі навпро-
ти Українського дому. За єв-
ропейськими мірками — надз-
вичайне нахабство. Назаренко 
ж досі дивується, в чому про-
блема, — адже прохід для лю-
дей лишився... 
 Схоже, для зелених нардепів 
було мало лікнепу в дешевшо-
му Трускавці, то вони наразі 
продовжили його у Швейцарії. 
Мали свою окрему освітню про-
граму, проживали у місті Кур, 
розташованому за 60 кілометрів 
від Давоса, куди їх щодня цен-
тралізовано привозив автобус. 
Для них проводились сніданки 
та вечері в ресторанах, включно 
з розважальною програмою. У 
перший день перебування в аре-
алі проведення давоського еко-
номічного форуму народні слу-
ги з України обідали в ресторані 
розкішного готелю Belair, на 
другий день — у чотиризірково-
му готелі Turmhotel Victoria. На 
рецепції готелю підтвердили, що 
обід замовлений фондом Пінчу-
ка. Вечірні розваги організову-
вали у тому ж готелі Turmhotel 
Victoria. Ніхто з опитаних депу-
татів не вбачає конфлікту інте-
ресів в тому, що слуги народу пе-
ребувають в одному з найдорож-
чих місць світу за рахунок олі-
гарха. 

Дерева саджатимуть 
трильйонами
 Боротьба зі зміною клімату 
стала головною темою однієї з 
найважливіших на світі зуст-
річей політиків, бізнесменів та 
активістів цього року. Пропози-
цію посадити протягом найбли-
жчих десяти років трильйон де-
рев на форумі представили його 
організатори, ООН та екологи. 
Ідея ґрунтується на досліджен-
нях швейцарських науковців, 
котрі підрахували, що тільки 
така кількість дерев спроможна 
поглинути дві третини надміру 
вуглекислого газу, викинуто-
го в атмосферу від початку про-
мислової революції. Про це в 
Давосі розповів Домінік Воґре, 
представник Світового еконо-
мічного форуму. Ідеологи про-
єкту хочуть, аби до цієї ініціа-
тиви приєдналися як уряди різ-
них держав, так і приватні фір-
ми. У вівторок приєднатися до 
втілення екологічної ідеї у жит-
тя вже пообіцяв американський 
президент Дональд Трамп, а в 
середу з відповідною деклара-
цією виступив також президент 
Колумбії Іван Дуке Маркес: «35 
відсотків території Колумбії ле-
жать в Амазонії, а 50 відсотків 
нашої території — це тропіч-
ні джунглі. Але ми вже давно 
спостерігаємо вирубку лісів. 
Вирішили це змінити, ставлячи 
перед собою велику мету: хоче-
мо посадити 180 мільйонів де-
рев уже до серпня 2022 року».
 За підрахунками науков-
ців, перед початком промисло-
вої епохи на світі було шість 
трильйонів дерев, тоді як сьо-
годні їх удвічі менше. З огляду 
на важливість проблеми приєд-
натися до всесвітнього екопро-
єкту пообіцяли понад дві сотні 
приватних фірм. ■

ФОРУМИ

Зелені плями Давоса
Парадокси Світового економічного форуму: інвестуємо в банкети

■

До ідей маленької екозахисниці Грети Туньерг світові економічні авторитети явно прислухалися охочіше: 
червоною ниткою цьогорічного форуму в Давосі проходили екологічні питання.
Фото з сайта cnn.com.

❙
❙
❙

Слухати виступ Володимира Зеленського в Давосі лишилися одиниці. Аудиторія явно не цільова...❙
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Олександр Махов – родом із Лугансь-
ка. Проте події 2014 року змусили його 
покинути рідне місто та переїхати до 
Києва. Вже тут з’явилося усвідомлене 
бажання – він має бути на фронті, і не як 
журналіст, а як її активний учасник. Саме 
так, усвідомлено, поїхав свого часу й до 
далекої Антарктиди. А от свою улюблену 
тепер професію Олександр свого часу 
обрав майже випадково… 

«Кайфую від того, 
що працюю «в полях»
 ■ Олександре, зараз десята ранку, 
для журналіста — початок робочого 
дня. Як, попри достатньо напружений 
графік, вдалося вирватись на розмову?
 — Насправді, день починається зве-
чора, бо саме ввечері надсилають гра-
фік роботи. Десь о 20—21-й уже знаєш, 
що робитимеш наступного дня: так про-
стіше планувати свій час. Цього тиж-
ня у мене «своя тема», тому сам планую 
інтерв’ю, зустрічі тощо. Так вийшло, 
що сьогодні у мене пізнє інтерв’ю,тому 
зранку вільний. Зазвичай, якщо немає 
якоїсь зйомки, робочий день починаєть-
ся об одинадцятій.
 ■ Якщо о сьомій ранку тобі зателефо-
нують і скажуть: терміново треба виїж-
джати на зйомку...
 — Редакція досить велика, тому є 
чергові групи, які постійно на базі, і 
вони в таких випадках виїжджають. За-
звичай у нас працює декілька груп: ран-
кова, денна та вечірня редакції. Плюс є 
інші журналісти, які у цей час присут-
ні на базі. Якщо і зранку «щось трапи-
лося», виїжджає ранкова група. Але бу-
ває таке, що і звечора когось виклика-
ють. Останній такий випадок терміно-
вого виклику — вибухи на складах у 
Калинівці позаминулого року. Ще зве-
чора стало відомо про вибухи, і треба 
було їхати робити матеріал.
 Такі «термінові» ситуації зазвичай 
трапляються у знімальних групах, які 
працюють у регіональних корпунктах. 
У мене таке часто траплялося, коли був 
власкором у регіоні. Там ти один на всю 
область, і коли щось трапляється, маєш 
терміново виїжджати.
 ■ Ти вже тринадцять років у жур-
налістиці. Не набридло?
 — Це таке власне відчуття... У кож-
ного журналіста воно своє, але я кайфую 
від того, що працюю саме репортером, 
як у нас кажуть, «у полях», на виїздах. 
Мені подобається такий графік і такий 
режим, коли не знаєш, де будеш. Тоб-
то зранку прийшов на каву, а що буде 
ввечері невідомо, бо може бути так, що 
інтерв’ю записав о 14:00, а ввечері щось 
трапилось, і скажуть терміново їхати 
включатись, бо ти єдиний вільний жур-
наліст на базі, не зайнятий поточною 
роботою. Бути саме репортером на місці 
подій — як на мене, це круто, отримую 
від цього задоволення. Вже кілька разів 
пропонували бути і редактором, і веду-
чим, але розумію, що місяць-два, і мені 
це набридне. Я не можу сидіти на одно-
му місці, мені постійно потрібно кудись 
їхати, щось знімати, щось показувати.
 ■ Коли вступав на «журналістику», 
були думки, що робитимеш, якщо не 
вийде? Яку професію розглядав як «за-
пасний варіант»?
 — Навіть коли вступав на «журналіс-
тику», то, чесно, думки були приблизно 
такі: не знаю, чим хочу займатися, — 
нехай буде журналістика. Згодом пот-
рапив на телебачення і закохався, мож-
на так сказати. Але в мене був період, 
півтора року, коли пішов із професії і не 
займався журналістикою взагалі. Пра-
цював абсолютно в іншій сфері. Саме в 
той момент зрозумів: журналістика — 
це моє. Дуже сумував за професією, тоді 
й усвідомив: це те, що можу робити, що 
мені потрібно в житті, те, що у мене ви-
ходить, я так думаю (сміється).
 ■ А чому тоді взяв тайм-аут?
 — Так склалася життєва ситуація. 
Працював у Луганську спочатку на об-
ласному телебаченні, потім на приват-
ному, і саме на цьому телеканалі поча-
ли затримувати зарплату. Була зневі-
ра у професії, в собі. Тоді й вирішив: а 

чому б і ні? Спробував себе в іншій сфері, 
був торговельним представником. Але в 
будь-якому разі все, що в моєму житті 
відбувається, сприймаю як досвід, нама-
гаюся з цього почерпнути щось особисто 
для себе, навіть якщо це негативний до-
свід.

«Родина підтримала окупацію»
 ■ Твоя мама і сестра залишилися по 
той бік війни. Спілкуєтеся?
 — Сестра, вона старша за мене, з по-
чатком війни поїхала до Росії, з бать-
ком у мене були напружені стосунки 
і до війни, він залишається у Лугансь-
ку, ми і раніше майже не спілкувались, 
а зараз зовсім припинили. Мама теж — 
у Луганську, на окупованій території, 
вона підтримує цю окупацію. І мій віт-
чим також. Він навіть був членом неза-
конних збройних формувань, так званої 
«ЛНР». Загалом, з усіма родичами при-
пинив будь-які стосунки. Окрім мами, 
бо це мама. Це така досить неоднознач-
на історія. Важко спілкуватися на якісь 
опосередковані теми, не пов’язані з вій-
ною, з політикою і тим, що відбувається 
там, у Луганську.
 ■ А часто їздиш до Луганська?
 — Зовсім не їжджу. Бо, по-перше, не 
можу поїхати на територію, де страж-
дають люди, де окупація, де люди пере-
бувають у полоні. Та навіть якби і хотів 
поїхати, не зміг би, бо для окупаційної 
влади я ворог, там є певні списки, у тому 
числі журналістів, які не мають пра-
ва заїжджати на окуповану територію. 

Мене заарештують, за їхніми законами, 
я звинувачений у «держзраді» так зва-
ної «ЛНР». По-друге, я воював і, за їхні-
ми законами, — зрадник, убивця, люди-
на, котра воювала проти їхньої «держа-
ви».
 ■ Мама також не приїздить до тебе?
 — Двічі зустрічалися на території, 
підконтрольній Україні. Вона має змо-
гу вільно пересуватися через лінію роз-
межування, але до Києва не приїжджа-
ла, зустрічалися на нейтральній тери-
торії.
 ■ Спробуй згадати 2 червня 2014 
року. Які були думки, коли почув перші 
постріли?
 — Це було перше відкрите зброй-
не протистояння, хоча вже були штур-
ми військової частини Внутрішніх вій-
ськ у Луганську, вже були збройні про-
тистояння, але 2 червня — це був уже 
такий відкритий конфлікт, штурм Лу-
ганського прикордонного загону. На той 
момент прикордонники були останніми 
представниками центральної українсь-
кої влади, і від них залежало, «а що буде 
далі», бо силові структури вже виїхали. 
Але, коли прикордонники були змушені 
вийти з Луганська, нам, журналістам, 
стало зрозуміло, що ось це вже «точка 
неповернення», треба їхати з міста.
 ■ Одразу прийшло розуміння того, 
що почалася війна, чи все ж були споді-
вання, що ще трішки і цей безлад закін-
читься?
 — Ні, тривалий час не було взагалі 
розуміння того, що до чогось ці дії мо-
жуть призвести. Певний час були споді-
вання: ось прийде армія і звільнить міс-
то. На той момент вже велися бойові дії 
в Слов’янську та Краматорську. Ці два 
міста були в облозі. І так само ми дума-
ли, що армія прийде й у Луганськ та 
звільнить нас. Пізніше, влітку, вже ста-
ло зрозуміло — це все ж таки війна.
 ■ Ти залишався у рідному місті до ос-
таннього, але 2014 року таки переїхав 
до Києва. Хотів захистити родину?

 

— Нас було дві знімальні групи, ми 
до останнього працювали відкрито як 
журналісти: на всіх акціях, протестах 
з’являлися з камерою, мікрофоном, ро-
били сюжети, писали стендапи, нас зна-
ли в обличчя і показували це на цент-
ральних телеканалах. Згодом зрозумі-
ли, що це вже певна загроза нашій без-
пеці, але все одно працювали. З другим 
журналістом у нас була домовленість 
хоча б раз на день зідзвонюватись: якщо 

хтось не виходить на зв’язок — значить, 
щось трапилось, треба шукати... Одно-
го дня він подзвонив мені й сказав, що 
вже виїхав із Луганська. Пояснив, що 
йому подзвонили і сказали: у тебе є пів-
години зібрати речі, родину і виїхати. 
Я зрозумів, що залишився сам. Нікому 
не можна було довіряти. Не став чекати 
дзвінка — прийняв рішення виїхати з 
міста.
 ■ Коли вирішив для себе піти на 
фронт?
 — З кінця серпня, коли почав їзди-
ти на зйомки на фронт, переді мною пос-
тало питання: чи достатньо роблю для 
країни, коли війна? Певний час себе «за-
спокоював»: достатньо того, що я жур-
наліст, їжджу на фронт, знімаю сюже-
ти про війну. Але в якийсь момент вирі-
шив: треба йти воювати, бо це моя Бать-
ківщина.
 ■ Брав тайм-аут після того, як повер-
нувся з того пекла?
 — У мене була законна відпустка, і 
взагалі, за тих 14 місяців, поки був на 
фронті, на каналі в мене накопичились 
дні відпустки. Тому, коли повернувся, 
хотілось відпочити та почати працюва-
ти, бо від того, як швидко повернусь до 
роботи, буде залежати мій психологіч-
ний стан. Перший період після повер-
нення з фронту — найважчий, тому ви-
рішив, що місяця відпочинку буде ціл-
ком достатньо.
 ■ Яку мужність треба мати, щоб після 
всього пережитого знову їхати туди, де 
лунають постріли та знімати сюжети!
 — Коли повернувся, певний час не 
їздив на війну, — свідомо відмовився: 
сказав, що поки не можу. Між тим, як 
демобілізувався, і до того часу, як пої-
хав знову на фронт як журналіст, була 
перерва, приблизно десять місяців. За 
той час мав коротке відрядження. Але, 
коли поїхав, зрозумів: їхати ще зарано. 
Можливо, пройшов період внутрішнь-
ої реабілітації, прийшло внутрішнє ус-
відомлення, що вже готовий їхати на 

фронт та знімати сюжети.
 ■ Не існує в нашій країні родини, 
якої б не торкнулась війна, тому для 
кожного це щось своє, особисте. Що 
для тебе війна?
 — У нашій країні є люди, яких не 
торкнулася війна. Люди шостий рік 
продовжують жити, відмежовуючись: 
«Політика — це не моє...» Війна для 
мене — це вже особиста історія: мій дім 
окупований, у мене багато друзів у Лу-
ганську, які постраждали через вій-
ну. Як журналіст бачив багато речей, 
які відбувалися перед війною, під час 
війни, відбуваються зараз. Як солдат я 
теж був на війні, і в моєму оточенні — 
ті, кого дійсно так чи інакше вона тор-
кнулася. Не знаю, як складеться моє 
життя, але зараз хочу присвятити цій 
війні життя і досягти того, щоб винні 
в тому, що вона почалася, були пока-
рані.

