
РИМА ТИЖНЯ

Прощання з січнем
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Задоволення не вічні. 

Наш читач це пам’ята. 

Вже останній день у січні. 

Вже кінчаються свята. 

Ти ж, читачу, час не гаяв, 

Ти ж належно відпочив! 

Скільки житніх короваїв 

З ковбасою ти сточив? 

Ти в розслабленому стані 

Спочивав і споживав 

І в омані чи в тумані 

Все жував, жував, жував. 

Відпочинь іще хвилинку. 

Споживи усе своє. 

Треба винести ялинку 

І доїсти олів’є. 

Не впадати у прострацію, 

Пам’ятати, хто є хто. 

І збиратися до праці, 

Одягатися в пальто. 

Курс погодний (і валютний) 

Хтось встановлює — не ми. 

Може, стане місяць лютий 

Першим місяцем зими.

■
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Григорій Орлик зробив усе, щоб Україна 

існувала не лише в географічному 

вимірі, переконана генеральний 

директор «Гетьманської столиці» 

Наталія Реброва
стор. 13»

Із парламентських 

партiй у рейтингу додала 

тiльки «Європейська 

Солiдарнiсть»

«Нація, найбільш 
віддана свободі»

стор. 5»

Росія вже прийшла 

в Україну. Поки що 

— через телебачення 

стор. 4»

Візит Майка Помпео до Києва відкладався довго, обростаючи тим часом усе новими драматичними подробицями.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙

Олігархи — гальмо українського 
прогресу

Дивлюсь на 
«тарілку» та й 
думку гадаю...

стор. 14»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,849 грн 

1 € = 27,325 грн

1 рос. руб. = 0,396 грн

Вирішити 
американські 
проблеми в Україні 
Чим обернеться візит держсекретаря США до Києва
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«Головне, чого нам не вистачає, без чого неможливе дійсно очищення, — нам не 
вистачає незалежної судової системи. Поки її не буде, не буде нічого. Всі решта 
зусиль будуть марними». Олег Сенцов

експолітв’язень Кремля

УКРАЇНА МОЛОДА

СИЛА ВОЛІ

Змагання 
незламних
Україні можуть 
надати право 
проводити в себе 
Ігри нескорених у 
2024 році
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Війну на сході України пройшли де-
сятки тисяч українських військовослуж-
бовців, i посттравматичний синдром на-
вряд чи кого з них оминув після повер-
нення до мирного життя. Одним із реабілі-
таційних заходів, які вселяють віру у свої 
можливості, стали Invictus Games (Ігри не-
скорених), у яких традиційно беруть участь 
поранені військовослужбовці та пов’язані 
з ними ветерани у таких видах спорту, як 
баскетбол на візках, волейбол сидячи і вес-
лування в залі. 
 У межах підготовки до Ігор нескоре-
них-2020, які стартують у Гаазі 9 травня, 
українська делегація також з’ясовувала 
умови проведення Ігор нескорених у 2024 
році в Україні. «Ми будемо формувати таку 
заявку, робити презентацію і все можли-
ве для того, щоб подати відповідну заяв-
ку і поборотися разом з іншими країнами 
за проведення Ігор нескорених-2024 саме 
в Україні. Для нас це дуже важливо, тому 
що у нас зараз 380 тисяч учасників бойо-
вих дій. Для нас важливо залучити макси-
мальну кількість ветеранів до різних реа-
білітаційних заходів, у тому числі й спор-
тивної реабілітації», — сказав представ-
ник Міністерства у справах ветеранів 
Костянтин Татаркін.
 Він також наголосив, що Invictus Games 
— спортивні змагання, які дуже сильно мо-
тивують і можуть стати великим досягнен-
ням для багатьох ветеранів, які займають-
ся спортом, попри отримані поранення.
 Цьогорічні Ігри нескорених проходити-
муть у Нідерландах 9-16 травня. Зважаючи 
на високий рівень організації та популяр-
ність Ігор нескорених в Україні, Фундація 
Ігор нескорених збільшила квоту для ук-
раїнської команди — з 15 до 20 осіб.
 Нагадаємо, що міжнародні спортивні 
змагання Invictus Games  у паралімпійсь-
кому стилі були засновані принцом Гаррі 
й уперше відбулися 2014 року в Олімпій-
ському парку королеви Єлизавети у Лон-
доні. У вступній промові принц сказав, що 
ігри «демонструють силу спорту в спри-
янні відновленню, підтримки реабілітації 
та показують життя з інвалідністю». Він 
також повідомив, що їхня довгострокова 
мета полягає у запевненні, що травмовані 
солдати не будуть забуті. «Invictus» iз ла-
тини означає «непереможний», «незлам-
ний» або «нескорений».
 Ігри нескорених проходили в Британії, 
США, Канаді та Австралії (у 2016 та 2019 
роках змагання не проводили).
 Україна вперше отримала право взяти 
участь в Іграх нескорених 2017 року в То-
ронто як союзник НАТО в миротворчих опе-
раціях по всьому світу, а також через АТО 
на сході України. Разом з Україною вперше 
в Іграх нескорених 2017 року взяла участь і 
збірна Румунії. На останніх змаганнях, які 
проходили в 2018 році в Сіднеї, українсь-
ка збірна виборола 20 медалей. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби зброй-
ні формування Російської Фе-
дерації та їхні посіпаки 21 раз  
порушили режим припинення 
вогню. Противник обстрілював 
наші позиції із заборонених 
Мінськими домовленостями 
мінометів калібру 120 мм та 82 
мм, а також гранатометів різ-
них систем, великокаліберних 
кулеметів та іншої стрілецької 
зброї. І надалі фіксується ак-
тивність ворожих снайперів.
 На донецькому напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Схід» противник обстрі-
ляв наші позиції поблизу на-

селених пунктів Піски, Лебе-
динське, Мар’їнка, Березове, 
Василівка.
 На луганському напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Північ» обстріли позицій 
наших захисників зафіксова-
но неподалік Оріхового,  Ново-
тошківського, Новолугансько-
го, Троїцького.
 Українські захисники да-
вали адекватну відповідь з доз-
воленого озброєння, змушую-
чи противника  припиняти об-
стріли.
  28 січня два військовослуж-
бовці Об’єднаних сил підірва-
лися на невстановленому виб-
уховому пристрої. Наразі вони 

вже проходять лікування у 
шпиталі.
 Тим часом противник наро-
щує свої спроможності побли-
зу лінії фронту. 
 У звіті Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ від 28 січ-
ня 2020 року оприлюднена ін-
формація, що 26 січня БПЛА 
малого радіуса дії на непід-
контрольній урядові України 
території зафіксував 4 букси-
рувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 
122 мм), 2 самохідні гаубиці 
(2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля 
населеного пункту Біле, 1 САУ 
(2С9 «Нона-С», 120 мм) біля 
населеного пункту Голубів-
ка. У цей же день БПЛА даль-
нього радіуса дії зафіксував 

танк (Т-64) та,  вірогідно, мі-
номет (невстановленого типу) 
біля населених пунктів Ново-
селівка та Нижнє Лозове. На-
ступного дня патруль Місії за-
фіксував 3 буксирувані гау-
биці (Д-30 «Жаба», 122 мм) у 
населеному пункті Новогри-
горівка. Зазначене озброєння 
було розміщене з порушенням 
ліній відведення.
 Нагадаємо, що у звіті за 23 
січня за допомогою повітряно-
го спостереження зафіксова-
но 49 танків на полігонах біля 
населених пунктів Круглик та 
Мануйлівка. 
 Зазначене озброєння роз-
міщене за лініями відведен-
ня, але за межами виділених 
місць зберігання. 
 До слова, скупчення техні-
ки фіксується і по лінії «Жов-
тень — Гнутове». Ця ділянка 
визначена як така, в якій збі-
галися пропозиції щодо роз-
ведення військ під час розгля-
ду на засіданні Тристоронньої 
контактної групи в Мінську. ■

НА ФРОНТІ

Не лише снайперські кулі
Два воїни підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Засуджений путінською 
Росією за фейковими звинува-
ченнями про тероризм до 20 років 
позбавлення волі Олег Сенцов, 
якого звільнили у рамках двос-
тороннього обміну 7 вересня ми-
нулого року, цього тижня перебу-
вав у США. Ще донедавна в’язень 
Кремля, виступаючи перед пере-
повненою аудиторією Джордж-
таунського університету 27 січня 
2020 року, проголосив: «Я гото-

вий бути останнім цвяхом у домо-
вину Путіна», додавши під оплес-
ки: «Я вас запевняю, цей цвях не 
гнеться».
 Упродовж перебування 
у США Олег Сенцов розпові-
дав на Капітолійській гірці про 
в’язницю та тортури і закли-
кав підтримувати Україну. В 
інтерв’ю редактору Українсь-
кої служби «Голосу Америки» 
Мирославі Гонгадзе, зокрема, 
сказав: «...питання повернення 
Криму — це стратегічне питання 

і на довгі роки. Це не можна вирі-
шити завтра шляхом переговорів 
iз Путіним. Путін узагалі не хоче 
нічого про це чути. Повернути 
Крим і Донбас під контроль Ук-
раїни можна лише після того, як 
влада Путіна рухне, тому що він 
не віддасть це ніколи. Водночас 
ми повинні продовжити натиск 
на нього — і Україна, і Амери-
ка, і Європа, всі наші союзники, 
щоб не дати Путіну цю ситуацію 
зафіксувати, якось домовитися з 
усіма і якось уникнути цього про-

тистояння, санкцій, щоб ця ситу-
ація стала нормою. Ми повинні 
підвищити ставки, а не умирот-
воряти цього агресора». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Марші пам’яті, присвя-
чені героям Крут, пройшли в 
Києві, Харкові, Івано-Фран-
ківську, Запоріжжі та Хер-
соні. Президент України Во-
лодимир Зеленський 29 січня 
вшанував пам’ять i поклав кві-
ти до Пам’ятного Хреста Геро-
ям Крут у Києві. «Ми віддаємо 
шану стійкості та мужності мо-
лодих хлопців, які так само, як 
сьогоднішні захисники Украї-
ни на сході, слугують гідним 
прикладом нашим майбутнім 
поколінням», — написав він 
згодом у «Фейсбуцi».
 У цей же день працівники 
Держкомтелерадіо на чолі з пер-
шим заступником голови Бог-
даном Черваком разом із пред-
ставниками громадськості пок-

лали квіти на Лук’янівському 
кладовищі до могил Володими-
ра Наумовича (1894—1918) та 
Володимира Шульгина (1894—
1918), випускників київського 
Університету імені Святого Во-
лодимира, які у складі Поміч-
ного студентського куреня Січо-
вих Стрільців вступили у нерів-
ний бій iз підрозділом російської 
Червоної гвардії під проводом 
есера Михайла Муравйова. Вони 
були поховані на Аскольдовій 
могилі у 1918 році, а 1934 року  
перепоховані на Лук’янівському 
кладовищі.
 В акції із вшанування 
пам’яті героїв-крутянців на 
Лук’янівському кладовищі 
взяли участь також студен-
ти і викладачі Київського на-
ціонального університету імі 
Т. Шевченка, Київського пала-

цу дітей та юнацтва, представ-
ники ЗМІ та громадськості.
 «Бій під Крутами став про-
образом мужності та відваги 
українського народу, став при-
кладом для тих, хто боровся за 
незалежність України. Послі-
довники героїв Крут — це Олег 
Ольжич і Олена Теліга, «кібор-
ги» Донецького аеропорту, со-
тні героїв України, які захи-
щають нашу державу від росій-
ської агресії на сході Украї-
ни. 102 роки тому відбулася 
подія, котра увійшла в історію 
визвольних змагань, в історію 
новітньої України, без якої на-
ціональна пам’ять українсько-
го народу немислима», — за-
значив Богдан Червак. 
 У  Львові 29 січня представ-
ники громадської організа-
ції «Товариство пошуку жертв 
війни «Пам’ять» провели теат-
ралізовану військово-історич-
ну постановку «Бій за станцію 
Крути».
 Із нагоди 102-ї річниці вша-
нування бою у Хмельницькому 
в парку Чекмана влаштували 
квест-змагання «Шлях до пе-
ремоги». А у Вінниці молодіж-

ний центр «Квадрат» провів 
безкоштовний показ кінофіль-
му «Крути 1918». 
 Нагадаємо, що проти 
4,5-тисячного більшовиць-
кого війська, очолюваного ко-
лишнім царським генералом 
Муравйовим, легендарний 
п’ятигодинний бій під Крута-
ми прийняли лише шість со-
тень бійців, очолюваних сотни-
ком Аверкієм  Гончаренком, 
серед яких, крім досвідчених 
вояків, були 300 юнкерів стар-
ших курсів 1-ї Української вій-
ськової юнацької школи ім. 
Б. Хмельницького та 120 необ-
стріляних юнаків щойноство-
реного студентського куреня 
Січових Стрільців.
 Загальні втрати захисників 
станції Крути вбитими й пора-
неними становили 10 старшин і 
близько 250 бійців — переваж-
но поранених юнаків 1-ї Ук-
раїнської військової школи.
 До незалежної України до-
жив лише один учасник того 
бою — вояк Армії УНР Мат-
вій Данилюк, який помер 1994 
року на 103-му році свого жит-
тя... ■

ПАМ’ЯТЬ

Звитяжцi перемоги
Україна вшанувала героїв Крут

■

ПОЗИЦІЯ

Не треба умиротворяти агресора
Олег Сенцов у США закликав підтримувати Україну

■

доларів
становить сукупний 

державний та гарантований державою борг України на кі-
нець 2019 року, повідомили у пресслужбі Міністерства фі-
нансів України.

 84,4 млрд
жителів
Донбасу потребують гуманітарної 
допомоги, констатували в ООН.

осіб

захворіли на туберкульоз в Україні мину-
лоріч, засвідчує Центр медичної статисти-
ки МОЗ України.

відкриття
Антарктиди випустили марку в Україні, інфор-
мували у пресслужбі Міністерства освіти. 

зношені 
інженерні мережі

українських міст, написав у Facebook прези-
дент Конфедерації будівельників України Лев 
Парцхаладзе.

3,4 млн До 200-річчя На 80%Понад  15,5 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Олег Сенцов.❙
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українців
згодні на зарплату в конверті — 

такі результати дослідження Центру Разумкова 
«Інституційне середовище неформальних трудо-
вих відносин в Україні».

53% українців
вважає, що гарантувати без-

пеку України зможе лише вступ до НАТО, свід-
чить опитування, проведене Фондом «Демок-
ратичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва».

українських ветеранів
зіштовхувались із упередженим ставленням та 

дискримінацією (у громадському транспорті, медзакладах, устано-
вах соцзабезпечення та при адмінпослугах), повідомила менеджер 
програм Міжнародної організації з міграції Тереза Розенфельд.

місці
опинилася ук-
раїнська сто-

лиця у топ-50 найбільш інстаграмних 
міст світу, згідно зі списком глобально-
го туристичного порталу Big 7 Travel.

українських 
пенсіонерів
отримують до 2 тис. 

гривень, повідомили в Пенсійно-
му фонді України.

51% 49% На 33-му 1/3
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ГУЧНА СПРАВА

Афера на 
мільйони
Адміністрація аеропорту 
«Одеса» закупила 
спецтехніку з подвійною 
переплатою
Ірина КИРПА

 Поліція та прокуратура українсько-
го міста біля Чорного моря розслідує при-
власнення й розтрату бюджетних коштів 
під час закупівлі комунальним підприємс-
твом «Міжнародний аеропорт Одеса» спе-
ціальної техніки у TOB «Зар Ейр Системс» 
та ТОВ «Спецтехніка +». 
 Слідчі встановили, що обидві фірми при-
дбали та доправили спеціальну техніку КП 
«Міжнародний аеропорт Одеса» за ціна-
ми, які у два та більше разів перевищують 
реальну вартість товару. Йдеться про 130 
мільйонів гривень.
 У постановах Малиновського райсуду 
Одеси від 11 січня 2020 року йдеться про те, 
що слідство нарахувало 8 тендерів, за яки-
ми провернули аферу. Відомо, що аеропорт 
уклав три угоди з «Зар Ейр Системс» про за-
купівлю: транспортного засобу для букси-
рування повітряних суден за 7,60 млн гри-
вень, обладнання для виміру коефіцієнту 
зчеплення на злітно-посадковій смузі за 3 
мільйони 90 тисяч гривень та три перонні 
пасажирські автобуси за 55 мільйонів 450 
тисяч гривень.
 Крім того, КП «Міжнародний аеропорт 
Одеса» замовив ТОВ «Спецтехніка +»: до-
рожній вібраційний каток за 1 мільйон 990 
тисяч гривень, 4 трактори з навісним при-
ладдям за 2 мільйони 390 тисяч гривень, 
комбіновану дорожню машину на шасі за 
3,60 мільйона гривень, перонний паса-
жирський автобус 19 мільйонів 80 тисяч 
гривень та автомобіль для обробки повітря-
них суден протиожеледною рідиною за 34 
мільйони 30 тисяч гривень.
 Правоохоронці вважають, що до при-
власнення та розтрати коштів місцевого 
бюджету має безпосереднє відношення КП 
«Міжнародний аеропорт Одеса». Суд надав 
слідчим доступ до банківських рахунків 
та дав можливість вивчити документаль-
но оформлені угоди, а також документи, на 
підставі яких оформили ВМД та розмитнен-
ня вантажу. 
 А ось київська компанія «Зар Ейр Сис-
темс» за паперами належить Валерію За-
рембо, який раніше працював у цій же фір-
мі... бухгалтером.
 Також відомо, що в рамках підготовки до 
Євро-2012 представники аеропортів «Львів» 
і «Донецьк» придбали у цієї компанії техні-
ки на 159 мільйонів 400 тисяч гривень. Ди-
ректором КП «Міжнародний аеропорт Оде-
са» з 2017 року є Ольга Макогонюк. ■

■

ОГОЛОШЕННЯ

До відома громадськості
 ТОВ «Юніт Холдінгс», замовник будів-
ництва інноваційного парку UNIT.City, 
опублікував звіт про проведення еколо-
гічної оцінки території, передбаченої для 
будівництва інноваційного парку UNIT.
City за адресою: м.Київ, вул. Сім’ї Хохло-
вих, 8.
 Звіт доступний для громадськості за по-
силанням https://data.unit.city/report.pdf. 
Запрошуємо всіх бажаючих лишити свої 
коментарі щодо звіту, надіславши лист на 
електронну адресу: report@unit.city.