«В Антарктиді ходив в одній… 
футболці»
 ■ Перейдемо до позитивного. #Сьо-
годніВАнтарктиді. Що це був за проєкт, 
чому саме Антарктида?
 — Ідея виникла випадково. Прочи-
тав у газеті, що шукають бажаючих пої-
хати в антарктичну експедицію. Поляр-
ники раз на рік їдуть на станцію в Антар-
ктиду, вони там змінюють одне одного. 
І я запитав, чому б не використати таку 
можливість та не зробити «антарктич-
ні» сюжети? Для мене це було щось ней-
мовірне. Вважаю, що для ідей не може 
бути меж і кордонів.
 ■ Пригадаєш найбільший фейл i 
найяскравіший момент iз тієї мандрів-
ки?
 — Не можу сказати, що був аж та-
кий фейл, що щось не вдалося. Найпри-
кріше, що ми провели на Українській 
полярній станції «Академік Вернадсь-
кий» лише 2 дні, хоча розраховували на 
5. Це залежало не від нас, а від погодних 
умов. Через те, що почався шторм, треба 
було кораблем повертатися до Аргенти-
ни, тому й відчалили з Антарктиди рані-
ше. Дуже шкодую, що не змогли зали-
шитися надовше, можна було б більше 
відео відзняти. До Антарктиди з Арген-
тини на кораблі йшли три доби. Вияви-
лося, що в мого оператора морська хво-
роба. Три дні туди і назад я знімав сам, 
він мене навчив. Із цікавого... Всім було 
цікаво про пінгвінів. Незважаючи на те, 
які вони миленькі і як їх усі люблять, 
навіть не уявляєш, наскільки ж вони 
смердять! Добре, що це не передати че-
рез камеру, але це — як у курнику, ре-
ально. Навкруги станції — ціла колонія 
пінгвінів, їх просто сила-силенна, вони, 
звісно, красиві, але... дуже смердючі.
 ■ Температура була -20 чи ще ниж-
че?
 — Ми поїхали саме тоді, коли у нас 
весна, а в Південній півкулі — осінь. І 
експедиції так плануються, щоб можна 
було потрапити в найсприятливіший пе-
ріод. Удень там було близько нуля, вночі 
— може, -3. Одного разу я вийшов прос-
то в одній футболці — так було тепло.
 ■ Що побажаєш майбутнім колегам, 
які тільки-но починають свій творчий 
шлях?
 — Братися за будь-яку роботу. Не ка-
зати собі, що я цього не зможу зробити. 
Якщо є ідея, треба зробити все, щоб ре-
алізувати її, навіть якщо вона тобі ви-
дається якоюсь фантастичною. Для по-
чатку треба спробувати втілити її в жит-
тя, і вже потім, якщо не вдасться, ска-
зати: я зробив усе, щоб це вийшло. Це, 
по-перше. По-друге, треба їхати на будь-
які події, які згодом можуть стати істо-
ричними. Так зможеш сформувати свої 
погляди. Не з телепереглядів, а бачити 
все самому, на власні очі, бути на місці 
подій. Тобто, я там був, тому маю що ска-
зати. ■

ПРОФІ 

«Війна для мене — це вже особиста історія»
Тележурналіст Олександр Махов – про те, чому не спілкується з родиною в 
Луганську, як воєнний журналіст став вояком та свою подорож до Антарктиди

■

Олександр Махов.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

«Коли почав їздити на зйомки на фронт, переді мною постало 
питання: чи достатньо роблю для країни, коли війна?»



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.25 ТСН

09.25, 11.05, 12.20 «Міняю 

жінку»

13.10 «Світ навиворіт. 

Рекордний політ 

україною»

14.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Форсаж 5»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми»

00.20 «Голос країни 10»

02.30 «Вечірній квартал»

ІНТЕР

06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.45 

«Стосується кожного»
11.10, 12.25 Х/ф 

«Невловимий»
13.20 Х/ф «Загублене місто Z»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 2.30 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»

22.00 Д/п «Аушвіц. Інструкція 

щодо НЕвикористання» 

Прем’єра

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 «Щоденник вагітної»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

23.30 Т/с «Балерина»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 0.55 Зона ночі

05.00 Абзац

07.05, 8.00 Kids Time

07.10 М/с «Лунтик»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

11.00 М/ф «Хранителі снів»

13.00 Х/ф «Син дракона»

16.50 Х/ф «13 район: 

Ультиматум»

18.50 Х/ф «Знамення»

21.00 Х/ф «Явище»

22.50 Х/ф «Похмурі небеса»

00.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Ніконов і КО»

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Секретний фронт. 

Дайджест

10.45, 23.50 Х/ф 

«Воскресіння»

12.40, 13.15, 16.20 Т/с «В 

полоні у перевертня»

12.45, 15.45 Факти. День

16.50 Х/ф «Експат»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»

22.15 Свобода слова

01.40 Стоп

5-й канал

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

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 «Top Shop»

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.15, 17.00, 3.50 

«Випадковий свідок»

07.50 Х/ф «Інтердівчинка»
10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 16.50 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.35 Х/ф «88 хвилин»
04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.30 «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 До дня пам’яті жертв 

Голокосту. Початок 

Другої світової війни. 

100 років історії за 100 

хвилин

06.10 Фрагмент фільму. Київ. 

Початок війни

06.15 Олександра Шулежко. 

Доля праведниці. 

Документальна 

програма 

07.00 Новини 

07.00 Розсекречена історія. 

Міфи і правда про 

Бабин Яр

08.00 Новини 

08.00 Примара Бабиного 

Яру. Документальна 

програма

09.00 Новини 

09.05 До Дня пам’яті 

жертв Голокосту. 

Юденкрайз, або Вічне 

колесо. Художній 

фільм кіностудії ім. О. 

Довженка 

10.30 Розсекречена історія. 

Хроніки Львівського 

гетто

11.30 Київ. Початок війни. 

Документальна 

програма

12.00 Хвилина мовчання

12.01 Київ. Початок війни. 

Документальна 

програма

12.20 Або-або. Вистава за 

листами Олени Теліги. 

Львівський театр 

ім.Марії Заньковецької, 

16+ 

14.15 Ангел помсти. 

Документальна 

програма

14.45 Вбити Гітлера. 13 

хвилин. Художній фільм 

16+ 

16.50 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 6 

серія. Павєк

17.45 Українська читанка. 

Юрій Андрухович

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. 

Володимир Тихий. 

Прем’єра фільму «Наші 

котики»  

19.00 Лекторій. Музика. 

Бенджамін Бріттен 

19.30 Фрагмент фільму. Київ. 

Початок війни

19.40 Іспит на людяність. 

Документальний фільм, 

12+

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 11 

серія. Шановний пан 

Гестапо

21.20 До Дня пам’яті жертв 

Голокосту. Фенікс. 

Художній фільм, 16+ 

23.00 Новини 

23.25 Вольфган Амадей 

Моцарт. Реквієм. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

00.25 Бюджетники 

00.50 Сильна доля. Оксана 

Муха 

01.40 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

03.00 Своя земля. 

Документальний цикл

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 Візитівка Полтавщини

05.00 #ВУКРАЇНІ  

05.50 Погода

СТБ

05.15, 18.00, 22.40 Один за 

всіх

07.45 Х/ф «Знайомтеся, Джо 
Блек»

11.15 Х/ф «Їсти, молитися, 
кохати»

14.05 МастерШеф

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30 Вікна-Новини

20.05 Т/с «Швабра»

22.00 Вiкна-Новини

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 «Шалені перегони-

2018»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Морський 
піхотинець-3: Тил»

16.45 Х/ф «Морський 
піхотинець-4»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.25, 23.00 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»

00.50 Х/ф «Атака титанів»
02.15 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.45, 17.50 Yellow

06.10 «Севілья» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 10.00 Топ-матч

08.10 «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

10.15 «Шахтар» 

— «Войводина». 

Контрольна гра

12.00 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Боруссія» (М) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

18.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.55 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

20.45 «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.45 «Шахтар» — «Лех». 

Контрольна гра

01.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.25 «Вердер» 

— «Гоффенгайм». 

Чемпіонат Німеччини

04.10 «Торіно» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Лех». 

Контрольна гра

07.50, 11.50, 19.50 Yellow

08.00 «Айнтрахт» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини. Прем’єра

09.50, 13.50, 15.50, 17.50, 

23.40, 1.45, 3.45 Топ-

матч

10.00 «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

12.00 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

14.00 «Торіно» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

16.00 «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

18.00 «Шахтар» 

— «Войводина». 

Контрольна гра

20.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

20.55 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

21.50 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.25, 1.35 Правда життя
10.00, 0.25 Речовий доказ
11.10, 18.20 Сучасні дива
12.00 Фестивалі планети
13.00, 22.35 Дикі тварини
14.00 Ілюзії сучасності
14.55, 20.00 У пошуках істини
15.40, 23.35 Загадки Всесвіту
16.30, 21.45 Ефект 

Нострадамуса
17.20 Елемент
19.15 Скарб.UA
20.45 Секрети Другої світової
02.45 Прокляття скіфських 

курганів
03.30 Прокляття Че Гевари
04.20 Органи на експорт
05.10 Секти. Контроль 

свідомості

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.45, 2.10 Х/ф «Дихай 
заради нас»

11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Він і вона»
04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Х/ф «Свинопас»
09.10 Х/ф «Біла змія»
10.55 Х/ф «Проти природи: 

Велика подорож 
слонів»

12.35 Х/ф «Проти природи-2: 
Вижити в Серенгет»

14.15 Х/ф «Поспішай кохати»
16.15 Х/ф «Прекрасні 

створіння»
18.30 Х/ф «Леон — кілер»
20.30 Х/ф «Післязавтра»
22.50 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
00.50 Сімейка У
02.30 17+
03.00 Т/с «Домашній арешт»
03.30 Віталька

UA: Перший

06.00, 13.10 Розсекречена 

історія

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 3.35, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.25, 14.10 Телепродаж

11.50 Фрагмент фільму 

«Київ. Початок війни»

12.00 Хвилина мовчання: 

пам’яті жертв Голокосту

12.01 Д/ф «Іспит на 

людяність»

14.25 «Ремесло за 

призначенням»
15.10 Х/ф «Фенікс»
17.10 Пліч-о-пліч

17.25 Перша шпальта

18.20, 0.00, 2.40 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Супер-Чуття»

21.30, 2.25 UA:Спорт
21.45 Х/ф «Вбити Гітлера. (13 

хвилин)»
00.50, 5.25 #ВУКРАЇНІ

01.15 Спільно

01.45 Своя земля

04.05 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.05, 14.15 «Світ навиворіт-

5: Індонезія»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Форсаж 6»

22.45 «Одруження наосліп»

00.25 Жахи «Дзеркала»

02.25 «Вечірній квартал»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Корисна програма

11.10 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Борсаліно»
14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»

23.50 Т/с «Спокуса»

03.50 «Щоденник вагітної»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «Балерина»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 0.40 Зона ночі

04.20 Абзац

05.10 Вар’яти

07.00, 8.00 Kids Time

07.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.00 Х/ф «План гри»

17.10 Х/ф «13 район: 

Цегельні особняки»

19.00 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 

Лос-Анджелес»

21.00 Х/ф «Повстання»

22.50 Х/ф «Загибель Лос-

Анджелеса»

ICTV

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Перший 

лицар»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
17.00 Х/ф «Дракула: 

Невідома історія»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»
22.15 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
23.50 Х/ф «Чорні мітки»
01.25 Стоп

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

05.00 Top Shop

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.55, 17.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.40 «Свідок»

09.00 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.05, 16.50, 3.15 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн Уркаїни

06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами

09.00 Новини 

09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон 

11.30 Ремесло за 

призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

12.00 Карнавал в готелі 

«Табір». Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису 

українського радіо 

13.50 UA.Музика. Кліпи

14.10 Лекторій. Поезія. Ірина 

Жиленко 

14.45 Острови. 

Багамські острови. 

таємничі печери і 

затонулі кораблі. 

Документальний цикл 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна. Код Кнорозова. 

Юрій Кнорозов

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.05 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 7 

серія. Великдень’ 41-го

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. 

Христина Соловій, Олег 

Скрипка. Прем’єра кліпу 

«Зима» 

19.00 Лекторій. Поезія. Ігор 

Калинець 

19.35 Ремесло за 

призначенням. Острів 

Балі. Документальний 

цикл 

19.55 Ремесло за 

призначенням. Ірландія. 

Документальний цикл 

20.25 Доленосний 1918 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 12 

серія. Арійський бік

21.20 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ГОЛОС. Створення 

радіодрами. 

Документальна 

програма

21.40 Гібридна війна РФ у 

кіберпросторі проти 

України. Документальна 

програма

22.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.25 Сильна доля. Оксана 

Муха 

00.15 Бюджетники 

00.40 Сильна доля. ManSound 

01.35 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Реквієм. Вольфган 

Амадей Моцарт

02.35 Своя земля. 

Документальний цикл

03.30 Новини 

03.55 Новорічний концерт

04.55 Візитівка Карпат

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода 

 

СТБ

05.50, 18.00, 0.25 Один за всіх

07.00 Хата на тата

09.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.40 МастерШеф

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

20.05 Т/с «Швабра»

22.40 Таємниці ДНК

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, 

21.00 «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»

18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Угон по-нашому»

08.00 Т/с «Рекс-2»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.15 Х/ф «Вторгнення: Битва 
за рай»

15.10 Х/ф «Книга Ілая»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»

00.50 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Yellow. Прем’єра

10.25 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

12.10 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

13.55 «Шахтар» — «Лех». 

Контрольна гра

15.55 «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

17.45 Yellow

17.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

18.50 «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

20.40 «Шахтар» 

— «Войводина». 

Контрольна гра

22.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

23.40 «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

01.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.25 «Інтер» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (М) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

07.50, 0.50 Чемпіонат 

Німеччини. Огляд туру

08.45 «Шахтар» 

— «Войводина». 

Контрольна гра

10.35 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

11.30 «Інтер» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

13.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

14.15 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

16.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

17.00 «Айнтрахт» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

18.50, 22.50 Yellow

19.00 «Брешія» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

20.50, 1.45, 3.45 Топ-матч

21.00 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

23.00 «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

01.55 «Шахтар» — «Лех». 

Контрольна гра

03.55 «Фіорентина» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 1.40 Правда життя

09.15, 0.30 Речовий доказ

10.25, 18.10 Сучасні дива

11.20 Фестивалі планети

11.50, 17.10 Елемент

12.20, 22.35 Дикі тварини

13.20 Історія українських 

земель

14.40, 19.50 У пошуках істини

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

19.05 Скарб.UA

20.45 Секрети Другої світової

02.50 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

09.15, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.25, 23.50 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.40 Т/с «Дорогий доктор»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.30 Одного разу в 

Одесі

08.30, 9.30, 17.00, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

09.00, 17.30, 20.00, 21.00 

Одного разу під 

Полтавою

10.00, 19.00 4 весілля

12.00, 18.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Гіббі»

15.30 Країна У

22.00 Казки У Кіно

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Хамелеон»

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.30, 12.20, 15.10 Енеїда

12.05, 14.10 Телепродаж

13.10, 4.05, 5.25 #ВУКРАЇНІ

13.40 Бюджетники

14.25 «Аромати Чилі»

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 0.00, 2.40 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Супер-Чуття»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.55 «Герої України. Крути. 

Перша незалежність»

04.30 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.15, 14.25 «Світ навиворіт-

5: Індонезія»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Форсаж 7»

22.45 «Світ навиворіт 11: 

Китай»

00.00 Жахи «Оверлорд»

01.50 Жахи «Дзеркала»

03.35 «Вечірній квартал»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Корисна програма

11.10 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Труп мого ворога»

14.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»

23.45 Т/с «Спокуса»

03.45 «Щоденник вагітної»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «Балерина»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 0.45 Зона ночі

03.40 Абзац

05.30 Вар’яти

07.05, 8.00 Kids Time

07.10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

14.20 Х/ф «Робосапієнс: 

Перезавантаження»

16.10 Х/ф «Космос між нами»

18.20 Х/ф «Земне ядро»

21.00 Х/ф «Фантом»

22.50 Х/ф «Посейдон»

00.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.55, 13.20 Х/ф «Сонце, що 

сходить»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.20, 21.20 Т/с 

«Перевірка на міцність»

17.05 Х/ф «Час відьом»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10 Секретний фронт

22.10 Х/ф «Каратель»

00.25 Х/ф «Сезон убивць»

01.50 Стоп

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

05.00 «Top Shop»
06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»
07.50, 17.00, 3.15 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.45 «Свідок»
09.00 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 16.50, 3.40 «Речовий 

доказ»
18.20 «Вартість життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»
04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.30 «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. Кліпи
06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 100 років української 

історії. 1917-1921 роки
08.15 Крути. Документальний 

цикл «Перемоги 
України»

08.20 Історія України. 
Українська народна 
республіка, кривавий 
терор, постійна зміна 
влади 

08.30 Крути. Документальна 
програма

08.50 Крути. Документальний 
цикл «Перемоги 

України»
09.00 Новини 
09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 
10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 
10.50 Крути. Документальний 

цикл «Перемоги 
України» 

11.00 Герої України. Крути. 
Перша Незалежність. 
Документальна 
програма

12.00 Хорея Козацька. 
Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо 

13.45 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

14.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
14.10 Лекторій. Література. 

Володимир Набоков 
14.45 Острови. Азорські 

острови. Акули, кити, 
манти. Документальний 
цикл 

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 
Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 8 
серія. Помста

18.00 Новини
18.30 Культура діалогу. Відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2020» 

18.55 Документальна 
програма. Крути

19.25 Нескорений ПРОRock. 
Концерт- присвята 
Василю Стусу. 
ПРЕМ’ЄРА телеверсії 

20.25 Доленосний 1918 
20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 13 
серія. Владек

21.20 Тепле кіно на 

UA.КУЛЬТУРА. Брехати, 
щоб бути ідеальною. 
Художній фільм. США 

22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини 
23.25 Сильна доля. ManSound 
00.15 Бюджетники 
00.40 Сильна доля. Dakh 

Daughters 
01.35 Міжнародний день 

джазу у Будинку 
звукозапису 
Українського Радіо. Біг 
Бенд кафедри джазової 
музики Київської 
муніципальної академії

02.35 Своя земля. 
Документальний цикл

03.15 Пліч-о-пліч 
03.30 Новини 
03.55 Концертна програма 

«Новий рік на 
«Суспільному» 

04.50 Візитівка Полтавщини
05.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
05.00 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

06.30, 18.00, 0.20 Один за всіх
07.45 Х/ф «У моїх мріях»
09.40 Х/ф «Принцеса спецій»
11.15 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.05 Т/с «Швабра»
22.40 Давай поговоримо про 

секс

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, 7.50 Т/с «Рекс-2»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45, 17.15 «Загублений 

світ»
13.40 «Помста природи»
14.00 Х/ф «Морський 

піхотинець»
15.30 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»
00.50 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.45 Yellow
06.10 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 
Іспанії

08.00, 17.45 Топ-матч
08.10 «Баєр» — «Фортуна». 

Чемпіонат Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

12.00 «Валенсія» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

13.55 «Айнтрахт» — 
«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

15.55 «Шахтар» 
— «Войводина». 
Контрольна гра

17.55 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

18.50 «Вальядолід» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

20.40 «Торіно» — 
«Аталанта». Чемпіонат 

Італії
22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
23.40 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції
01.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру
02.25 «Верона» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії
04.10 «Севілья» — 

«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Гент» — «Генк». 
Чемпіонат Бельгії

07.50 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

08.45 «Севілья» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

10.35 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

11.30 «Шахтар» 
— «Войводина». 
Контрольна гра

13.20 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

14.15 «Рома» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

16.05 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

17.00 «Валенсія» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

18.50, 1.25, 3.30, 5.30 Топ-
матч

19.00 «Боруссія» (М) 
— «Майнц». Чемпіонат 
Німеччини

20.45, 23.25 Yellow
20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини
21.25 LIVE. «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

23.35 «Наполі» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

01.40 «Атлетіко» — 
«Леганес». Чемпіонат 
Іспанії

03.40 «Вердер» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.40 Правда життя
09.55, 0.30 Речовий доказ
11.05, 18.15 Сучасні дива
12.00, 17.15 Елемент
13.00, 22.35 Суперчуття
14.00 Історія українських 

земель
14.45, 19.55 У пошуках істини
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Ефект 

Нострадамуса
19.10 Скарб.UA
20.45 Секрети Другої світової
02.40 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

09.15, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.50 Т/с «Дорогий доктор»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 20.00, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.05, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00, 18.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Біла змія»
15.40, 22.00 Казки У Кіно

16.35 Одного разу в Одесі

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Хамелеон»

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.30 «Аромати Південної 

Африки»

12.05, 14.10 Телепродаж

12.20, 13.10 Енеїда

14.25 «Аромати Чилі»

15.10 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Наші гроші

18.20, 0.00, 2.40 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Супер-Чуття»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.50 Схеми. Корупція в 

деталях

01.15 Спільно

01.45 Своя земля

04.05 UA:Фольк. Спогади

05.25 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.20 «Світ навиворіт-

5: Індонезія»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Форсаж 8»

22.45 Бойовик «Ххх»

00.55 Жахи «П’ятниця, 13»

02.35 «Вечірній квартал»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Корисна програма

11.10 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Смерть негідника»
14.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»

23.50 Т/с «Спокуса»

03.50 «Щоденник вагітної»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

23.20 Слідами газової 

капітуляції

00.00, 2.15 Т/с «Балерина»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.10 Абзац

05.20 Вар’яти

07.00, 8.00 Kids Time

07.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

14.50 Х/ф «Затура»

16.40 Х/ф «Репродукція»

18.50 Х/ф «Зоряний десант»

21.00 Х/ф «Район 9»

23.10 Х/ф «Гребберси»

01.10 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.50, 13.15 Х/ф «В тилу 

ворога»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20, 21.20 Т/с 

«Перевірка на міцність»

16.30 Х/ф «Каратель»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10 Антизомбі. Дайджест

22.15 Х/ф «Сезон убивць»

23.45 Х/ф «Пекло»

01.40 Т/с «Шулер»

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

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.55, 17.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.40 «Свідок»

09.00 Х/ф «Право на постріл»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 16.50, 3.15 «Речовий 

доказ»

18.20, 4.00 «Правда життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.35 «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. Кліпи

06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами

09.00 Новини 

09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Гельсінкі 

11.30 Ремесло за 

призначенням. Непал. 

Документальний цикл, 

12с. 

12.00 Діма Андрієць. 

Ти можеш летіти. 

Концертна програма 

13.20 Фільм-концерт 

SUPERNATION гурту 

«Друга ріка»

14.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.10 Лекторій. Кіно. Квентін 

Тарантіно 

14.45 Острови. Азорські 

острови. Відкривачі, 

кити, вулкани. 

Документальний цикл 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.05 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

9 серія. Теорія 

відносності

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. Відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020» 

19.00 Лекторій. Література. 

Леопольд фон Захер-

Мазох 

19.35 Ремесло за 

призначенням. 

Італія,Тоскана. 

Документальний цикл 

19.55 Ремесло за 

призначенням. 

Острів Ісландія. 

Документальний цикл 

20.25 Доленосний 1918. 

Бліцкриг. Спогади 

учасників Кримського 

походу 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 14 

серія. Хрест борців 

21.20 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Аванті! 

Художній фільм, Італія 

23.35 Новини 

00.05 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» (із 

сурдоперекладом) 

02.15 Бюджетники 

02.45 Пліч-о-пліч

02.55 Своя земля. 

Документальний цикл

03.25 UA.Музика. Кліп

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 Візитівка Полтавщини

05.05 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

 

СТБ

05.15, 18.00 Один за всіх

06.25 Хата на тата

08.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.50 МастерШеф

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

20.05 Т/с «Швабра»

22.40 Я соромлюсь свого тіла

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»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Рекс-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.20 «Загублений 

світ»

13.45 «Помста природи»

14.10 Х/ф «Світ роботів»
15.35 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»

00.50 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» 

— «Войводина». 

Контрольна гра

08.00, 20.30 Yellow

08.10 «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

12.05 «Торіно» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

13.55 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

15.55 «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

17.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

18.40 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

20.40 «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

22.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

23.40 «Баєр» — «Фортуна». 