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах розробили й прийняли 
програму місцевих стимулів для медич-
них працівників міста на 2020 рік. Із та-
кою ініціативою виступив Ігор Зайчук, 
який представляє національний корпус 
у міськвиконкомі.
 Про це повідомляють у Черкаській 

міській раді. За словами директора де-
партаменту охорони здоров’я та медич-
них послуг Олега Стадника, ця програ-
ма передбачає доплату по 1 тисячі гри-
вень для 2,5 тисячi медичних працівни-
ків Черкас. Для цього, за попередніми 
підрахунками, у бюджеті міста потрібно 
передбачити 38 мільйонів гривень.
 «Це робиться для того, щоб зупинити 

масовий виїзд медичних працівників за 
кордон, щоб вони залишалися у місті», 
— зазначає пан Стадник. І додає, що з та-
кою доплатою середня зарплата медиків 
у Черкасах зросте із 5,9 тис. грн до 6,9 
тис. грн.
 Як наголошує заступник міського го-
лови Черкас Ігор Волошин, важливість 
роботи медичних працівників Черкас 
важко переоцінити. Проте рівень їхніх 
зарплат, на жаль, бажає бути кращим. 
 «Сподіваюся, що відповідні кошти 
будуть виділені. Це дасть можливість 
хоч трішки фінансово підтримати наших 
лікарів», — говорить Ігор Волошин.
 Наразі виконавчий комітет Черкась-
кої міської ради підтримав таке рішення, 
і вже найближчим часом медики Черкас 
почнуть отримувати перші доплати до 
свого заробітку. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 В Україні на 1,4% перевищено епі-
демічний поріг захворюваності на грип. 
Із початку епідсезону 13 людей помер-
ли від ускладнень грипу, що лаборатор-
но підтверджено. Серед померлих — ди-
тина до чотирьох років. Летальні випад-
ки від грипу зафіксовані в Чернігівсь-
кій , Житомирській, Запорізькій, Рів-
ненській, Тернопільській областях. Про 
це повідомляють у Центрі громадського 
здоров’я. 
 І ,настрахавши, пояснюють, що епі-
демічна активність невисока, не загроз-
лива та є типовою для цієї пори року. В 
циркуляції вірусів грипу переважає вірус 
типу А H1N1. Загалом iз початку епідсе-
зону на грип та ГРВІ перехворіло понад 
2,5 мільйона українців. 
  Через зростання захворюваності серед 

дітей у школах, у багатьох містах Украї-
ни вирішено припинити навчання. Тож 
наразі на карантині окремі навчальні за-
клади у Києві та в 11 областях України — 
в Одеській, Луганській, Черкаській, Во-
линській, Сумській, Рівненській, Жито-
мирській, Запорізькій, Донецькій, Кіро-
воградській i Вінницькій. 
 Приміром, у столиці нині закрили 
23 школи. Також не працюють школи в 
Одесі, Черкасах, Житомирі, Маріуполі 
Донецької області. 19 шкіл зачинили свої 
двері на Сумщині, 13 — на Вінниччині, 7 
— на Волині, 39 — у Рівненській області, 
27 — у Запоріжжі та області, 4 — у Кро-
пивницькому, всі школи та садочки Сі-
верськодонецька на Луганщині. Каран-
тин триватиме два тижні. 
 За прогнозом фахівців Центру гро-
мадського здоров’я, пік захворюваності 
на грип очікується на початку лютого. ■

Світлана МИЧКО

 «Ця болюча тема стосується 
всіх, хто працює легально і сплачує 
податки до бюджету, зокрема, двох-
сот тисяч жителів Тернопільщини», 
— зазначив на початку свого висту-
пу в місцевому пресклубі голова Тер-
нопільської обласної ради профспі-
лок Андрій Присяжний. А приводом 
для пресконференції стали акції про-
тесту, що їх розпочали профспілки у 
відповідь на законопроєкт «Про пра-
цю» (№2708), поданий Кабміном до 
Верховної Ради ще наприкінці мину-
лого року і розроблений утаємниче-
но, без жодних консультацій i пере-
говорів iз представниками профс-
пілкових організацій.
 Як заявив Андрій Присяжний, 
документ порушує основоположні 
міжнародні трудові стандарти, низ-
ку статей Конституції України та за-
конів, які захищають найманих пра-
цівників, і містить ознаки примусо-
вої праці, будучи сформованим на 

догоду інтересам олігархічного біз-
несу та транснаціональних корпо-
рацій. Уряд наділяє необмеженими 
повноваженнями роботодавців, вод-
ночас суттєво ущемлює права най-
маних працівників. Приміром, об-
меженням строку звернення до суду 
щодо заборгованої заробітної плати, 
розширенням можливостей робото-
давців для звільнення працівника 
без причин, а лише за їхнiм бажан-
ням, обмеженням часу відпочинку та 
розміру заробітної плати, зменшен-
ням пільг і компенсацій тощо.
 «Вказаний законопроєкт матиме 
катастрофічні наслідки для націо-
нальної економіки, його положення 
сприятимуть несправедливим звіль-
ненням працівників, поширенню ко-
роткотермінових трудових контрактів 
i договорів iз нефіксованим робочим 
часом, обмеженню можливостей ко-
лективних переговорів i звужен-
ню багатьох інших соціальних прав 
i гарантій. Одночасно профспілки, 
які стоять на заваді реалізації згуб-

них намірів ліберальних реформа-
торів, намагаються взагалі усунути 
від справи захисту соціально-трудо-
вих прав працюючих шляхом просу-
вання до парламенту законопроєкту 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо окре-
мих питань діяльності професійних 
спілок)», — йдеться у резолюції об-
ласних профспілкових зборів Тер-
нопільщини під гаслом «STOP тру-
довому рабству».
 «Профспілками напрацьовано 
паралельний проєкт, і ми готові до 
діалогу та конструктивних дискусій, 
— сказав голова Тернопільської обл-
ради профспілок. — Однак навіть на 
всеукраїнське профспілкове віче 16 
січня не прийшов жоден із запроше-

них представників влади. Що ж, якщо 
з нами не захотіли говорити в кабі-
нетах, то змушені будуть говорити на 
вулицях». 
 У Тернополі відбулася поперед-
жувальна протестна акція профс-
пілок iз пікетуванням обласної де-
ржавної адміністрації, участь у якій 
узяло близько 300 осiб. Схожі акції 
відбулися i в інших обласних центрах 
України. Відповідні масові звернен-
ня було направлено на адресу пре-
зидента, Верховної Ради та Кабіне-
ту Міністрів України. А Федерацію 
профспілок України в її протесті про-
ти нового законопроєкту підтримали 
понад 40 національних профспілко-
вих об’єднань і закордонні організа-
ції iз захисту прав працюючих. ■

ПРОТЕСТ

Ми — не раби!
Тернопільські профспілки закликали 
до масового спротиву змінам у 
трудове законодавство

■

НЕБЕЗПЕКА

Підняв вірус поріг
Пік захворюваності на грип очікується на початку лютого

■

ГАМАНЕЦЬ

Стимул проти мiграцiї
Черкаським медикам доплачуватимуть до зарплати 
з бюджету міста

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Коронавірус 
без кордонів

 
 У китайській провінції Хубей, 
яка стала епіцентром поширення 
нового коронавірусу, перебуває 
51 українець. Наша влада обіцяє 
повернути їх додому впродовж 
кількох днів.
 Тим часом лише за мину-
лу добу в Китаї від коронавіру-
су загинули 38 людей, загальна 
кількість жертв недуги зросла 
до 170 осіб. Підтверджених ви-
падків зараження у Китаї сягну-
ло 7711. 
 Окрім Китаю, коронавірус за-
фіксовано ще у 15 країнах сві-
ту, серед яких США, Канада, 
Австрія, Німеччина, Франція, 
та Фінляндія. У зв’язку з цим 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я терміново скликає своє 
позачергове засідання.
 В Україні випадків захворю-
вання на коронавірус не зафік-
совано.

■

Фото з сайта ternopoliany.te.ua.❙
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Закордон нам не в поміч
 Також соціологічний Центр 
Разумкова разом із Фондом «Де-
мократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва проводили до-
слідження на визначення того, 
як українці ставляться до важ-
ливості реформ в Україні. Як 
ствер джують соціологи, біль-
шість українців (60%) вважає 
головним рушієм реформ в Ук-
раїні президента. Цікаво, що, за 
результатами аналогічного до-
слідження 2018 року 24% рес-
пондентів також вважали, що 
президент є головним рушієм 
реформ.
 «За результатами опиту-
вання, уряд теж зараховують 

до рушіїв реформ 37% респон-
дентів, парламентську фракцію 
«Слуга народу» — 30%, а 27% 
населення вважають двигуном 
реформаторського процесу гро-
мадські організації, волонтерів 
— 23,9% опитаних», — розпові-
ла директорка Фонду «Демок-
ратичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва Ірина Бекешкіна. 
 Водночас соціологи визна-
чили, що порівняно з 2018 ро-
ком зменшилась кількість ук-
раїнців, котрі визнають рушія-
ми реформ країни Заходу — з 
25% до 12%, таке ж ставлен-
ня і до Міжнародного валютно-
го фонду та Світового банку — 
надія щодо них впала з 24% до 

12%. Тобто українці почина-
ють розуміти, що, крім нас са-
мих, нам ніхто не допоможе. 
 Ірина Бекешкіна також за-
значила, що, на думку респон-
дентів, найбільший опір рефор-
мам чинять олігархи та бюро-
кратія. 
 «Причому в уявленнях наро-
ду їхня гальмівна роль істотно 
зросла», — наголосила соціолог.
 Понад 50% українців вва-
жає, що жодна реформа в Ук-
раїні не є успішною.
 «Ми запитали, які з реформ 
є успішними. Особливих ус-
піхів немає... 10% успішною 
вважають антикорупційну ре-
форму; реформу децентраліза-
ції та реформу охорони здоров’я 
— близько 9 і, відповідно, 10%. 
Жодної успішної реформи не 
назвали 51%. Торік було 41%», 
— сказала Ірина Бекешкіна. 
Водночас вона зауважила, що 
для українців уже кiлька років 
пріоритетною лишається анти-
корупційна реформа, її підтри-
мує  майже 59% населення (у 
2018 році було 58%).
 Далі за рівнем значущості 
йдуть реформа сфери охорони 
здоров’я (54%, минулого року 

— 47%), пенсійна реформа та 
реформа системи соціально-
го захисту (46%, а у 2018 році 
— 44%), реформа органів пра-
вопорядку (37%, а у 2018 році 
— 32%), люстрація чиновників 
(28%, у 2018 році — 29%), ре-
форма армії, зміцнення оборо-
ноздатності (23%, у 2018 році 
— 22%).

Терпіти заради реформ уже 
нестерпно
 Серед українців зросла усві-
домлена готовність терпіти пев-
ні матеріальні труднощі заради 
успіху реформ в Україні, хоч це 
неможливо для тих, хто на межі 
виживання. У 2018 році таких 
було 32%, зараз майже 50%», 
— сказала Ірина Бекешкіна.
 Так, за результатом опиту-
вання, лише 14% готові терпі-
ти стільки, скільки треба буде 
(у 2018 році таких було 9%), 
натомість 35% готові потерпі-
ти, але не більше року (24% — 
у 2018 році.).
 Проте, згідно з результата-
ми опитування, 25% респон-
дентів не готові терпіти труд-
нощі, бо не вірять у реформи, а 
21% не готові терпіти, бо їхнє 

матеріальне становище вже за-
раз нестерпне.