Чемпіонат Німеччини

01.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

02.25 «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

04.10 «Інтер» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

07.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

08.45, 19.10 Yellow

08.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

10.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

11.50 «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

13.40 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

14.35 «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

16.25 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

17.20 «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

19.20 «Айнтрахт» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

21.10, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

21.20 «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

23.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

23.40 «Брешія» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

03.40 «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 1.40 Правда життя

09.35, 0.30 Речовий доказ

10.45, 18.15 Сучасні дива

11.40, 17.15 Елемент

12.40, 22.35 Суперчуття

13.40 Історія українських 

земель

14.35, 19.55 У пошуках істини

15.25, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

17.45 Світ дикої природи

19.05 Скарб.UA

20.45 Секрети Другої світової

02.40 Прихована реальність

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

09.15, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.45 Т/с «Дорогий доктор»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 20.00, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00, 18.00 Панянка-селянка

13.50 Х/ф «Прекрасні 
створіння»

16.00, 22.00 Казки У Кіно

16.30 Одного разу в Одесі

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Хамелеон»

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 3.35, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 2.45 Т/с «Домашні 

вогнища»

11.30 «Аромати Південної 

Африки»

12.05, 14.10 Телепродаж

12.20 Енеїда

13.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

14.25 «Аромати Чилі»

15.10, 17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ

15.45, 0.50 Бюджетники

16.15 «Боротьба за 

виживання»

18.25 «Зворотний відлік»

21.30, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Флорбол. Чемпіонат 

світу. Швейцарія 

— Україна. Чоловіки

00.00 Розсекречена історія

01.15 Спільно

01.45 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.20, 14.25 «Світ навиворіт-

5: Індонезія»

15.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15, 22.10 «Жіночий 

квартал»

00.05 Жахи «П`ятниця 13»

01.45 «Розсміши коміка»

05.15 «Світське життя-2020 

дайджест»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Корисна програма

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Неприборканий»

14.50, 15.40, 23.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.15 «Подорожі в часі»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30, 15.30 Т/с «Втікачка»

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

01.45 Телемагазин

04.10 Реальна містика

05.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.20 Абзац

05.30 Варьяти

07.00, 8.00 Kids Time

07.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

13.40 Х/ф «Загублені в 

космосі»

16.10 Х/ф «Сім сестер»

18.40 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

21.00 Х/ф «Тихе місце»

22.50 Х/ф «Кокні проти 

зомбі»

00.40 Х/ф «Похмурі небеса»

02.35 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест

11.00, 13.20 Х/ф «Ґранд-

реванш»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.20, 22.55 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

02.00 Т/с «Шулер»

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

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.55, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.40 «Свідок»

09.00 Х/ф «Це було в 
розвідці»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.05, 16.50, 3.40 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

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. Кліпи

06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами

09.00 Новини 

09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Будапешт 

11.30 Ремесло за 

призначенням. Австрія. 

Документальний цикл 

12.00 Діма Андрієць. 

Ти можеш летіти. 

Концертна програма 

13.15 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

14.10 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

Тараса Шевченка 

14.45 Острови. Азорські 

острови. Люди, 

фауна, спосіб життя. 

Документальний фільм 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.05 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 10 

серія. Зустрічі

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. Відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020» « 

19.00 Лекторій. Кіно. Тео 

Ангелопулос 

19.35 Ремесло за 

призначенням. 

Остроів Ісландія. 

Документальний цикл 

19.55 Ремесло за 

призначенням. Перу. 

Документальний цикл 

20.25 Доленосний 1918. 

Шкандаль перший, 

український, 

міжнародний 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 15 

серія. У Сербії 

21.20 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Музичний квартет Kyiv 

Tango Project

22.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

22.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

23.00 Новини 

23.25 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

00.20 Бюджетники 

00.45 Сильна доля. Плач 

Єремії 

01.35 Міжнародний День 

Джазу у Будинку 

звукозапису 

Українського Радіо. Alex 

Fantaev

02.35 Своя земля. 

Документальний цикл

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 Своя земля. 

Документальний цикл

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.00 Х/ф «Ніч відпочинку 
для мами»

09.00 Т/с «Швабра»

16.35, 18.00 Х/ф «Пані 
покоївка»

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

19.10 Х/ф Хто б казав
21.00 Х/ф «Ну хто б казав-2»
22.35 Х/ф «Ну, хто б казав-2»
23.15 Х/ф «Жіноча інтуїція»
01.55 Х/ф «Чоловіча інтуїція»

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»

12.15, 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» з 

Матвієм Ганапольським

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Рекс-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

13.45, 3.50 «Цілком таємно-

2017»

14.15 «Помста природи»

14.35 Х/ф «Вуличний боєць»
19.25 Х/ф «В`язень»
21.10 Х/ф «Бронежилет»
22.55 Х/ф «Приречені-2»
00.35 Х/ф «11 кварталів»
01.50 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Айнтрахт» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

08.10 «Торіно» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.15 «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

12.00, 21.15 Yellow

12.10 «Боруссія» (М) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

13.55, 4.00 «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

15.55 «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

17.45 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

19.30 «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

21.25 LIVE. «Герта» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

23.55 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

01.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

02.10 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вальядолід» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

07.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

08.45 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

10.35 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

11.30 «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

13.20 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

14.15, 22.45 Yellow

14.25 «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

16.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

17.10 «Рома» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

19.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.30 «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

21.20, 23.55, 1.55 Топ-матч

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Вільярреал» — 

«Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

00.05 «Айнтрахт» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

02.10 «Торіно» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

04.00 «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.40 Правда життя

09.30, 0.30 Речовий доказ

10.40, 18.15 Сучасні дива

11.35 Елемент

12.35, 22.35 Суперчуття

13.35, 20.45 Секрети Другої 

світової

14.35, 20.00 У пошуках істини

15.25, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

17.15 Світ дикої природи

19.05 Теорія Змови

05.35 Квітка Цисик

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

09.15, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 Х/ф «Закони 
привабливості»

19.00 Х/ф «Особисте»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30, 20.30 Танька і 

Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.10 Панянка-селянка

14.10 М/ф «Епік»

16.00 Казки У Кіно

16.30 Одного разу в Одесі

17.00 М/ф «Ранго»

21.00 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

23.00 Х/ф «Весільний 
марш-3: Зустрічайте 
наречену»

00.30 17+

01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 16.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

10.30, 11.55 Скелетон. Кубок 

світу. Сент-Моріц. Заїзд

11.35, 13.40 Телепродаж

13.10 «Мегаполіси»

14.00 Флорбол. Чемпіонат 

світу. Словенія 

— Україна. Чоловіки

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.20, 0.00 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Тваринна зброя»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.50 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.50, 5.25 #ВУКРАЇНІ

01.15 Спільно

01.45 Своя земля

02.40 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Бойовик «Ххх»

12.15 Бойовик «Хітмен: агент 

47»

14.10 Комедія «К-9: собача 

робота»

16.10, 20.15 «Новорічний 

вечірній квартал»

19.30, 5.15 ТСН

23.50 «Світське життя-2020»

00.50 «Світське життя-2020 

дайджест»

01.40 «Жіночий квартал»

04.20 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.25 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

07.05 Х/ф «Шельменко-
денщик»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Бронзовий птах»
15.00 Х/ф «Невловимі 

месники»

16.30, 20.30 Т/с «Не жіноча 

робота»

20.00, 2.10 «Подробиці»

22.20 Х/ф «Так не буває»
00.20 Х/ф «Дідька лисого»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»

03.55 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

04.35 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

08.40, 15.20 Т/с «Друге життя 

Єви»

17.00, 21.00 Т/с «Лабіринт»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Таблетка від сліз»

01.00, 2.15 Х/ф «Намисто»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

05.25 Таємний агент

06.30 Таємний агент.Пост-шоу

08.50 Ревізор

10.50 Х/ф «Фантом»

12.20 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 

Лос-Анджелес»

14.50 Х/ф «Зоряний десант»

17.00, 19.00 Kids Time

17.05 М/ф «Супершістка»

19.05 Х/ф «Я — Легенда»

21.00 Х/ф «Хенкок»

22.50 Х/ф «Явище»

00.50 Х/ф «Гребберси»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Факти

05.30 Особливості 

національної роботи

08.55 Х/ф «Ґранд-реванш»

10.50 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.45 Х/ф «Чорна діра»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Ріддік 3D»

21.10 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

23.10 Х/ф «Народження 

нації»

01.20 Х/ф «Чорні мітки»

02.45 Т/с «Шулер»
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

05.00, 4.50 «Top Shop»

05.30, 12.00 «Легенди карного 

розшуку»

06.00 Х/ф «Республіка ШКІД»

08.00 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

15.35, 3.00 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські козаки»

21.35 Х/ф «Як украсти 

діамант»

23.30 Х/ф «Револьвер»

01.35 «Південь. 

Нерадянський Союз»

03.15 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

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. Кліпи

06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Книга-мандрівка. 

Україна

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.00 Новини 

09.05 LECTORIUM. «Дитячий 

куточок» Євгена 

Громова 

10.45 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

15.10 Українська кінокласика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

До дня народження 

Борислава Брондукова. 

Вавілон ХХ. Художній 

фільм 

17.00 ОДА МУЗИЦІ. Гранд-

концерт до 80-річчя 

Лесі Дичко

19.00 Нова. Українська. 

Твоя Музика 2020 на 

«Суспільному» 

20.00 Королівський 

Тур. Еквадор. 

Документальний цикл 

21.00 Війни за статки. 

Харрисон Форд. 

Документальний цикл 

21.40 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 

цикл 

22.25 РЕКІТИ. Фільм-концерт 

22.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Сильна доля. 

Піккардійська терція 

00.15 Бюджетники 

00.40 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея козацька

02.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Rockoko

02.25 UA.МУЗИКА. Кліпи

02.35 Своя земля. 

Документальний цикл

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.40 Своя земля. 

Документальний цикл

04.55 Візитівка Полтавщини

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

05.15 МастерШеф 

Професіонали

19.00 Х-Фактор

21.45 Хата на тата

23.35 Х/ф «Хто б казав»

01.25 Х/ф «Ну, хто б казав-2»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Токшоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд та 

Пітером Залмаєвим

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.55 «Загублений світ»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

13.20 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: Тил»

15.00 Х/ф «Морський 

піхотинець-4»

16.40 Х/ф «Місто Юрського 

періоду»

18.15 Х/ф «Юрські ігри»

19.45 Х/ф «Чужий: Заповіт»

22.00 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»

23.45 Х/ф «Проект Е.1337: 

Альфа»

01.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 «Герта» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

12.10 «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

13.55 «Вільярреал» — 

«Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

16.00, 21.10 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

16.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

17.15, 23.40 Yellow

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Парма». Чемпіонат 

Італії

19.45 Футбол Tables

20.55, 1.40, 3.40 Топ-матч

21.40 LIVE. «Сассуоло» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

23.50 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

01.50 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М)». 

Чемпіонат Німеччини

03.55 «Гарнада» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Герта» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

07.40 «Шарлеруа» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

09.25 «Вільярреал» — 

«Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

11.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.40 «Шахтар» 

— «Словацко». 

Контрольна гра

13.25, 16.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Гранада» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

14.45, 21.25, 22.45 Yellow

15.55, 21.35, 23.55, 1.55 Топ-

матч

16.55 LIVE. «Реал» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

17.45 Футбол Tables

18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

00.05 «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

02.10 «Кальярі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Сассуоло» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.05, 0.40 Містична Україна

07.50, 18.15 Код доступу

09.45 Речовий доказ

10.55 Секрети Другої світової

12.55 101 вид зброї, що 

змінила світ

14.35 Сучасні дива

15.25 Загадки Всесвіту

16.15 Суперчуття

21.00 НЛО з минулого

22.40 Елемент

00.10 Світ дикої природи

01.25 Правда життя

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.35 Х/ф «Космічні воїни»

11.20 Х/ф «Особисте»

13.20 Х/ф «Закони 

привабливості»

15.00, 2.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Серена»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Лісова братія»

12.00 Х/ф «Калоші щастя»

13.10, 0.00 Сімейка У

16.45 Х/ф «Післязавтра»

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.30 Танька і Володька

22.00 Ігри Приколів

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 

2.00, 3.30, 5.00 Новини

09.30 «Зворотний відлік»

12.00 Флорбол. Чемпіонат 

світу. Польща — 

Україна. Чоловіки

13.15, 14.35 Телепродаж

13.35 «Мегаполіси»

14.50, 1.15 #ВУКРАЇНІ

15.55 Д/ф «Перехрестя Балу»

17.00 Т/с «Епоха честі»

18.00 Д/ф «Дика Африка»

18.55 Д/ф «Острови. 

Карибські острови. 

Занурення з акулами»

19.55 «Світ дикої природи»

21.20 «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Наслідки кохання»

00.20 Розсекречена історія

01.45 Пліч-о-пліч

02.20 Сильна доля

03.55 Бюджетники

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.10 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 Бойовик «Форсаж-5»

12.05 Бойовик «Форсаж-6»

14.25 Бойовик «Форсаж-7»

16.55 Бойовик «Форсаж-8»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-10»

23.35 «Жіночий квартал-2019»

01.30 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Канікули Петрова 

і Васєчкіна, звичайні й 

неймовірні»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.00 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»

15.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

18.10 Х/ф «Прогулянка по 

Бангкоку»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Загнані»

22.30 Х/ф «Сфера»

00.30 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Лабіринт»

12.50 Т/с «Я ніколи не плачу»

17.00, 21.00 Т/с «Встигнути 

все виправити»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Ще один 

шанс»

01.45 Телемагазин

03.00 Х/ф «Таблетка від сліз»

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.30 Зона ночі

05.20 Таємний агент

06.20 Таємний агент.Пост-шоу

08.15, 10.05 Kids Time

08.20 М/ф «Хранителі снів»

10.10 М/ф «Супершістка»

12.10 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

14.30 Х/ф «Я — Легенда»

16.30 Х/ф «Хенкок»

18.20 Х/ф «Скарб нації»

21.00 Х/ф «Скарби нації: 

Книга таємниць»

23.40 Х/ф «Тихе місце»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Не дай себе обдурити

06.25 Громадянська оборона

07.10 Антизомбі. Дайджест

08.05 Секретний фронт. 

Дайджест

08.55 Т/с «Відділ 44»

12.30, 13.00 Х/ф «Чорна діра»

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

16.45 Х/ф «Ріддік 3D»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Неймовірний 

Галк»

22.35 Х/ф «Зелений 

шершень»

00.40 Т/с «Шулер»

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 тижня з 

Анною Мірошниченко

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.20 Х/ф «Гу-га»
07.50 «Страх у твоєму домі»
11.25 Х/ф «Кубанські козаки»
13.25 Х/ф «Там, на невідомих 

доріжках...»
14.50 Х/ф «Ананд»
17.05 Х/ф «Як украсти 

діамант»
19.00 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину»
22.00 Х/ф «Великий вибух»
00.00 Х/ф «Револьвер»
02.05 «Легенди карного 

розшуку»

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. Кліпи
06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
06.30 Аромати Перу. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Книга-мандрівка. 

Україна
07.15 Казки,перевірені часом. 

Чарівий гаманець. 
Художній фільм

08.50 Книга-мандрівка. 
Україна

09.00 Новини 
09.05 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Аванті!. 
Художній фільм. Італія 

11.50 Римська імперія. 
Нерон. Художній 
фільм. Іспанія, Італія, 
Німеччина, 16+ 

13.40 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки 
2019. Албанія-Греція. 
Найкрасивіші і найважчі 
кілометри. Втікаємо від 
холоду

13.50 Двоколісні хроніки 
2019. Італія. Страшний 
землетрус. Навіщо 
ми поїхали на північ. 
Модена і Болонья 

14.10 Двоколісні хроніки 
2019. Італія. 
Запізнилися на 
корабель з купленим 
квитком! Зависли в 
Генуї 

14.25 Двоколісні хроніки 
2019. Туніс. Велосипед 
замість обручки. 
Важкий старт 

14.45 Двоколісні хроніки 
2019. Туніс. По базарах 
столиці. Карфаген і 
Сіді-Бу-Саїд 

15.15 Двоколісні хроніки 
2019. Туніс. В 
африканському потязі 
на південь. Екскурсія з 
красунею Ніхель

15.30 Вижити в дикій природі. 
Документальний цикл 
про природу 

17.45 Віктор Павлік та Pavlik 
OverDrive «Ні обіцянок, 
ні пробачень». 
Концертна програма

19.25 UA.МУЗИКА. Кліпи
19.40 Війни за статки. 

Харрисон Форд. 
Документальний цикл 

20.20 UA.МУЗИКА. Кліп 
20.30 Королівський 

Тур. Еквадор. 
Документальний цикл 

21.30 Українське Різдво на 
Суспільному

22.35 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини 
23.20 Сильна доля. Hudaki 

Village Band 
00.10 Бюджетники 
00.40 Концерт класичної 

музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM 

02.20 UA.МУЗИКА. Кліпи
02.40 Своя земля. 

Документальний цикл
03.30 Новини 
03.55 UA. Фольк. Різдвяний 

концерт
04.45 Своя земля. 

Документальний цикл
05.00 Візитівка Карпат
05.05 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

05.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

07.35 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.55 Один за всіх
22.15 Детектор брехні

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»
10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич
18.15, 19.00, 20.00 Токшоу 

в прямому ефірі з 
Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Угон по-нашому»
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
09.00 «Шалені перегони-

2018»
11.00 «Він, вона та телевізор»
12.55 Х/ф «40 днів та ночей»
14.30 Х/ф «В’язень»
16.10 Х/ф «Бронежилет»
17.55 Х/ф «Стукач»
20.00 Х/ф «Джон Вік»
21.50 Х/ф «Снайпер»
23.20 Т/с «Третього не дано»
02.30 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — 
«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

07.45, 12.50 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат 
Німеччини

08.15 «Кальярі» — «Парма». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Журнал. УЄФА Євро-
2020. Прем’єра

10.50 «Боруссія» (Д) 
— «Уніон». Чемпіонат 
Німеччини

12.40, 20.15, 23.55 Yellow
13.20 «Сассуоло» — «Рома». 

Чемпіонат Італії
15.10, 21.25 Журнал. УЄФА 

Євро-2020.

15.55 LIVE. «Аталанта» — 
«Дженоа». Чемпіонат 
Італії

17.55 «Реал» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

19.25 LIVE. «Севілья» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

21.55 LIVE. «Барселона» — 
«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

00.05 «Ювентус» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

01.55 Топ-матч
02.10 «Падерборн» 

— «Вольфсбург». 
Чемпіонат Німеччини

04.00 «Мілан» — «Верона». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вільярреал» — 
«Осасуна». Чемпіонат 
Іспанії

07.40 «Лейпциг» 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

09.25 «Реал» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

11.15 «Валенсія» — 
«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

13.00, 18.15, 23.40 Журнал. 
УЄФА Євро-2020

13.25 LIVE. «Ювентус» 
— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії
14.15, 19.45 «Футбол 

Tables
15.25, 17.55, 21.25, 2.00 Топ-

матч
15.55 LIVE. «Мілан» — 

«Верона». Чемпіонат 
Італії

16.45, 18.45, 22.30 Yellow
18.55 LIVE. «Падерборн» 

— «Вольфсбург». 
Чемпіонат Німеччини

20.55 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «Удінезе» 
— «Інтер». Чемпіонат 
Італії

00.10 «Севілья» — 
«Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

02.10 «Аталанта» — 
«Дженоа». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Барселона» — 
«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.50, 0.40 Містична Україна
07.40, 18.00 Код доступу
09.35 Речовий доказ
10.45 Секрети Другої світової
12.45 НЛО з минулого
14.20 Сучасні дива
15.10 Загадки Всесвіту
16.00 Суперчуття

21.00 101 вид зброї, що 
змінила світ

22.40 Світ дикої природи
01.25 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.45 Х/ф «Статус: 

Оновлений»
11.35 Х/ф «Космічні воїни»
13.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»
01.45 Х/ф «Джек — 

підкорювач велетнів»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Жив собі кіт»
12.05 Х/ф «Жива вода»
13.15 Сімейка У
15.00 Х/ф «Леон — кілер»
17.00 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Ігри Приколів
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Весільний 

Марш-3: Зустрічайте 
наречену»

01.30 17+
02.45 Теорія зради
03.35 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 

2.00, 3.30, 5.00 Новини

09.30 Енеїда

10.30, 11.40 Телепродаж

10.45 «Мегаполіси»

12.00 Флорбол. Чемпіонат 

світу. Фінал. Чоловіки

13.20 Х/ф «Гуляка»
15.20 «Дикі тварини»

15.55 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

17.00 Т/с «Епоха честі»

18.55 Д/ф «Острови. 

Унікальні Галапагоські 

острови. Південна 

Америка»

19.55 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Кохання живе три 
роки»

00.20 Розсекречена історія

01.15 #ВУКРАЇНІ

01.45 Пліч-о-пліч

02.20 Сильна доля

03.55 Бюджетники

05.25 Спільно
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«Приємно переграти чемпіона на його льоду — це варте поваги».
Костянтин Буценко
головний тренер ХК «Білий барс» (Біла Церква)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 За два тури до завершення 
другого групового етапу Євро-
кубка чинний віцечемпіон Ук-
раїни — «Київ-Баскет» — до-
строково пробився до «топ-8» 
турніру. Перегравши на домаш-
ньому паркеті нідерландський 
«Зволлє», столичний колектив 
здобув четверту поспіль перемо-
гу в групі й зберіг за собою одно-
осібне лідерство у квартеті. Тепер 
у «Київ-Баскеті» можуть деталь-
ніше придивитися до квартету, в 
якому грає їхній майбутній опо-
нент у чвертьфіналі.
 Перед виходом на фініш-
ну пряму домінуючу позицію в 
ньому посідає турецька «Кар-
шияка», котра після чоти рьох 
матчів має 100 відсотковий ре-
зультат. І, за свідченням капі-
тана «Київ-Баскету» Макси-
ма Пустозвонова, його команді 
не хотілося б у першому раунді 
«плей-оф» зустрічатися з цим 
потужним представником ту-
рецького баскетболу, котрий, з 
величезною долею ймовірності, 
виграє свою групу.
 «Повинні виходити до 
«плей-оф» із першого місця. — 
наголошує Айнарс Багатскіс. — 
Хоча, якщо ми плануємо щось 
виграти, то повинні грати проти 
будь-якого суперника, незалеж-
но від його ігрового стилю».
 Аби залишитися перши-
ми, київським «бджолам» пот-
рібно вдало зіграти поєдинки 
з угорським «Кормендом» та 
латвійським «Вентспілсом». Ре-
зультат протистояння з латвій-
цями в цьому контексті матиме 
вирішальне значення. 
 Зможуть підопічні Багатскі-
са утриматися на чільній пози-
ції в групі, тоді їхнім суперни-
ком у чвертьфіналі буде хтось із 
цієї трійці — турецький «Бах-

чешехір», російський «Єнесей» 
або ж «Лейден» із Нідерландів. 
Латвійський наставник київсь-
кого клубу передбачає, що два 
перших місця у квартеті «L» по-
сядуть турецькі клуби. Однак 
виключати й іншого перебігу 
подій також не варто. «Є мож-

ливість поїхати до Сибіру. Це 
для нас екзотика. Але що буде, 
то буде», — каже Багатскіс.
 Домашній поєдинок проти 
Зволле» виявився для киян од-
ним із найлегших на другому 
етапі групового раунду, адже 
забезпечити умови для позитив-

ного підсумку двобою «бджоли» 
змогли вже в першій чверті мат-
чу, котру виграли з перевагою у 
18 очок.
 А після третьої десятихви-
линки перевага підопічних Ба-
гатскіса над «Зволле» становила 
26 пунктів, через що наприкін-

ці поєдинку господарі дозволи-
ли собі розслабитися, а суперни-
кам — уникнути розгрому. 
 «Сьогодні були певні про-
блеми в балансі між гравцями, 
котрі перебувають на майданчи-
ку, і тими, хто виходить з лави 
запасних. Нині у нас дуже щіль-
ний графік і тому ми не можемо 
змушувати гравців грати 25-30 
хвилин без зупинок. Утім в іс-
нуючих реаліях, коли за вісім 
днів потрібно провести чотири 
матчі, моє завдання — знайти 
цей баланс», — зауважив на-
ставник «Київ-Баскету». При 
цьому Айнарс Багатскіс наго-
лосив, що моментами він від-
верто радів якості гри, котру в 
поєдинку проти «Зволле» де-
монстрували його підопічні. 
Особливо тренера потішили 28 
результативних передач, зроб-
лених за весь матч київськими 
баскетболістами. ■

БАСКЕТБОЛ

Балансуючий підхід
Чинний віцечемпіон країни достроково пробився до чвертьфінальної стадії Кубка Європи ФІБА

■

Баскетболістам нідерландського «Зволле» не вдалося набрати в Києві перших залікових очок 
у другому груповому раунді Єврокубка.
Фото з сайта kyiv-basket.com.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Єврокубок ФІБА. Другий гру-
повий етап. Група К. «Київ-Бас-
кет» (Україна) — «Зволле» (Нідер-
ланди) — 89:76 (Хілл (18), Коре-
нюк (17) — Уолкер, Далман (по 13)), 
«Вентспілс» (Латвія) — «Корменд» 
(Угорщина) — 96:81.
 Турнірне становище: «Київ-Бас-
кет» — 4 перемоги/0 поразок, «Вент-
спілс» — 3/1, «Корменд» — 1/3, 
«Зволле» — 0/4.

■

Григорій ХАТА

 Останні чотири сезони чем-
піоном України з хокею незмін-
но залишався «Донбас», хоча з 
кожним роком відстоювати чем-
піонські позиції було йому все 
тяжче.
 Користуючись великим до-
свідом проведення вирішальних 
матчів, «червоно-чорні» з види-
мою легкістю здобували перемо-
ги над своїми конкурентами в 
«золотій» серії «плей-оф», хоча 
в регулярному чемпіонаті пере-
вага донецького клубу вигляда-
ла менш переконливою.
 «Кременчук» — саме той ко-
лектив, якому в суперництві з 
головним грандом вітчизня-
ного хокею одного разу навіть 
вдалося виграти «регулярку». 
У нинішньому сезоні представ-
ник Полтавщини близький до 
того, аби повторити свій успіх 
кількарічної давнини. Щоправ-
да, до завершення регулярного 
чемпіонату України-2019/2020 
ще 11 турів, упродовж яких 
турнірна таблиця може зазна-
ти принципових змін, утім 12-
очкова перевага кременчужан 
над найближчим опонентом — 
хороший фундамент для успіш-

ної кінцівки першого етапу тур-
ніру.
 Цікаво, що конкурент, який 
iз другої позиції наполегливо 
дихає в спину лідеру чемпіона-
ту, — зовсім не чинний чемпіон, 
«Донбас», якому впродовж три-
валого часу ніяк не вдається за-
лишити третю сходинку «табеля 
про ранги».
 Хоча після гостьової перемо-
ги підопічних Сергія Вітера над 
«Кременчуком» здалося, що у 
«червоно-чорних» з’явився не-
обхідний потенціал для фініш-
ного спурту.
 Проте слідом за знаковим 
тріумфом над лідером турніру 
«Донбас» сенсаційно програв 
удома «Білому барсу», чого рані-
ше в його історії не траплялося.
 При цьому скромному се-
редняку з Білої Церкви чинний 
чемпіон поступився з різницею 
в чотири шайби (3:7), що неаби-
як засмутило його наставника. 
«Що сталося з командою в пер-
шому періоді (господарі програ-
ли його з розгромним рахунком 
— 0:4) — я, певно, ще років де-
сять не зможу пояснити», — 
зізнався головний тренер «Дон-
басу».
 Слід визнати, що в минулі 