Патріотизм — це любов
 Основною складовою пат-
ріотизму більшість українців 
вважає любов до своєї країни. 
«Очевидні три фактори, які 
входять до складових патріо-
тизму у свідомості всіх регіонів 
України — це, перш за все, лю-
бов до своєї країни — 80%, го-
товність захищати свою країну, 
якщо треба — зі зброєю — 64%. 
Бачимо, що принаймні у свідо-
мості це виражено досить чітко. 
Виховання у дітей любові та по-
ваги до своєї країни — 58%, до-
тримання всіх законів країни — 
56%, знання історії своєї краї-
ни, її культури — 51%», — за-
значила Ірина Бекешкіна. За 
словами соціолога, регіональ-
них відмінностей щодо основ-
них ознак патріотизму немає.
 Проте у західному регіоні до 
пріоритетів патріотизму було 
віднесено спілкування держав-
ною мовою — 60%, а в інших 
регіонах ця складова мала мен-
шу частку — 32%, у централь-
ному регіоні — 25%, у півден-
ному та східному 24%. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Гумор про АТО? Хіба мож-
на сміятися, коли вбито тисячі 
людей і продовжують гинути 
українські захисники? «Ми на 
фронті завжди жартували. Особ-
ливо над ворогом. Бо гумор — це 
найкращі ліки проти того жаху 
та біди, що несе війна», — каже 
актор Дмитро Тубольцев. У нього 
є досвід добровольця, тому йому 
в якихось моментах було про-
стіше зіграти у «Наших крити-
ках», першій у вітчизняному кі-
нематографі неполіткоректній 
комедії, яка вийшла у прокат 30 
січня у близько 200 кінозалах. 
Аншлагові допрем’єрні покази 
уже пройшли у Луцьку, Одесі, 
Тернополі, Харкові, Києві.
 У першу чергу, це іроніч-
на комедія для всіх вікових ка-
тегорій. Про красунчика Грі-
на (львів’яни порівняли вико-
навця Станіслава Бжезінського 
з Бредом Піттом, тільки молод-
ший), який хоче стати героєм і 
мліє навіть від розіграшу тро-
хи старшого побратима, який 
імітує дзвінок президента. Тим 
часом юнак не може відрізни-
ти танк від БТРа. Утім його сел-
фі стає доказом знищення воро-
жої бронетехніки. Філософ Літо, 
який влаштовує розіграш, — це 
Дмитро Тубольцев, він навіть у 
кадрах є у формі, в якій служив 
добровольцем. І насправді коле-
га по акторському цеху Ірма Ві-
товська долучалася до його збо-
ру на російсько-українську вій-
ну. 
 Найстарший із трійки ново-
прибулих добровольців на пози-
цію «Капустина», яку частіше 
називають «Туалет», — Профе-
сор (Петро Микитюк). Він періо-
дично тихенько наспівує «Пли-
ве кача», і ця пісня стане йому, 
як виявиться, донеччанину, 

реквіємом у виконанні Літа... У 
фільмі три моменти, коли не всі  
втримають сльози.
 Основні події стрічки — 
2014 рік, розпал гібридної вій-
ни Росії проти України. Трохи 
не з перших кадрів у цьому гро-
тескному кіно — ПВВ: то у кос-
тюмі «матрьошки» у сні добро-
вольця, то з екрана телевізора. 
«Ось тєлік, передають тільки 
сєпарські канали. Але то таке». 
Представниця української пре-
си у «Наших котиках» — мо-
лоденька Оля (Віра Климко-
вецька), вихована на рафінова-

них «стандартах Бі-Бі-Сі», які, 
щоправда, розбиваються об ре-
алії сепаратистів, яких більше 
цікавить камера за 7 тисяч і «по-
розважатися» з юнкою.
 Одна з продюсерок стрічки 
Уляна Супрун — ексочільни-
ця МОЗу розповідає, що, коли 
знімали у Чернігові сцени за 
участі акторів, схожих на че-
ченців, із сепаратиською сим-
волікою й зброєю, — містяни 
навіть поліцію викликали. Бо 
подумали, що організовується у 
них справжнє заворушення.
 Містичну Смерть наші ко-
тики, хоч і з деякими втрата-
ми, перемагають. І ще на почат-
ку фільму заявлено, що для за-
галом ницого і боязливого ПВВ 
маячить Гаазький трибунал. 
Саркастично обіграні накази 
про перемир’я; згадується вирі-
шальні дії у Мінському процесі 
Кучми, із запитанням «який 
нині рік?».
 «Кіно провокативне — не 
лише для наших сусідів, а й для 
нас», — констатує виконавець 
так само комічної ролі капела-
на Ярослав Федорчук. 
 Режисер Володимир Тихий 
розповідає, що проєкт «Наші 
котики» готували трохи більше 
1,5 року. Хоча ідея зробити ко-
медійний кінопродукт про АТО 
виникла ще 2015-го. Тоді навіть 
зняли кілька пілотних серій 
«Бліндажа», які можна знай-
ти в інтернеті (не плутати з одно-
йменним російським міні-серіа-
лом 2012 року). Продюсерами 
фільму є Марко Супрун, Ігор Са-
виченко, Уляна Супрун і Степан 
Бандера — внук відомого тезки. 
«Наші Котики» (Lethal Kittens) 
планують показувати у США, 
Канаді та інших країнах.
 Інтерв’ю з актором Станісла-
вом Бжезінським читайте в «Ук-
раїні молодій» 4 лютого. ■

ЯКЩО ВИБОРИ ЗАВТРА...

Олігархи — гальмо 
українського прогресу
Із парламентських партiй у рейтингу додала тiльки «Європейська 
Солiдарнiсть»

■Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

Якби парламентськi вибори відбулися найближчої неділі, то на них 
перемогла б партія «Слуга народу» з результатом 45,4%, ствер-
джують соціологи. Дослідження щодо електоральних симпатій 
громадян України у січні 2020 року проводила соціологічна служба 
Центру Разумкова. Далі 13,8% з опитуваних проголосували б за 
партiю «Опозиційна платформа — За життя», на третю позицію з 
результатом 12,3% вийшла партія «Європейська Солiдарність». До 
речі, в електоральні настрої можуть втрутитись обставини, котрі, 
ймовірно, схилять у бік збільшення симпатій до «ЄС» і зменшен-
ня до «СН», після того як лідер «Солідарності» Петро Порошенко 
подав 14 (!) позовів про відшкодування моральної шкоди. За скар-
гами адвокатів п’ятого президента слідчими суддями встановлено 
факти протиправної бездіяльності прокурорів, слідчих ДБР i Нацп-
оліції, а також службовців НАБУ щодо Петра Порошенка.
Хвиля електоральних настроїв буває дуже мінливою. Цього разу 
вона винесла, за твердженнями соціологів, симпатії до ВО «Бать-
ківщина» на четверту позицію з підтримкою 8% виборців. За нею 
з показником 5,2% вірогідних голосів має партія «Сила і честь»; 
2,9% виборців віддали б свої голоси за партiю «Громадянська по-
зиція»; 2,9% — за Радикальну партiю Олега Ляшка, 2,5% — за 
партiю «Голос», 2,2% — за партiю «Українська стратегія Гройс-
мана», 1,6% — за ВО «Свобода», 0,9% — за партiю «Опозицій-
ний блок», 0,6% — за партiю «Національний корпус», 0,5% — за 
«Партію Шарія», 1,1% — за інші партії. У всіх макрорегіонах партія 
«Слуга народу» є лідером електоральних симпатій. У Західному та 
Центральному регіонах друге місце посідає «Європейська Солiдар-
ність», а третє — ВО «Батьківщина». У Східному та Південному ре-
гіонах другий показник має «Опозиційна платформа — За життя».

ТАКЕ КІНО

Наші котики перемагають
Комедію про добровольців та «iхтамнєтiв» продюсували внук 
Степана Бандери та ексочільниця МОЗу Уляна Супрун

■

Степан Бандера-молодший на презентації фільму. 
Фото зi сторінки стрічки у «Фейсбуці».

❙
❙

«Наші котики» уже в прокаті.❙
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«За що платити? Дивитимусь 
російське»
 «Так, українські телекана-
ли «вимкнули», — повідомила 
в середу, 29 січня, «УМ» меш-
канка Попільні на Житомир-
щині Інна, яка не захотіла на-
зивати своє прізвище. — Що 
робитиму далі? А нічого! Диви-
тимусь російські телеканали. 
Бо, аби придбати й налаштува-
ти новий тюнер, потрібно 1400 
гривень, плюс щомісяця вно-
сити 109 гривень абонентської 
плати. А за що сплачувати? На 
українських телеканалах давно 
дивитися нічого. «1+1» — це су-
цільний «95-й квартал», лише в 
січні на один з їхніх концертів я 
разів чотири натрапляла. А «Ве-
личне століття» на моїй пам’яті 
вже раз п’ятий чи шостий по-
казують. ICTV демонструє без-
кінечні повтори «Дизель-шоу» 
ще з Мариною Поплавською, 
якої більше року в живих нема! 
На «Україні», «СТБ» — та ж 
сама картина: раз по раз кру-
тять одне і те ж саме. І я маю за 
це платити?» 
 Жінка каже, що переходи-
ти на безкоштовне цифрове те-
лебачення (Т2) заради українсь-
ких телеканалів теж не планує, 
бо «його неможливо дивити-
ся». «Власне, ми й супутнико-
ву «тарілку» свого часу поста-
вили саме тому, що якість сиг-
налу Т2 була просто жахливою. 
То трансляція «зависала», то 
сигнал узагалі зникав, особли-
во в сиру погоду, — каже жін-
ка. — А коли ж у селі той телеві-
зор ще подивишся, як не в дощ? 
Сусіди й знайомі так само скар-
жаться на якість Т2, тому його 
навіть не розглядаю як варіант. 
Та й цифрове, кажуть, безплат-
ним буде лише до червня, а далі 
вже й за нього доведеться пла-
тити». 
 Більшість власників супут-
никових антен і справді зайня-
ли вичікувальну позицію. Адже 
спочатку датою блокування ка-
налів називали 1 січня 2020 
року, потім 20 січня, а згодом 
відтермінували до 28 січня. Від-
так багато хто сподівався: а рап-
том і ця дата не є остаточною або 
ж рішення про кодування вза-
галі скасують? У будь-якому 
випадку люди не поспішають 
купувати дорогі нові тюнери та 
сплачувати абонплату. Бо  для 
когось це дійсно задорого, а ко-

гось не влаштовує доволі посе-
реднє «меню», яке пропонують 
українські телеканали. 