роки «червоно-чорні» періодич-
но потрапляли в ігрове «піке», 
результатом чого ставала від-
ставка очільника команди. Та-
ким собі рятівником ситуації в 
ті часи ставав саме Вітер, яко-
му вдавалося повертати коман-
ду на переможний чемпіонський 
шлях. 
 Звісно, поразка «Білому 
барсу» додатково ускладнить 
перспективи «Донбасу» поборо-
тися за перемогу в «регулярці». 
Проте, можливо, в команді Ві-
тера вже не надто переймають-
ся боротьбою за перемогу в регу-
лярному чемпіонаті, акумулю-
ючи сили на «плей-оф», який, 
слід визнати, від чинного чем-

піона нікуди не дінеться.
 Інша справа, що на вирі-
шальний етап змагань «Дон-
бас» вийде в «несіяному» ста-
тусі, проте цю прогалину Вітер 
та К° матимуть можливість ком-
пенсувати великим досвідом ус-
пішних чемпіонських баталій.
 Проте й суперники донецько-
го колективу не дрімають. При-
міром, у матчі 29-го туру ЧУ 
проти харківського «Динамо» 
лідер національної першості 
з Кременчука встановив влас-
ний рекорд результативності в 
поточному турнірі, закинувши 
у ворота суперника 13 «сухих» 
шайб. Щоправда, головний тре-
нер «Кременчука» Олександр 
Савицький після гри виглядав 
дещо збентеженим. «Хотіло-
ся краще, але й так нормально. 
Результатом задоволений, од-

нак ріст чемпіонату, команди 
й окремо взятого хокеїста дещо 
гальмується, коли такий раху-
нок. Краще, коли гра йде шай-
ба в шайбу», — відзначив очіль-
ник кременчуцької команди.
 Без сумніву, свого останньо-
го слова в чемпіонаті ще не ска-
зав чинний віцечемпіон — хер-
сонський «Дніпро». Команда 
Дмитра Підгурського має по-
тенціал і для лідерства в «регу-
лярці» — певний час «дніпря-
ни» навіть очолювали турнірну 
таблицю ЧУ-2019/2020. От тіль-
ки якісь проблеми внутрішньо-
го характеру, через які, до при-
кладу, 19 грудня минулого року 
в Херсоні просто не відбувся поє-
динок «Дніпра» та «Кременчу-
ка», не дозволяють їм демон-
струвати стабільно високий ре-
зультат. ■

ХОКЕЙ

Питання на десять років
Найсильніший хокейний колектив останніх років сенсаційно 
програв удома середняку національного чемпіонату

■

«Білий барс» уперше в клубній історії в гостях здолав «Донбас».
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Донбас» — 
«Білий барс» — 3:7, «Кременчук» 
— «Динамо» — 13:0, «Динамо» — 
«Дніпро» — 3:9, «Кременчук» — 
«Донбас» — 4:5 Б, «Білий барс» — 
«Крижані вовки» — 1:2.
 Турнірне становище після 29 
турів: «Кременчук» — 75, «Дніпро» 
— 62, «Донбас» — 59 (28 матчів), 
«Білий барс» — 41, «Крижані вовки» 
— 17, «Динамо» — 4 (28).

■
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Хтось крамниці закриває, 
а хтось відкриває
 І з житлом Оксані й Оресту 
Олійникам пощастило. Бо бу-
динок, у якому вони нині меш-
кають, спершу не продавався. 
Та коли вони розговорилися з 
його власниками, то врешті-
решт домовилися, що ті про-
дадуть житло. Ця хата вигідно 
вирізнялася на тлі інших: мала 
водопровідні комунікації, ван-
ну, унітаз. Для подружжя з 
Києва це було дуже важливо, 
адже молоді люди переїжджа-
ли на нове місце з малим си-
ном. 
 — Уже через місяць ми пе-
ребралися до Христанівки. Ос-
кільки в будинку є всі зруч-
ності, особливого стресу від пе-
реїзду зі столиці не було. До 
того ж і Орест із моїми батька-
ми добряче постаралися, на-
вівши в нашій новій оселі ма-
рафет. Коли ми приїхали до 
Христанівки, Енею було всьо-
го 1,5 року. А менший син Улас 
уже «місцевого виробництва», 
— сміється моя співрозмовни-
ця.

— Нині багато хто в селі 
нарікає на проблему зайня-
тості. Водночас для вас такої 
проблеми не існує, — дивую-
ся.
 — Знаєте, українська при-
казка «дурному не сумно й са-
мому» — якраз про мене, — 
жартує Оксана Олійник. — Я 
з тих людей, хто будь-де знай-
де, чим цікавим зайнятися. Як 
тільки підріс Еней, з’явилася 
можливість прогулюватися се-
лом і спілкуватися з його жи-
телями. Тут у 40 дворах живе 
70 людей — це ж ціла банда! У 
Києві я брала участь в органі-
зації міжнародних кінофес-
тивалів, була дуже активною. 
Тож і в сонній глибинці ви-
рішила людей розворушити. 
Спочатку це не надто вдава-
лося. Бо як оці вихідці з міста 
міркують? Що в селі всі сплять 
і мріють, коли ж до них наре-
шті переїдуть міські, що це 
буде ніби священний дар богів 
цій місцевості. Насправді на 
новому місці ніхто нас не че-
кав. А коли мені в голову при-
йшла ідея підтягнути в сіль-
ських дітей англійську мову і 

я попросила в голови сільради 
виділити для цієї мети кімна-
ту в клубі, яку використовува-
ли тільки під час похоронів та 
виборів, той незворушним го-
лосом прорік: «Громадяночко, 
ви спершу пропишіться» (через 
стан здоров’я я зареєстрована в 
київській квартирі).
 Першої ж зими, зібравшись 
обстежити сільські околиці, 
Оксана покликала з собою на 
прогулянку сільських дітей. 
А коли ті прийшли, звернула 
увагу на те, що вони взуті в до-
рослі чоботи та ще й з онуча-
ми. Це настільки вразило вчо-
рашню киянку, що вона напи-
сала «пост» у «Фейсбуці»: хто 
може, пришліть, мовляв, одяг 
і взуття на дітей такого-то віку. 
Так розпочався проект «Банк 
речей».
 — Відгукнулося дуже бага-
то людей, виявивши готовність 
допомогти. Спочатку речі над-
силали на мою адресу, вони на-
копичувалися в нашій домівці, 
утворюючи ще більший безлад. 
Я все це перебирала, пакувала 
в мішки й розносила по хатах. 
А потім виникла ідея створен-
ня сільської бібліотеки. Весь 
час купуючи своїм синам ці-
каві яскраві видання, я вла-
штовувала колективні читан-
ня, на які збиралися й сусідсь-
кі дітлахи. А якось вони мені 
й кажуть: «Тітко Оксано, і в 
нас є книжки», — і принесли 
підручник з української мови 
1972 року виходу у світ. Мені 
було образливо й боляче, що 
малеча не мала доступу до ди-
тячої літератури, — констатує 
Оксана. — Тож знову написа-
ла оголошення у «Фейсбуці»: 
якщо, мовляв, ваші діти ви-
росли й у вас лишилася дитя-
ча література, поділіться нею, 
бо тут, у глибинці, вона дуже 
потрібна. Після цього до Хрис-
танівки з усіх усюд почали над-
ходити поштою ще й книжки. 
 А коли в селі закрилося ос-
таннє пристанище цивілізації 
— місцева крамниця — і цілих 
дев’ять місяців селяни жили 
без неї, чекаючи і в дощ, і в 
мороз приїзду автолавки, яка 
привезе хліб, подружжя Олій-
ників вирішило відкрити свій 
магазин. Аби це стало можли-

вим, фінансово допоміг Окса-
нин брат. Хоч загалом мага-
зин збитковий, та й задумував-
ся він швидше як соціальний 
проєкт. 
 — Ті, хто працює в Лохвиці 
чи Васильках, як правило, там 
і скуповуються. Тож наш мага-
зин для тих людей, які або вже 
нікуди не їздять, або вибира-
ються із села дуже рідко. Це, в 
основному, пенсіонери, які, от-
римуючи пенсію в розмірі 1,5 
тисячі гривень, не надто ши-
кують. Максимум, що можуть 
собі дозволити, — хліб, каву, 
оселедець чи консерви. Мага-
зин, який тримає Орест, пра-
цює фактично двічі на тиж-
день, коли привозять хліб. У 
такі дні туди сходяться чи не 
всі жителі села, спілкують-
ся, обмінюються якимись вра-
женнями. Усі відзначають, що 
ось така соціальна комунікація 
дуже важлива. Минулої зими 
ми запрошували всіх приходи-
ти до магазину у свята, прихо-
пивши з собою якісь смаколи-
ки. Бо є багато самотніх людей, 
яким нема з ким святкувати. 
Так крамниця стала місцем, де 
можна зібратися гуртом, по-
гомоніти, поспівати. Не лише 
односельці, а й ми самі одер-
жуємо від цього справжнє за-
доволення, — стверджує моло-
да жінка. — Я перенесла туди 
й банк речей, а також бібліоте-
ку, в якій постійно поновлю-
ються книжки. Оцінивши уні-
кальність нашої книгозбірні, 
до нас почали їздити за новин-
ками навіть із ближніх населе-
них пунктів.

У Христанівку — з усього 
світу
 Аби розширити коло чи-
тання, Оксана Олійник почала 
влаштовувати суботні читання 
для місцевої дітвори у століт-
ній школі, побудованій у стилі 
українського модерну за проєк-
том архітектора Опанаса Слас-
тіона, приміщення якої пус-
тувало. А згодом завдяки ак-
тивістці до Христанівки поча-
ли приїжджати волонтери з-за 
кордону, вони привозили кни-
ги, ласощі, чим немало раду-
вали місцевих дітлахів, і та-
кож долучалися до колектив-
них читань.
 — Існує інтерактивна плат-
форма, де реєструються домо-
володіння (єдина умова — при 
веденні господарства не засто-
совувати хімії) й запрошують 
до себе волонтерів, які за про-
живання й харчування мо-
жуть виконувати якусь робо-
ту, — «просвітлює» мене Ок-
сана. — Так до нас почали 
приїжджати люди з усього сві-
ту — і це було справді весело. 
Коли прибув перший амери-
канець, селяни на нього тіль-
ки зиркали з цікавістю, а вже 
другому — наливали в кожній 
хаті по сто грамів, він перепро-
бував і всі борщі в селі. Гостю-
вав у нас і француз, який учив 
дітей танцювати, а бабусь роз-
важав грою на гармошці. Те-
пер селянам уже не дивно, що 
до Христанівки приїжджають 
звідусіль. Бо спочатку вони ди-
вувалися, що сільська глуши-
на може бути комусь цікавою, 
не вірили, що їхнє село чимось 

особливе. А потім у Христанів-
ці з’явилася Ольга Герасим’юк 
зі своєю ініціативою «Шко-
ли Лохвицького земства». І 
першою значною подією, яку 
ми організували разом із пані 
Ольгою та її однодумцями, ста-
ла спільна толока, в ході якої 
нам вдалося трохи причепури-
ти приміщення столітньої шко-
ли. На неї прибуло багато лю-
дей із Чорнухинського району, 
з Києва, приїхав навіть тодіш-
ній міністр аграрної політики 
і продовольства України (на 
жаль, нині покійний) Тарас Ку-
товий. Ми з місцевими дітьми 
створили виставу театру ті-
ней про порятунок столітніх 
шкіл, збудованих за проєктом 
Опанаса Сластіона, об’їздили з 
нею вісім чи дев’ять населених 
пунктів. У підсумку, унікаль-
ній школі у Христанівці нада-
ли статус пам’ятки культурної 
спадщини місцевого значен-
ня. Але мене весь час дивувало 
те, що люди не відчувають цін-
ності цього місця. І я собі дума-
ла: було б класно створити тут 
музей історії села.
 Якось у всюдисущому інтер-
неті Оксана Олійник натрапи-
ла на повідомлення про грант 
від чеської фундації ВІА, яким 
могли скористатися нефор-
мальні лідери громад, котрі 
займалися налагодженням ко-

мунікації і взаємодії між людь-
ми. Молода жінка стовідсотко-
во відповідала цим вимогам. На 
реалізацію соціального проєк-
ту, орієнтованого на громаду, 
фундація виділяла 2,5 тисячі 
євро. Так активістка сформу-
лювала ідею створення музею. 
Хоч загалом це вийшов швид-
ше цифровий проєкт. 
 — Коли в Лохвиці на цвин-
тарі відкривали хрест жерт-
вам Голодомору, випадково 
познайомилася там із жінкою, 
котра була родом із Христанів-
ки. Вона мала багато старо-
винних фотознімків, що діста-
лися їй у спадок від бабусі, але 
не знала, хто на них зображе-
ний. Коли я роздрукувала ці 
світлини на аркушах великого 
формату, усі в селі були просто 
вражені, — пригадує Оксана. 
— Після цього ми почали зби-
рати сімейні фотоархіви місце-
вих жителів і формувати з них 
альбоми. У нашому магазині 
люди могли їх розглядати й об-
говорювати. Так зібрали понад 
тисячу фотографій. До того ж, 
до кожної людини, яка поділи-
лася світлинами, я приходила 
з відеокамерою й записувала її 
спогади. 