«Це кодування — велика 
тупість та банальне жлобство»
 Та якщо в українців матери-
кової України є принаймні ви-
бір — підключити безкоштовне 
цифрове телебачення Т2 (утім 
спеціальний тюнер усе ж дове-
деться купити), кабельне або 
теж таки супутникове, але вже 
за фіксовану плату, то такі дії 
стосовно анексованого Криму 
та непідконтрольних Україні те-
риторій Донбасу є уже справж-
ньою диверсією на інформацій-
ному фронті. Адже наших гро-
мадян там позбавляють можли-
вості «чути і бачити» Україну. І 
хоча нас запевняють: не всі ук-
раїнські телеканали «зникнуть 
на супутнику», є один нюанс. 
Оті 23 ресурси, сигнал яких буде 
закодовано, входять до Топ-25 
найрейтинговіших каналів Ук-
раїни. Ви вірите, що телеауди-
торія «України» або «Плюсів» 
раптом стане масово дивитися 
«Прямий» або «UA: Перший»? 
І чи зможе канал «Культура» 
серйозно конкурувати з усім 
цим російським «останкіним»? 
Особисто я — ні! Та й особливо-
го захоплення від того, що нови-
ни України по «той бік» нести-
муть, зокрема, «опоблоківські» 
NewsOne, «112 Україна» чи ZIK 
зовсім немає. 
 Щоб продовжувати дивити-
ся в Криму українські телека-
нали, треба придбати тюнер, за-
реєструвати його на території 
материкової України, а потім 
вносити щомісячну абонентсь-
ку плату. Якщо заради тюнера 
найбільш відчайдушні кримча-
ни таки зважаться поїхати на 
підконтрольну Україну і тери-
торію, то як потім бути з або-
нентською платою? Кататися 
щомісяця на материк тільки зара-
ди цього — сумнівне задоволення 
(онлайн-платежі з Криму не про-
ходять). Звісно, можна внести 
плату наперед або ж просити ро-
дичів-знайомих в Україні, які це 
робитимуть. Але погодьтеся: тре-
ба бути ду-у-у-уже великим шану-
вальником українського ТБ, щоб 
зважитися на таку мороку. 
 «Подивився щойно «ящик». 
«Плюсів», ІСТV, «України», 
«Нового» дійсно немає, — ска-
зав «УМ» під час розмови 29 

січня мешканець Сімферопо-
ля Василь Драголюк. — У Кри-
му й так російська пропаганда 
на кожному кроці, а тепер пі-
вострів позбавляють ще й мож-
ливості чути думку України 
та робити об’єктивні виснов-
ки щодо тих чи інших подій. У 
мого знайомого, до речі, проук-
раїнськи налаштованого, теща 
дивилась серіали винятково на 
українських каналах. Тепер 
вона в розпачі». 
 Сімферополець додає, що не-
забаром «на півострові збира-
ються запускати українську га-
зету і передачу на місцевому ТБ 
під орудою головної «українки» 
Криму Анастасії Гридчиної» 
(очільниці російської громадсь-
кої організації «Українська об-
щина Криму», цілком проросій-
ської організації, яка показо-
во демонструє, ніби українське 
життя на анексованому півос-
трові б’є ключем. — Авт.). «А 
тим часом наші, навпаки, самі 
ж відрізають свою аудиторію 
від материкової Батьківщи-
ни, — обурюється мій співроз-
мовник. — Вважаю, що це ко-
дування — недалекоглядність 
і велика тупість нашої влади та 
банальне жлобство власників 
медіагруп».

У телеменю — «каратєлі» 
 Аналогічна ситуація й на 
непідконтрольних територіях 
Донбасу. «Уточнила в своїх 
батьків, які дивилися українсь-
кі канали через «тарілку»: при-
пинили трансляцію «1+1», «Ін-
тер», «Україна» і ще з десяток, 
каже мешканка непідконтроль-
ного Україні Довжанська Анна 
Іванова (щоправда, в «ЛНР» 
місто продовжують назива-
ти Свердловськом). — Але за-
лишилися «5-й», «1+1 Інтер-
нешнл», ZIK, 112 ну й ще ціла 
купа. Так що наразі, думаю, не-
критично. Для своєї ж родини 
я вирішила це питання так: ми 
підключилися до Megogo (між-
народний сервіс iз надання пос-
луг VOD (відео за запитом) та 
послуг трансляції телевізійних 
каналів онлайн. — Авт.), Це як 
інтернет-приставка до телевізо-
ра. І через цей сервіс маємо змо-
гу дивитися практично всі кана-

ли. Так само до нього підключи-
лися і мої друзі. Тобто проблеми 
з кодуванням якихось каналів у 
мене особисто нема. Але люди, 
особливо старшого віку, які про 
такі сервіси не знають і не ко-
ристуються ними, навіть не уяв-
ляю, як будуть виходити з ситу-
ації. Швидше за все, дивити-
муться те, що є доступним. А це 
— російське телебачення та про-
пагандистське місцеве, так зва-
ної «ЛНР». 
 Додам, що свого часу я пе-
реглядала телебачення «ЛНР» 
і «ДНР», аби мати уявлення, 
чим «годують» місцевого гля-
дача ті канали. Українських 
військових там називають «ук-
раінскімі каратєлямі», «бойо-
виками і терористами», а гляда-
ча переконують, що війну роз-
почала Україна і саме через неї 
всі біди Донбасу. Якщо місцеві 
й надалі «їстимуть» таке «вари-
во», кого ми отримаємо у своє-
му домі, коли повернемо Дон-
бас? Чи розуміють це у владній 
верхівці? 
 Більше того, рішення про 
кодування каналів зачепило на-
віть українців, які мешкають за 
кордоном. Мешканка італійсь-
кого міста Салерно Наталія Сту-
каліна розповіла «УМ», що досі 
мала змогу дивитися через су-
путникову «тарілку» як італій-
ські канали, так і провідні ук-
раїнські. Проте від середи, 29 
січня, більшість iз них зникли 
«з ефіру». На уточнювальне пи-
тання «УМ» про абонплату пані 
Наталя відповіла, що свого часу 
заплатила тільки за антену та її 
встановлення і налаштування 
майстром. Ніяких щомісячних 
внесків ні за перегляд італій-
ських каналів, ні українських 
вона не робить! От вам і «світо-
ва практика»! 
 Додам, що ідея кодування 
сигналів не нова і медіамагнати 
виношували її вже давно. Проте 
в попередні роки думку експер-
тів про можливі ризики все ж 
вдавалося доносити до владних 
кабінетів і необачних рішень 
уникали. Але «зелена» команда, 
зрощена тим же таки телебачен-
ням, мало дослухається до здо-
рового глузду. А тому «зробила 
їх», тобто всіх нас, іще раз! ■

ДУМКА З ПРИВОДУ

 «Через кодування медіагрупа-
ми супутникового сигналу своїх те-
леканалів наша держава втрати-
ла суттєву частину впливу на ін-
формаційний простір Криму та ОР-
ДЛО, а російські медіа отримали 
там інформаційну монополію й, га-
даю, посилять свої позиції на під-
контрольних територіях, — наго-
лошує в своєму коментарі у «Фейс-
буці» член Національної ради з 
питань телебачення і радіомовлен-
ня  Сергій Костинський. — Супут-
никовий сигнал найбільших при-
ватних телеканалів правильно ко-
дувати лише за виконання мінімум 
чотирьох умов:
 1. Наявність потужного розга-
луженого суспільного мовлення з 
якісним контентом та вільним по-
ширенням у цифрі та через супут-
ники.
 2. Розбудова потужної держав-
ної цифрової мережі (DVB-T2) з 
охопленням не менше 95% тери-
торії України.
 3. Завершення робіт з організа-
ції потужного цифрового мовлення 
(DVB-T2) на окуповані території.
 4. Державна підтримка місце-
вих українських медіа — кримсь-
ких, донецьких і луганських. Вони 
повинні отримувати ресурси для 
вироблення якісного контенту та 
поширення свого сигналу в ефірі, 
зокрема через супутники.
 Жодна з цих умов наразі ще 
не виконана. Саме тому кодуван-
ня найбільших телеканалів України 
зараз є невчасним і таким, що, на 
мою думку, шкодить національній 
безпеці в інформаційній сфері.
 Відтак російські телеканали 
вже не мають конкуренції з боку 
українських мовників у ніші су-
путникового мовлення. А головни-
ми українськими телеканалами в 
ніші супутникового мовлення ста-
ють інформаційні мовники, части-
на з яких, на мій погляд, поширює 
проросійську позицію. Відповідно, 
ті українські родини, які не захо-
чуть або не матимуть можливості 
платити за контент приватних ук-
раїнських телеканалів та не мають 
доступу до безоплатного українсь-
кого цифрового телебачення, бу-
дуть вимушені дивитися російсь-
кий та проросійський розважаль-
ний та інформаційний контент ви-
сокої якості.
 Таким чином аудиторія росій-
ського та проросійського телеба-
чення в Україні об’єктивно буде 
збільшуватися. Можливо, це бу-
дуть сотні тисяч або навіть біль-
ше одного мільйона домогоспо-
дарств.
 Ще гірша ситуація в Криму та 
ОРДЛО. Кодування найбільших 
приватних телеканалів об’єктивно 
закріплює монополію російсь-
ких медіа на цих українських тери-
торіях. Відповідно ефект усіх про-
єктів, що ми реалізовували уп-
родовж 2015—2019 років iз роз-
ширення українського ефірного 
телебачення в Криму і ОРДЛО, 
надзвичайно мінімізується. Без 
базової опції — супутникового те-
левізійного мовлення у вільному 
доступі — поширення українсь-
кого сигналу набуває локального 
ефекту».

А ТИМ ЧАСОМ...

 Услід за платним «супутни-
ком» пакети кабельного телеба-
чення теж подорожчають. Як пові-
домив київський провайдер «Віка-
ТБ», «оскільки з 1 січня 2020 року 
медіагрупи України вкотре збіль-
шили тарифи на ретрансляцію , ми 
змушені мінімально підняти або-
нентську плату з 1 березня» (зі 
110 грн. до 128 грн.). У середньо-
му на 30 гривень піднімає вартість 
тарифних пакетів з 1 лютого і про-
вайдер «Воля».

■

■

На цих «тарілках» тепер безкоштовно подають переважно російські 
«страви».  
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙
❙

МЕДІА ДЛЯ МАС

Дивлюсь на «тарілку» та й думку гадаю...
Росія вже прийшла в Україну. Поки що — через телебачення

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

У ніч iз вівторка на середу в Україні почали вимикати сигнал про-
відних комерційних телеканалів країни, які досі майже 4 мільйо-
ни домогосподарств безплатно дивилися за допомогою супут-
никових антен. Ідеться про «1+1», «Інтер», «Україну», «Новий», 
ICTV, СТБ, ТЕТ, «Бігуді», М1, М2, НТН, «Enter-фільм», «Піксель» 
— загалом 23 найрейтинговіші телеканали. Всі вони належать до 
чотирьох медіагруп: «1+1 Media» (власник Ігор Коломойський), 
StarLightMedia (Віктор Пінчук), «Медіа група Україна» (Рінат Ахме-
тов) та Inter Media Group (Дмитро Фірташ).
Відтепер за перегляд цих телеканалів доведеться платити, а на ви-
ручені кошти власники обіцяють їх розвивати та створювати новий 
цікавий контент. Водночас, як пояснюють експерти, кодування дає 
додаткові інструменти для впорядкування правил гри на ринку. 
Та й узагалі, мовляв, такою є «світова практика», бо цивілізовані 
країни вже давно прийшли до «платного супутника».
Щоправда, в цивілізованих країнах немає війни, анексованих та 
окупованих територій. Тому рішення про кодування сигналу ук-
раїнських каналів у таких умовах — щонайменше, передчасне, 
непродумане і просто небезпечне. Адже наш «нецивілізований» 
сусід, що розв’язав проти України підступну війну, чомусь не пос-
пішає до «світової практики» кодування каналів, а продовжує не-
сти свій «русскій мір» через безкоштовне телебачення не тільки в 
анексований Крим та окупований Донбас, а й на материкову Украї-
ну. Невже у владі не розуміють, що Росія таким чином уже прий-
шла в Україну? Поки що — через телевізор... 



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, 5.20 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.20, 14.40 «Світ навиворіт-8: 

Непал»

15.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Драма «Мама»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Найгірша подруга»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми»

00.20 «Голос країни 10»

02.30 Комедія «К-9: собача 

робота»

ІНТЕР

03.05 Подробиці

03.35, 3.10 «Щоденник 

вагітної»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.40 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Кохання з 
перешкодами»

14.00 Х/ф «Прогулянка по 
Бангкоку»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

23.50 Т/с «Спокуса»

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 «Друге життя Єви»

01.40 Телемагазин

02.10 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.05 Зона ночі

04.50 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10 Х/ф «Земне ядро»

09.50 Х/ф «Район 9»

12.10 Х/ф «Фантом»

13.50 Х/ф «Скарб націй»

16.20 Х/ф «Скарб націй: 

Книга таємниць»

19.00 Х/ф «Тварина»

20.40 Х/ф «Знайомство з 

батьками»

22.50 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»

01.10 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Не дай себе обдурити!

10.55 Секретний фронт. 

Дайджест

11.55, 13.20 Х/ф 

«Ультрафіолет»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф «Зелений 

шершень»

16.45 Х/ф «Неймовірний - Халк»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.15, 21.30 Х/ф «Турист»

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Народження 

нації»

02.00 Стоп
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

5-й канал

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»

05.45 Х/ф «Люди в океані»
07.05, 16.50 «Випадковий 

свідок»

07.40 Х/ф «Вони воювали за 
Батьківщину»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 3.40 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.30 Х/ф «Великий вибух»
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 Перу. 

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+ 

10.05 Українська кінокласика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Вавілон ХХ. Художній 

фільм 

12.00 Ювілейний концерт 

Ніни Матвієнко

13.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Карнавал в готелі 

«Табір» 

14.10 Лекторій. Музика. 

Бенджамін Бріттен 

14.40 Острови. Карибські 

острови. занурення 

з акулами. 

Документальний серіал 

про природу

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Людина у 

чорному. Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Подорож до 

Маракаїбо. Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 11 

серія. Шановний пан 

Гестапо

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. 

Учасники першого 

півфіналу. Відбір на 

Євробачення 

19.00 Лекторій. Музика. 

Сергій Прокоф’єв 

19.35 Ремесло за 

призначенням. Канада. 

Документальний цикл 

19.55 Ремесло за 

призначенням. 

Мексика. 

Документальний цикл 

20.25 Доленосний 1918. 

Гетьманський переворот 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 16 

серія. Офіцер з Берліна 

21.20 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

MyStreetFilmsUkraine. 

Голос українських міст

21.35 Міст. Фільм Олени 

Москальчук та Оксани 

Носач

21.50 Там знизу тихо. Фільм 

Ксенії Марченко

22.10 70 вулиць. Фільм Макса 

Лижова

22.20 Вікно в Америку

23.00 Новини 

23.25 Сильна доля. Плач 

Єремії 

00.15 Бюджетники 

01.10 .РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Пліч-о-пліч 

02.30 Своя земля. 

Документальний цикл

03.25 Візитівка Полтавщини

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Іван 

Котляревський 

04.20 Енеїда. Михайло 

Коцюбинський 

04.50 ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. UA. 

Пара олімпійців

05.05 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.05, 18.00, 22.40 Один за 

всіх

07.15 Ультиматум

09.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.55 МастерШеф

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

20.10 Т/с «З вовками жити»

23.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

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, 11.00 «Шалені 

перегони-2018»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «ДжеДАІ»

12.00 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Снайпер»
16.20 Х/ф «Джон Вік»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»

00.50 Х/ф «Атака на титанів»
02.10 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.45, 17.50 Yellow

06.10 «Гранада» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

08.00, 10.00 Топ-матч

08.10 «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

10.15 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

12.00 «Удінезе» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Ювентус» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

18.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.55 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Сампдорія» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Валенсія» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

07.50, 11.50, 19.50 Yellow

08.00 «Валенсія» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 13.50, 15.50, 17.50 

Топ-матч

10.00 «Ювентус» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

12.00 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

14.00 «Мілан» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

18.00 «Аталанта» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

20.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

20.55 «Севілья» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

22.45 «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

00.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.35 Правда життя

09.15, 0.25 Речовий доказ

10.25, 18.05 Сучасні дива

11.20 Елемент

11.55, 17.05 Світ дикої 

природи

12.25, 22.35 Суперчуття

13.25 Скептик

14.25, 19.45 У пошуках істини

15.15, 23.35 Загадки Всесвіту

16.05 НЛО з минулого

19.00 Теорія Змови

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Ефект Нострадамуса

02.40 Доктор Хайм

03.35 Бізнес на залякуванні

04.25 Жертви краси

05.10 Єврорабині

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

09.15 Х/ф «Статус: 
Оновлений»

11.10, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.50 Х/ф «Серена»
01.50 Х/ф «Джек — 

підкорювач велетнів»
03.10 «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

14.00 Х/ф «Післязавтра»
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 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

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»

11.15 «Аромати Південної 

Африки»

11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж

12.00 «Аромати Шотландії»

13.10, 5.25 #ВУКРАЇНІ

13.40 Бюджетники

14.25 «Аромати Чилі»

15.10 UA:Фольк

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Перша шпальта

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Тваринна зброя»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Епоха честі»

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, 5.25 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.20, 14.25 «Світ навиворіт-

8: Непал»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Драма «Мама»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Найгірша подруга»

22.45, 0.35 «Одруження 

наосліп»

02.10 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

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»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Наречений 

напрокат»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»
23.50 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 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «Друге життя 

Єви»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 Вар’яти

07.35, 9.00 Kids Time

07.40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

09.05 Х/ф «Знайомство з 

батьками»

11.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

13.00 Хто зверху?

19.00 Хто проти блондинок

21.00 Х/ф «Знайомство з 

Факерами - 2»

23.00 Х/ф «Він, я і його друзі»

01.10 Х/ф «Цокні проти 

зомбі»

ICTV

04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40 Факти
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45, 20.15 Громадянська 

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

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.05 Більше ніж правда
11.00 Антизомбі. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «300 

спартанців»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф «300 

спартанців: 
Відродження імперії»

16.50 Х/ф «Турист»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Дільничний з 

ДВРЗ»
23.05 Х/ф «Форрест Ґамп» 
01.40 Х/ф «Старим тут не 

місце» 
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 «Я — охоронець»
07.50, 16.50, 2.55 

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

23.15, 2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»
10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
12.55 «Свідок. Агенти»
14.10, 3.15 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.35 «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 України 
06.05 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Перу. 

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 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 
Італія, 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 
Берлін 

11.35 Ремесло за 
призначенням. Острів 
Балі. Документальний 
цикл 

12.00 Ювілейний концерт 
Гурту «Піккардійська 
Терція» 

13.10 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Карнавал в готелі 
«Табір» 

14.10 Лекторій. Поезія. Ігор 
Калинець 

14.40 Кораловий риф. 
мисливці і жертви. 
Документальний серіал 
про природу

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Червоний пірат. 
Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Виходу немає. 
Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 
Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 12 
серія. Арійський бік

18.00 Новини
18.30 Культура діалогу. 