«Усе в наших руках»
 — І селяни якось враз ожи-
ли, і мені самій стало цікаво до-

ЕНТУЗІАСТИ

Геній місця
Як киянка, оселившись разом із сім’єю у малому селі, 
почала змінювати навколо себе життя

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Піднебесна Христанівка. Цей епітет закріпився за селом завдяки 
людині з активною життєвою позицією — Оксані Олійник, котра 
живе тут уже сьомий рік. Влучніше й не скажеш, адже село, роз-
ташоване на узвишші, ніби упирається дахами хат у небо. Воно 
тут настільки близько, що, здається, ставши навшпиньки, можна 
дістати до нього рукою.
Корінна киянка Оксана Олійник зізнається: раніше ніколи не ду-
мала, що колись житиме в полтавській глибинці, навіть у планах 
такого не було. Дівчина вийшла заміж за львів’янина Ореста, за-
кінчила Києво-Могилянську академію, здобувши диплом бакалав-
ра філософії та магістра культурології, вступила до аспірантури, 
народила сина Енея. 
— Я належу до тих щасливців, хто має власну квартиру в багато-
поверхівці на Борщагівці. Поки мешкали в ній удвох з Орестом, усе 
було класно — раділи, що окремо від батьків. Але коли з’явився 
на світ Еней, житло враз стало тісним, — пригадує Оксана. — Мені 
дуже хотілося, аби син мав змогу досліджувати світ. І от якось 
подруга запросила нас у село. Приїхавши туди, я зрозуміла, що 
це якраз те, що треба. Там було зовсім інше відчуття внутрішньої 
свободи. Тож, коли в Ореста з’явилася дистанційна робота, я й за-
пропонувала перебратися в глибинку. Орест у відповідь на це за-
уважив: та в тебе в місті в оселі, мовляв, безлад, а що буде в селі? 
Спершу я засмутилася, а тоді подумала: яка різниця, де в мене 
буде безлад? Отак почали шукати на різних форумах варіанти пе-
реселення до села. Одним із перших на очі потрапило оголошен-
ня однієї пари, яка переїхала до Христанівки Лохвицького району 
Полтавщини й шукала однодумців. Хоч ми з Орестом прибули туди 
у травні, надворі вже стояла спека, а в повітрі витала сила-силен-
на комарів. Ми перебігли від автомобіля до хати, сиділи й дума-
ли: ось тобі мрія й сувора реальність. Пригостивши нас борщем, 
подружжя зголосилося показати місцеві кручі, скіфські кургани. 
І коли я побачила цю невимовну красу, то зрозуміла: усе, більше 
ніяких сумнівів, ми однозначно переселяємося сюди. До того ж, 
нам сподобалося село. Що ще приємно? Тут дуже дешеві хати і 
зручне сполучення з Києвом, що для мене принципово, адже там 
живуть мої батьки. 

Оксана Олійник із синами Енеєм і Уласом.❙

Завдяки Оксані Олійник вдалося зібрати понад тисячу старовинних 
світлин.
Фото Олександра ЗАКЛЕЦЬКОГО.

❙
❙
❙



15УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 СІЧНЯ 2020РЕГІОНИ. КУЛЬТУРА 

Валентина САМЧЕНКО

 Так у світі повелося, що 
творців важливого і надзви-
чайного нагороджують пре-
міями. Навіть якщо хто не 
знає жодного лауреата Но-
белівської чи премії Аме-
риканської академії кіно-
мистецтва, яка роздає позо-
лочені статуетки «Оскар», — 
кожен упевнений, що саме 
вони є знаком якості найви-
щої проби. В Україні маємо 
десятки нагород, які вшано-
вують творчість митців різ-
них сфер і напрямів. Утім 
вершиною є Національна 
премія України імені Та-
раса Шевченка, заснована 
1961 року. Відтоді її отри-
мали близько 600 достойни-
ків. Серед них — поет Василь 
Стус (посмертно), художник 
Іван Марчук, кінематографіс-
ти Сергій Параджанов (пос-
мертно), Юрій Іллєнко, Ми-
кола Мащенко і Сергій Бон-
дарчук, композитори Євген 
Станкович, Валентин Силь-
вестров і Мирослав Скорик, 
актори Богдан Ступка і Бог-
дан Бенюк, письменниця 
Марія Матіос.
 Цьогорічних лауреатів 
обіцяють назвати у лютому. 
А 17 січня члени Комітету 
премії на засіданні за резуль-
татами таємного голосування 
відібрали твори, які брати-
муть участь у завершально-
му третьому, турі конкурсу. 
Серед фіналістів опинився 
поп-гурт із наспівами на зра-
зок: «Руки, ти попросиш — 
я відпущу// А підеш — я все 
прощу...» І міністр культу-
ри України Володимир Бо-
родянський опісля викладає 
у мережу таку свою оцінку: 
«Переконаний, що список 
номінантів цього року — це 
прорив і новий подих Шев-
ченківської премії». 

«Національна премія Ук-
раїни імені Тараса Шевченка 
є державною нагородою Ук-
раїни за найвидатніші твори 
літератури і мистецтва, пуб-
ліцистики і журналістики, 
які є вершинним духовним 
надбанням Українського на-
роду, утверджують високі 
гуманістичні ідеали, збага-
чують історичну пам’ять на-
роду, його національну сві-
домість і самобутність, спря-
мовані на державотворення і 
демократизацію українсько-
го суспільства», — дуже чіт-
ко написано в положенні про 
премію. 
 Ще 19 грудня було звіль-
нено попереднього голову 
Шевченківського комітету 
Юрія Щербака за його заявою 
після трирічної каденції, що 
означало відхід від справ 
усієї попередньої команди. 
А вже натупного дня під го-
ловуванням Юрія Макарова 
відбулось організаційне засі-
дання, в якому взяли участь 
його новообрані члени. Нага-
даємо, Комітет з Національ-
ної премії України імені Та-
раса Шевченка, написано в 
положенні про нього, є допо-
міжним органом, що забез-
печує здійснення президен-

том України повноважень із 
нагородження цією держав-
ною відзнакою за найкращі 
державотворчі україноцент-
ричні справи. Тоді ж, на ор-
ганізаційному засіданні 20 
грудня, ухвалили ще продов-
жити термін прийому літера-
турно-мистецьких творів на 
здобуття премії 2020 року. 
Уже за місяць стало очевид-
ним: бо не подобалися пре-
тенденти. 
 Секретаріат комітету пер-
ший раз здійснював прийом з 
1 вересня по 31 жовтня 2019-
го. Тоді у номінації «Музич-
не мистецтво» зійшлися сим-
фонія-легенда «Вечір на Іва-
на Купала» для великого 
симфонічного оркестру ав-
торства композитора Леоні-
да Грабовського, представ-
ника неформального київсь-
кого авангарду 1960-х, який 
із 1990 року живе у США, та 
цикл мистецьких проєктів 
«Тарас Шевченко Солоспі-
ви», «Вже пора!», «Україні», 
«Пісні, написані війною» та 
просвітницька волонтерська 
концертна діяльність у зоні 
АТО (кiлькiсть виступів — 
більше 300) співаків Фемія 
Мустафаєва (драматичний 
баритон) кримськотатарсько-
го походження та Анжели 
Ярмолюк, яка є і компози-
торкою. 
 Ви уявляєте, щоб ниніш-
ній президент України, який 
зумів у статусі першої особи 
держави знайти час відвіда-
ти концерт Монатіка, брав 
участь у публічному досу-
довому звинуваченні АТОв-
ців і волонтерів у гучному 
вбивстві журналіста, вітав iз 
Новим роком очільника краї-
ни, яка анексувала українсь-
кий Крим, — нагороджував 
найвищою державною пре-
мією названих достойників? 
 Після доприйому заявок 
з 23 грудня по 15 січня, у но-
мінацію потрапили загалом 
9 претендентів. Розширений 
список додав ще помітних у 
вітчизняному світі високо-
го і справжнього мистецтва 
виконавців та авторів. Твор-
чість композитора Миколи 
Козаренка висунули як са-
мостійного претендента й у 
дуеті зі скрипалькою Лідією 
Шутко. Запропонували на-
городити головного режи-
сера Театру українського 
фольклору «Берегиня», на-
родного артиста Миколу Бу-

равського за цикл музичних 
вистав останніх років. Або. 
Масштабні концертні про-
грами Національного куль-
турно-мистецького проєк-
ту: «Три С: Скорик–Станко-
вич–Сильвестров», автором 
яких є продюсер Олександр 
Пірієв, віолончеліст. За цією 
назвою — упродовж 2016-
2017 років більше десяти 
концертів музики знакових 
українських композиторів і 
часто за їх участі iз заповне-
ними залами у філармоніях 
та оперних театрах у Києві, 
Львові, Одесі, Чернівцях, 
Вінниці, Івано-Франківсь-
ку і Харкові (до речі, виру-
чені більше 150 тис. грн за 
львівський концерт добро-
чинно переадресували в Ох-
матдит); із Євгеном Станко-
вичем доїхали навіть у Ко-
ломию; а заключний гала-
концерт «Три С» провели в 
столиці у Національній опе-
рі України. До слова, Олек-
сандр Пірієв є організатором 
понад 500 проєктів класич-
ної музики (!).
 Утім 17 січня член Шев-
ченківського комітету Ігор 
Панасов відрапортував у 
«Фейсбуці»: «Сьогодні на 
7-годинному засіданні Ко-
мітету Шевченківської пре-
мії ми з Любою Морозо-
вою пояснювали колегам, 
чому музика Vivienne Mort 
та DakhaBrakha — це золо-
то України. Результат: оби-
два гурти — фіналісти пре-
мії-2020 у категорії «Музич-
не мистецтво». (...) Ідея ви-
сунення обох гуртів — моя. 
Радію, як дитя».
 Особливо гірко академіч-
ній музичній спільноті й 
усім, кому небайдужий зміст 
слів «національна свідомість 
і самобутність та державотво-
рення», те, що у телеграм-ка-
налі міністра культури Воло-
димира Бородянського, серед 
професійних обов’язків яко-
го — формування культурної 
політики держави, рефреном 
повторилося: «Я вважаю, 
що музика Vivienne Mort та 
DakhaBrakha — це золото 
України. І члени оновлено-
го комітету Шевченківської 
премії абсолютно справед-
ливо віддали за них свої го-
лоси». 
 В іншій ситуації мож-
на було б сказати — одно-
думці стосовно поп-групи 
середньої впізнаваності, най-

відоміша пісня якої «Пта-
шечка» зі словами: «Я цілий 
день тебе не бачила.// Холод-
ний день, а я вся сталася га-
ряча,// Як зоря, але не сяя-
ла.// Була біда, а стала музи-
ка.// Плела вінок. Ходила в 
гості.// Я не дійшла, здаєть-
ся, зникла на межі// Твоїх 
думок, твоєї вдачі// А ти не 
плач, а ти не плач,// Бо я ж 
не плачу, плачу, плачу, пла-
чу,// Плачу, плачу, плачу, не 
плачу.// А ти не можеш зна-
ти, як я тебе люблю.// Ти ля-
гаєш спати і я не дихаю до 
ранку,// До ранку і аж до 
світанку сама я,// Як без мі-
сяця зоря». А номіновано на 
Шевченківську премію аль-
бом «Досвід» гурту Vivienne 
Mort. У пісні «Екран» з ньо-
го чуємо: «Спершу я дивив-
ся в екран — // І виходила 
лебідь.// А потім я дивив-
ся в екран -// І опинився на 
небі».
 Не треба бути провидцем, 
щоб 100-відсотково сказати, 
що переможцем буде етно-
гурт DakhaBrakha. Утім, 
чому нівелюються принци-
пові основи Національної 
премії імені Шевченка, яку 
у цьому конкретному випад-
ку вирішили перетворити 
на майданчик піару поп-ви-
конавців? Карабаси, яким 
дісталися ключі до можли-
вості оцінювати українську 
культуру, вирішили будь-
що мати собі вигоду?
 Не було б питань до 
п’єдесталу гурту Dakha 
Brakha, якби він змагав-
ся у фіналі з достойним рів-
новаговиком, яких у спис-
ку кілька. І якби не ще один 
момент: у номінації «Теат-
ральне мистецтво» до третьо-
го конкурсного туру дійшли 
«Погані дороги» Тамари 
Трунової та опера-реквієм 
«Йов» (Iyov) Влада Троїць-
кого, який є організатором і 
художнім керівником Dakha 
Brakha. Хтось це називає збі-
гом, інші — лобізмом. 
 Узагалі, Шевченківську 
премію треба перезаванта-
жувати. Бо кілька днів — це 
дуже мало, щоб визначити 
найкращих двох фіналістів 
із 13 позицій номінації «Те-
атральне мистецтво». Пос-
тановок у них заявлено ще 
більше число і немає жод-
ної людини, яка б усі бачи-
ла. Для порівняння: екс-
перти премії «ГРА» Націо-
нальної спілки театральних 
діячів, яка має чітко пропи-
сані механізм відбору та кри-
терії оцінок, починають пра-
цювати з початку року, пере-
глядають відео вистав, потім 
наживо, а результати міжна-
родне журі оголошує після 
переглядів наживо аж бли-
жче до кінця року.
 Нинішній голова Шев-
ченківського комітету Юрій 
Макаров в одному з інтерв’ю 
ефектно для певної кате-
горії людей зазначив: «Мо-
чити» українського полі-
тика — так! «Мочити» ук-
раїнську державу — зась!». 
Поки що вийшло по-іншому 
в царині присудження націо-
нальної відзнаки найвищого 
гатунку у номінації «Музич-
не мистецтво». Бо у справах 
державотворення важливі 
не лише результат, а й про-
цес, навіть якщо направду 
помітних і знакових авторів 
та проєктів не знають топ-ме-
неджери комерційних теле-
каналів, журналісти комер-
ційних інтернет-видань, які 
пишуть про поп-музику, і на-
віть міністр культури. ■

Якої культури Володимир 
Бородянський міністр?
Фото з сайта mip.gov.ua.
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СКАНДАЛ

Анексія меж патріотизму
Чому не все «золото» міністра Бородянського — 
найвидатніші духовні надбання, достойні 
Шевченківської премії

■сліджувати минуле села, дізнаватися про 
тих, хто жив тут раніше. Я вже в третьому 
коліні знаю всіх родичів односельців. По-
чала потроху збирати і спогади представ-
ників української діаспори — вихідців 
із Христанівки. А ще видала два номери 
журналу «Міх», на сторінках якого пере-
плелися минуле й сьогодення Христанів-
ки, і роздала в кожну хату по примірни-
ку. Також зібрала кільканадцять записів 
христанівських пісень, яких більше ніде 
не чула. Підписали й меморандум із Лох-
вицькою міською радою про те, що може-
мо використовувати приміщення століт-
ньої школи під музей. Але далі поки що 
не просунулися. Можливо, тому, що в 
мене трохи «сіла батарейка». Бо, окрім 
усього, займаюся саморозвитком, що теж 
дуже важливо: вступила на магістерську 
програму з медіації, працюю як психоте-
рапевт через відеозв’язок, є менторкою 
проєкту «Школа 3.0. Об’єднані грома-
ди», який впроваджує Центр інновацій-
ної освіти «Про. Світ». Для мене все це 
— важливі речі, але вони дещо відволі-
кають від соціальної роботи. Хотілося б 
зробити музей інтерактивним, іннова-
ційним, незвичним, аби він не лише став 
місцем зустрічі громади, а й приваблю-
вав туристів, — ділиться активістка.
 Варто згадати, що ще одна справа рук 
і фантазії Оксани та її чоловіка — гостьо-
ва хатина Gogo-Mogo. Тут дуже цікавий 
ремонт: повністю перероблена стара піч, 
дерев’яна підлога, глиняна штукатурка, 
покрита фарбою, добротна сантехніка.
 — Мені хотілося б, щоб це було міс-
це для рефлексії, переосмислення яки-
хось речей, відпочинку від міської сує-
ти і, можливо, навіть професійної допо-
моги, адже, не забувайте, я працюю як 
психотерапевт. Тож ця садиба не із серії 
дешевих, — наголошує Оксана. — Пус-
каю сюди або тих, хто сам собі дає раду, 
або тих, із ким мені суперцікаво прово-
дити час. От тільки в понеділок від нас 
виїхав Алекс із Румунії, він терапевт, ма-
сажист, а також учитель йоги, 12 років 
подорожує світом. Недавно приїжджала 
Анастасія Рябчук (донька поетеси Натал-
ки Білоцерківець), вона якийсь час жила 
в Африці, а також її однокласниця, яка 
жила в Мексиці (ми навчалися в одній 
школі). З Ізраїлю регулярно приїжджає 
подруга (її мати живе на Полтавщині). 
Постійно навідуються мої друзі з Києва, 
а також знайомі друзів. У перспективі 
добре було б придбати іще одну-дві сіль-
ські хати, аби мати можливість прийма-
ти цілі групи. Зв’язків із Києвом не пори-
ваю, обов’язково їжджу туди принаймні 
раз на місяць, відвідую виставки, теат-
ри, якісь тренінги. Жити в селі не озна-
чає бути відлюдником. Я б сказала, нав-
паки: це привід осмислено спілкуватися 
з людьми, віддавати перевагу тому, що 
для тебе цінніше.
 Зараз уже весь Лохвицький район (і 
не тільки) знає, що Христанівка — село, 
яке розвивається. Про нього нерідко пи-
шуть журналісти. А подружжя Олій-
ників настільки вірить у його майбут-
нє, що навіть запросило сюди фасиліта-
торів, котрі допомогли розробити страте-
гію розвитку населеного пункту. Те, що в 
ньому лише 40 дворів, молодих людей не 
бентежить. 
 — Усе в наших руках, — вважає Ок-
сана Олійник. — Якщо ви розвиваєте 
село, то й результат не забариться. Мені 
здається, що з часом люди гнучких про-
фесій, котрі працюють удома через інтер-
нет, так звані фрілансери, зрозуміють, 
що жити посеред природи, в єдності з нею 
набагато комфортніше, аніж штовхати-
ся в перенаселених містах зі смогом. Тож 
ми готуємо це місце для переїзду таких 
людей, аби вони не починали все з нуля. 
Сьомий рік ми живемо у глибинці — це 
доказ того, що жити тут можна. Так, це 
непросто, у селі не відбувається все за 
звичною схемою: скажімо, ти не можеш 
піти і влаштуватися на роботу. Тим паче, 
що я не з тих людей, хто може зайнятися 
аграрною справою. Хоча щороку саджу 
город — інакше тут не можна, бо навесні 
на всіх нападає «садизм». Тож ти й собі 
загортаєш у землю оте зерно, а невдовзі 
на тому місці вилазить паросток — і це 
таке диво! Я люблю жити в селі. Це такий 
собі острів свободи, місце, де накопичую 
енергію, щоб подорожувати і спілкувати-
ся з людьми з усього світу. ■
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід -1...-6
 0...+5
 +2...-3
 0...+5

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +2...-3
 +1..+6
 +2...-3
 +1...+6

Північ +2...-3
  0...+5
 +2...-3
 0...+5

Схід +2...-3
 0...+5
 +2...-3
 0...+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +2...-3
 +4...+9
  +2...-3
 +4...+9

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 У темному провулку:
 — Негайно вiддай грошi.
 — Немає.
 — А якщо знайду?
 — Та не знайдеш ти нічого — я 
всі гроші півгодини тому на пістолет 
витратив.

* * *
 Професор повертається додому 
з відрядження і застає в ліжку дру-
жину разом зі своїм колегою.
 — І що ти менi скажеш?
 — Як інтелігент інтелігенту? — 
уточнює колега.
 — Так.
  — Стукати треба.

* * *
 Першачок приходить зі школи 1 
вересня і каже:
 — У школу більше не пiду.
 — Чому?
 — Писати я не вмію, читати 
теж. Так ще й розмовляти не дозво-
ляють.

* * *
 — Тату, а де в нас ліхтарик?
 — А навіщо тобі ліхтарик?
 — На побачення йду.
 — Я, синку, на побачення у твої 
роки без ліхтарика ходив.
 — Ну й подивися, що ти в тем-
ряві вибрав.

Роковини з гірчинкою
Якби не ОУН, українська державність могла бути історично відтермінована на невизначений період

По горизонталі:
 1. Трюк ілюзіоніста. 5. Чеський 
письменник, літературний «батько» 
солдата Швейка. 8. Те, що добре за-
грібати чужими руками. 9. Дуже корот-
кі штани. 10. Сленгова назва мариху-
ани. 11. Невидиме око в людини, яке 
відповідає за інтуїцію і функцію ясно-
бачення. 13. Столиця Туркменістану. 
16. Релігія і таємна магія, поширена на 
Африканському континенті. 18.  Чор-
на країна Володаря Саурона, з якою 
часто порівнюють Росію.  20. Міс-
то на Київщині, де народилася Ліна 
Костенко. 23. Відомий із часів Ста-
родавньої Греції струнний щипковий 
музичний інструмент. 25. Рукоятка 
батога. 28. Кріплене вино, яке часто 
називають «церковним». 31. Фран-
цузьке місто, столиця Бургундії. 32. 
Авторська назва вірша Леоніда Глібо-
ва «Стоїть гора високая». 33. «Буде 
добре, як мине ...» (народна приказ-
ка). 34. Слов’янський бог весняного 
сонця і кохання. 35. Бурштин.
По вертикалі:
 1. Шанувальник таланту зірки. 
2. Чоловічий шалик. 3. Столиця Бос-
нії та Герцеговини. 4. «Священна вій-
на», яку ісламісти оголошують іновір-
цям. 5. Середньовічний давньоримсь-
кий трибун, який першим на практи-
ці втілив гасло «земля — селянам». 
6. Модифікація віруса. 7. Один із па-
рочки відомих американських грабіж-

ників, що діяли за часів Великої де-
пресії. 12. Місто мрії Остапа Бенде-
ра. 14. Вертикальна гірнича виробка 
на шахті. 15. «...-бати, йшли солдати» 
— фільм Леоніда Бикова. 17. Сьома 
планета Сонячної системи. 19. «Ой 
на горі ... дубки, схилилися до куп-
ки» (народна пісня). 21 Найбільше в 
історії Франції селянське антифео-
дальне повстання. 22. Монголо-та-
тарська навала. 24. Ім’я черепа на 
прапорі піратів. 25. Італійське місто, 
відомий університетський центр. 26. 
Задня сторона колін, підколінні сухо-
жилки. 27. Скло для окулярів чи бі-
ноклів. 29. Капітан, якого розшуку-
вали діти в романі Жуля Верна. 30. 
Пристрій для відстежування польо-
ту літака. ■

Кросворд №5
від 17—18 січня

Дара ГАВАРРА

 Поттеріана сильно змі-
нила життя звичайного бри-
танського підлітка Деніе-
ла Редкліффа, який після 
прем’єри фантастичної каз-
ки від пані Роулінг проки-
нувся мегапопулярним. На-
ступні роки тільки збіль-
шували його популярність і 
впізнаваність, проте Деніел 
запевняє, що його більше 
влаштовує тихе, скромне 
життя. Про це днями він роз-
повів західній пресі, згаду-
ючи при цьому свою кохану 
— Єрін Дарк, з якою актор 
перебуває у стосунках уже 
сім років. Він захоплюється 
своєю дівчиною, адже вона 
«терпить» його таким, який 
він є,  іноді навіть нестерп-
ним у своїх звичках займа-
тися нудними речами. Він 
навіть не сподівався, що ко-
лись зустріне таку дівчину, 
яка не засуджуватиме його 

за це, а повністю спри-
йме його стиль життя.
 У повсякденні зірка 
світового кінематогра-
фа — простий хлопець 
із неголеними щоками, 
у звичайному одязі. Од-
ного разу, прогулюючись 
зі своїм псом, Деніел че-
кав на Ерін біля магази-
ну. Було холодно, тож він 
присів біля собаки й обій-
няв його, аби зігріти, а 
оскільки актор був вбра-
ний у простору небрен-
дову куртку, а на го-
лову одягнув каптур, 
то один із перехожих 
сприйняв його як 
безхатченка й дав 
йому п’ять доларів, 
аби той купив собі 
кави і зігрівся. Та 
зірка сприймає це 
з гумором, адже не 
одяг визначає сут-
ність людини. ■

з 27 сiчня до 2 лютого

 Овен (21.03—20.04). У вас буде змога змі-
нити роботу на більш перспективну. Можна по-
повнити запас ідей i втекти від звичної рутини.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Усi потаємні ба-
жання обов’язково збудуться. Проблема, яка 
здасться нерозв’язною, вирiшиться, але тро-
хи пізніше.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Щоб не ви-
пустити удачу, доведеться ризикнути. Бага-
то що залежатиме від ваших дипломатичних 
здібностей.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Згуртована команда 
сміливих оптимістів може подолати будь-якi 
перепони. Але ворожа позиція партнерiв при-
зведе до конфліктів.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). На зміну старим 
партнерам прийдуть нові, у багатьох iз вас цей 
процес уже почався. Головний спосіб існування 
і примноження капіталу — його рух.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Тиждень принесе 
численні витрати. Заплановані серйозні покуп-
ки виправдають себе. На роботі з’являться нові 
перспективи.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Терези (24.09—23.10). Вам можуть за-
пропонувати нову посаду. Водночас ви зіткне-
теся зі складними проблемами, у сiмейних сто-
сунках вiдбудуться серйознi зміни.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Скорпіон (24.10—22.11). Дружні зуст-
річі, душевні розмови — там ви будете на пер-
шому мiсцi. Знайомi потребуватимуть вашої 
допомоги, тож будьте готові до несподіванок.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Стрілець (23.11—21.12). Людина, яку 
ви вважали давнiм другом, несподівано ос-
вiдчиться вам у коханні. Щоб не потрапити в 
незручну ситуацiю, будьте напоготовi.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Козеріг (22.12—20.01). Цей тиждень — 
підготовчий період, який прокладає дорогу в 
краще майбутнє. Пам’ятайте, що легких шляхiв 
до справжнього успіху не буває.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Водолій (21.01—19.02). Початок тиж-
ня — це затишшя перед проривом. У вас 
з’являться нові можливості для реалізації 
своїх здібностей і професійних знань.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Риби (20.02—20.03). Ви пов’я зу-
ватимете свої інтереси з партнерами. Мож-
ливі часті поїздки, нові контакти, а також по-
ява нових ідей.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1. ■

СЕЛЕБРІТІ

Неказкове життя
Деніел Редкліфф задоволений 
статусом звичайного обивателя

■

Деніел Редкліфф.❙

25—26 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-1...+1, удень +2...+4. Пiслязавтра температура вночi -1...+1, 
удень +2...+4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -7...-9, удень +3...+5. Яремче: вночi -3...-
5, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень +3...+5. Рахiв: 
уночi -6...-8, удень +2...+4.

23 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 3 см, Плай — 15 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 3 см.
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