Анна Онуфрієнко. 
Освітня програма 
КУЛЬТУРФІЛЬМ. 
Мільми і міфи «братніх 
республік» 

18.55 До міжнародного дня 
боротьби проти раку. 
Тема дня

20.00 Ремесло за 
призначенням. Канада. 
Документальний цикл 

20.25 Доленосний 1918. 
Гетьманат Павла 
Скоропадського 

20.35 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 17 
серія. Вітаю, панове! 

21.20 Місто вкрадених 
квартир. Документальна 
програма

22.05 Нова. Українська. 
Твоя музика 2020 на 
Суспільному 

23.00 Новини 
23.25 Сильна доля. Alyosha 
00.15 Бюджетники 
01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Пліч-о-пліч 
02.30 Своя земля. 

Документальний цикл. 
Закарпаття

03.20 Візитівка Полтавщини
03.25 Візитівка Карпат
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Михайло 

Коцюбинський 
04.20 Енеїда. Іван Франко 
04.50 ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. UA. 

Радянське
05.00 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.05, 18.00 Один за всіх
07.15 Ультиматум
09.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.55 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.05 Т/с «З вовками жити»
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 «ДжеДАІ-2018»
08.00 Т/с «Удар у відповідь»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55 «Помста природи»
13.40 Х/ф «Наднова»
15.10 Х/ф «Чужий: Заповіт»
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 «Мілан» — «Верона». 

Чемпіонат Італії
08.10 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 Yellow. Прем’єра
10.25 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

12.10 «Аталанта» — 
«Дженоа». Чемпіонат 
Італії

13.55 «Севілья» — 
«Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

15.55 «Сампдорія» 
— «Наполі». Чемпіонат 
Італії

17.45 Yellow

17.55 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

18.50 «Барселона» — 
«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

20.40 «Ювентус» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

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

01.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

02.25 «Вільярреал» — 
«Осасуна». Чемпіонат 
Іспанії

04.10 «Удінезе» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.00 «Валенсія» 
— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

07.50, 0.50 Чемпіонат 
Німеччини. Огляд туру

08.45, 23.00 «Сампдорія» 
— «Наполі». Чемпіонат 
Італії

10.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

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

13.20 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

14.15 «Удінезе» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

16.00 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

16.30 «Севілья» — 
«Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

18.15 «Журнал. УЄФА Євро-
2020

18.45, 22.50 Yellow
18.55 «Шахтар» 

— «Словацко». 
Контрольна гра

20.45, 1.45, 3.45 Топ-матч
01.55 «Герта» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини
03.55 «Гранада» 

— «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 1.40 Правда життя
09.05, 0.30 Речовий доказ
10.15, 18.15 Сучасні дива
11.10, 17.15 Світ дикої 

природи
12.10, 22.35 Суперчуття
13.10 Скептик
14.10, 19.55 У пошуках істини
15.15 Горизонт
16.15 НЛО з минулого
19.10 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Ефект Нострадамуса
23.35 Загадки Всесвіту
02.45 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»
11.10, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

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, 17.00, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

10.00, 19.00 4 весілля
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Ранго»
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 Т/с «Домашній арешт»
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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»

11.15, 16.15 Тема дня. 

Спецвипуск

12.10, 14.10, 0.00 Телепродаж

12.25 «Аромати Шотландії»

13.10 Сильна доля

14.25 «Аромати Перу»

15.10 Бюджетники

15.45, 5.25 #ВУКРАЇНІ

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Тваринна зброя»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Т/с «Епоха честі»

04.05 UA:Фольк. Спогади
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на два місяці — 131 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 262 грн. 48 коп.,

до кінця року — 656 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 856 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

до кінця півріччя — 95 грн. 08 коп.

до кінця року — 237 грн. 70 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.20, 14.25 «Світ навиворіт-8: 

Непал»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Драма «Мама»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Найгірша подруга»

22.45, 23.45 «Світ навиворіт -11: 

Китай»

01.00 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

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 «Римські пригоди»

14.45, 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. Ехо війни»

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 «Друге життя 

Єви»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

03.20 Абзац

05.10 Варьяти

07.05, 8.35 Kids Time

07.10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.40 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»

11.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

13.00 Хто зверху?

19.00 Суперінтуїція

20.50 Х/ф «Друзі по сексу»

23.00 Х/ф «Американський 

пиріг»

00.50 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку!»

02.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

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

11.15, 13.20, 1.55 Х/ф 

«Справжня мужність» 

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Форрест 

Ґамп» 

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10 Секретний фронт

23.10 Х/ф «Відступники» 

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 «Я — охоронець»

07.50, 16.50, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.25 «Свідок»

09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.05, 3.10 «Речовий доказ»

18.20 «Вартість життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.35 «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 України

06.05 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Перу. 

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 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 

Італія, 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Рим 

11.35 Ремесло за 

призначенням. Ірландія. 

Документальний цикл 

12.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

13.10 З весною у серці. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

14.10 Лекторій. Література. 

Леопольд фон Захер-

Мазох 

14.40 Всесвітня природна 

спадщина. Гаваї 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Втеча з 

Маракаїбо. Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Гнів Чорного 

пірата. Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 13 

серія. Владек

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. 

Учасники першого 

півфіналу. Відбір на 

Євробачення 

19.00 ОДА МУЗИЦІ. Гранд-

концерт до 80-річчя 

Лесі Дичко

20.30 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

18 серія. Серйозні 

документи 

21.20 Тепле кіно на 

UA.КУЛЬТУРА. Старий 

добрий день подяки. 

Художній фільм. США 

22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.25 Сильна доля. БЕZ 

Обмежень 

00.10 UA.МУЗИКА. Кліп

00.15 Бюджетники 

01.10 .РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Пліч-о-пліч 

02.30 Своя земля. 

Документальний цикл

03.20 Візитівка Полтавщини

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Іван Франко 

04.20 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

04.50 ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. UA. 

Комуналка

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.25, 18.00 Один за всіх

07.40 Ультиматум

09.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.05 МастерШеф

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

20.05 Т/с «З вовками жити»

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 «Удар у 

відповідь»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.20 «Загублений 

світ»

13.45 Х/ф «Помпеї: 
Апокаліпсис»

15.15 Х/ф «Стукач»
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, 10.15 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Аталанта» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Македонія». 

Контрольна гра

11.15, 16.45 Yellow

12.25, 1.30 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

13.20 «Ювентус» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

15.10 Журнал. УЄФА Євро-

2020

15.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Сеннер’юск». 

Контрольна гра

17.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.50 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

20.40 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

22.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

23.40 «Сассуоло» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

02.25 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

04.10 «Падерборн» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

07.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

08.45 «Севілья» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

10.35, 23.40 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

11.30 «Сассуоло» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

13.15, 22.30 Yellow

13.25 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

14.15 «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

16.00 «Валенсія» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

17.45 «Сампдорія» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

19.30 Журнал. УЄФА Євро-

2020

19.55 «Шахтар» 

— «Македонія». 

Контрольна гра

21.40 LIVE. «Лаціо» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

00.35 «Шахтар» 

— «Сеннер’юск». 

Контрольна гра

02.20 «Мілан» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

04.05 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 1.40 Правда життя

09.20, 0.30 Речовий доказ

10.30, 18.00 Сучасні дива

11.25, 17.00 Світ дикої 

природи

12.25, 22.35 Суперчуття

13.25 Скептик

14.25, 19.40 У пошуках істини

15.20 Горизонт

16.10, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

18.55 Теорія Змови

20.45 Секрети Другої світової

23.35 Загадки Всесвіту

03.05 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

11.10, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

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, 17.00, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

10.00, 19.00 4 весілля
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Мармадюк»
15.30, 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 Т/с «Домашній арешт»
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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»

11.15 «Аромати Південної 

Африки»

11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж

12.00 «Аромати Шотландії»

13.10 Енеїда

14.25 «Аромати Перу»

15.10 Сильна доля

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Наші гроші

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Тваринна зброя»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Бюджетники

22.15 Т/с «Епоха честі»

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 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.25, 14.25 «Світ навиворіт-8: 

Непал»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Драма «Мама»

20.45, 21.40 Мелодрама 

«Найгірша подруга»

22.30 «Право на владу-2020»

00.45 «Гроші-2020»

01.50 «Ігри приколів»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.55 Х/ф «Прикинься моїм 

хлопцем»
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. Ехо війни»

23.50 Т/с «Спокуса»

03.50 «Щоденник вагітної»

05.05 «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 Андрія Геруса

00.00, 2.15 Т/с «Друге життя 

Єви»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.50 Вар’яти

07.35, 9.00 Kids Time

07.40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

09.05 Х/ф «Знайомство з 

Факерами - 2»

11.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

13.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Полювання на 

колишню»

23.10 Х/ф «Американський 

пиріг: Знову разом»

01.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.00, 13.20 Х/ф «Народження 

нації»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.20 Х/ф 

«Відступники» 

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

23.05 Х/ф «Мерзенна 

вісімка» 

02.05 Стоп

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 «Я — охоронець»

07.50, 16.50, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «На війні як на 
війні»

10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 3.20 «Речовий доказ»

18.20, 4.10 «Правда життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.35 «Таємниці 

кримінального світу»

03.45 «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 Перу. 

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 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 

Італія, 16+ 

11.05 Бюджетний відпочинок. 

Валенсія 

11.35 Ремесло за 

призначенням. 

Центральна 

Америка. Гватемала. 

Документальний цикл 

12.00 Любов жива. Концертна 

програма Павла 

Табакова

13.30 З весною у серці. 

Концертна програма 

14.10 Лекторій. Кіно. Тео 

Ангелопулос 

14.40 Всесвітня природна 

спадщина. США. 

Національний парк 

Гранд Каньйон 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Данина помсті. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Онората ван 

Гульден. Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 14 

серія. Хрест борців 

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. 

Учасники першого 

півфіналу. Відбір на 

Євробачення

19.00 Лекторій. Література 

найкраще. Іван 

Багряний 

19.35 Ремесло за 

призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

20.00 Ремесло за 

призначенням. Непал. 

Документальний цикл 

20.25 Доленосний 1918. 

Листопадовий чин. 

Західноукраїнська 

Народна Республіка 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 19 

серія. Війна і любов 

21.20 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Лев 

узимку. Художній 

фільм. США 

23.35 Новини 

00.00 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» (із 

сурдоперекладом) 

02.15 .РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.55 Своя земля. 

Документальний цикл

03.25 Візитівка Карпат

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

04.25 Енеїда. Остап Вишня 

04.50 Візитівка Карпат

04.55 Візитівка Полтавщини

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.15, 18.00 Один за всіх

07.25 Ультиматум

09.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.05 МастерШеф

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

20.05 Т/с «З вовками жити»

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 «Удар у 

відповідь»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

12.45 «Помста природи»

13.25 Х/ф «Місто Юрського 
періоду»

15.05 Х/ф «Геліос»
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, 22.20 Yellow

06.10 «Удінезе» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

08.00 Топ-матч

08.10 «Шахтар» 

— «Македонія». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

12.05 «Мілан» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Шахтар» 

— «Сеннер’юск». 

Контрольна гра

15.55 «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

17.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

18.15 «Лаціо» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

20.00 Журнал. УЄФА Євро-

2020

20.30 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

22.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.40 «Ювентус» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

01.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.25 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

04.10 «Севілья» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

07.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

08.45 «Лаціо» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

10.35 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

11.30 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

13.20 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

14.15 «Сампдорія» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

16.00, 20.00 Yellow

16.10 «Гранада» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

18.00 Топ-матч

18.10 «Шахтар» 

— «Македонія». 

Контрольна гра

20.10 «Герта» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

22.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

22.30 «Шахтар» 

— «Сеннер’юск». 

Контрольна гра

00.20 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

02.10 «Удінезе» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Боруссія» (Д) 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.30, 1.50 Правда життя
09.30, 0.40 Речовий доказ
10.40, 18.15 Сучасні дива
11.35, 22.45 Світ дикої 

природи
12.35 Особливий загін
13.25 Скептик
14.25, 19.55 У пошуках істини
15.20 Погляд зсередини
16.20 Ефект Нострадамуса
17.15 Суперчуття
19.05 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
21.45 НЛО з минулого
23.40 Горизонт
02.55 Брама часу

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»
11.10, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

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

14.00 Х/ф «Залізний Ганс»
15.30, 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

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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»

11.15 «Аромати Південної 

Африки»

11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж

12.00 «Аромати Шотландії»

12.30 «Аромати Іспанії»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.25 «Аромати Перу»

15.10 Енеїда

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25, 2.40, 5.25 #ВУКРАЇНІ

18.25 «Зворотний відлік»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Епоха честі»

03.05 Перша шпальта

04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»
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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, 4.20 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.25, 14.30 «Світ навиворіт-

8: Непал»

15.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Драма «Мама»

20.25, 22.20 «Жіночий 

квартал-2019»

00.05 Бойовик «Хітмен: агент 

47»

01.50 «Розсміши коміка. 

Діти»

05.15 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.35, 23.00 «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»
11.00, 12.25 Х/ф «З речами на 

виліт!»
13.10 Х/ф «Бандити»
15.40, 23.50 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Д/п «Олег Антонов 

— людина неба»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

04.30 «Україна вражає»

05.05 «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 «Встигнути 

все виправити»

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Лінії життя»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 Вар’яти

07.35, 8.50 Kids Time

07.40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

09.00 Х/ф «Гола правда»

11.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Мисливці на 

привидів»

23.10 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку!»

01.00 Х/ф «Американський 

пиріг»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.35 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест

11.10, 13.20 Х/ф «Ґранд-

реванш»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.20, 22.45 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

02.05 Стоп

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, 4.50 «Top Shop»
06.00 Т/с «Я — охоронець»
07.55, 16.50, 2.55 

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

23.15, 2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «Ті, що зійшли з 

небес»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
12.50, 3.55 «Правда життя»
14.05, 3.30 «Речовий доказ»
18.20 «Таємниці світу»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.35 «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 Перу. 

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 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 
Італія, 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 
Лондон

11.35 Ремесло за 
призначенням. Східна 
Європа. Польща. 
Документальний цикл 

12.00 Ювілейний концерт 
Анатолія Говорадла

13.05 Фільм-концерт 
«SUPERNATION» гурту 
«Друга ріка»

14.00 UA.Музика. Кліп 
14.10 Музеї. Як це працює. 

Національний художній 
музей України 

14.40 Всесвітня природна 
спадщина. Панама 

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Прибуття на 
Тортугу. Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Шлях до 
Маракаїбо. Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 
Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 15 
серія. У Сербії 

18.00 Новини
18.30 Культура діалогу. 

Учасники першого 
півфіналу. Відбір на 
Євробачення 

19.00 Лекторій. Кіно. Фарго 
19.30 Ремесло за 

призначенням. Непал. 
Документальний цикл 

20.00 Ремесло за 
призначенням. Австрія. 
Документальний цикл 

20.25 Щоденник 
Національного відбору 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2020»

20.35 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
20 серія. Слід на 
фотографії 

21.20 Концерт на 
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Спогади про 
Флоренцію. Nota Bene 
Chamber Group

22.45 Щоденник 
Національного відбору 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2020»

22.50 UA.Музика. Кліп 

23.00 Новини 
23.25 Сильна доля. Катя 

Chilly 
00.15 Бюджетники 
01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Пліч-о-пліч 
02.15 Своя земля. 

Документальний цикл
03.20 Візитівка Карпат
03.25 Візитівка Полтавщини
03.30 Новини 
04.00 Енеїда. Остап Вишня 
04.25 Енеїда. Ісаак Бабель 
04.50 Візитівка Полтавщини
05.00 Візитівка Карпат
05.00 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

06.35 Один за всіх
07.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
08.45 Х/ф «Анжеліка 

— маркіза янголів»
10.55 Х/ф «Прекрасна 

Анжеліка»
12.55 Х/ф «Анжеліка і 

король»
14.55 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»
16.35, 18.00 Х/ф «Анжеліка та 

султан»
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00, 22.40 Хата на тата

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 

хохотала»
19.00 «Ехо України»
22.00 Спецпроект

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.20, 1.10 

«Загублений світ»
12.45, 3.50 «Цілком таємно-

2017»
13.15 «Помста природи»
13.40 Х/ф «Чужий: Заповіт»
15.50 Х/ф «Числова 

радіостанція»
19.25 Х/ф «В ім’я короля»
21.50 Х/ф «В ім’я короля-2»
23.40 Х/ф «В ім’я короля-3»
01.55 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч
06.10 «Аталанта» — 

«Дженоа». Чемпіонат 
Італії

08.00, 23.40 Yellow
08.10 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

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

12.05, 4.00 «Лаціо» — 
«Верона». Чемпіонат 
Італії

13.55 «Шахтар» 
— «Македонія». 
Контрольна гра

15.55 «Реал» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

17.40 «Сампдорія» 
— «Наполі». Чемпіонат 
Італії

19.25 «Шахтар» 
— «Сеннер’юск». 
Контрольна гра

21.10 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

21.40 LIVE. «Рома» — 
«Болонья». Чемпіонат 
Італії

23.50 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

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

02.10 «Валенсія» — 
«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Гранада» 
— «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії

07.50, 14.30 Журнал. УЄФА 
Євро-2020

08.20, 3.55 «Шахтар» 
— «Сеннер’юск». 
Контрольна гра

10.10 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

10.40 «Сампдорія» 
— «Наполі». Чемпіонат 
Італії

12.30, 22.15 Yellow
12.40 «Валенсія» — 

«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

15.00 «Ювентус» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

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

18.35 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

19.05 «Лаціо» — «Верона». 
Чемпіонат Італії

20.55 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини. 
Прем’єра

21.25 LIVE. «Айнтрахт» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

23.25 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

23.55 «Шахтар» 
— «Македонія». 
Контрольна гра

01.45, 3.45 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.45 Правда життя

09.05, 0.35 Речовий доказ

10.15, 17.55 Сучасні дива

11.10, 22.45 Світ дикої 

природи

12.10 Особливий загін

13.00 Скептик

14.00, 19.40 У пошуках істини

15.05, 20.45 Секрети Другої 

світової

16.05 Ефект Нострадамуса

16.55 Суперчуття
18.45 Теорія змови
21.45 НЛО з минулого
23.40 Горизонт
02.40 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»
09.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
11.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
17.25 Х/ф «Більше за життя»
19.10 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»
21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
01.50 «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

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Золотоволоска»
15.30 Казки У Кіно

16.30 Одного разу в Одесі

17.00 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

21.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 
Підкорювач Світанку»

23.00 Х/ф «Весільний Марш - 4: 
Щось старе, щось нове»

00.30 17+

01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 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»

11.15 «Аромати Південної 

Африки»

11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж

12.00 «Аромати Іспанії»

13.10 «Браво, шеф!»

14.25 «Аромати Перу»

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.20 Тема дня

19.15 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

19.20 «Дикі тварини»

19.55 «Тваринна зброя»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

02.40 «Зворотний відлік»

05.25 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Комедія «Бумеранг»

12.15 Бойовик «Сорок вісім 

годин»

14.15 Бойовик «Інші сорок 

вісім годин»

16.15, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2020»

23.30, 0.30 «Світське життя-

2020»

01.25 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

05.35 «Жди мене. Україна»
07.10 Х/ф «Баламут»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Молода дружина»
13.00 Х/ф «Єдина»
15.00 Х/ф «Солодка жінка»

17.00, 20.30 Т/с «Не жіноча 

робота»

20.00, 2.25 «Подробиці»
23.15 Х/ф «Випадковий 

запис»
00.55 Х/ф «Штольня»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»

04.15 «Україна вражає»

04.35 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.25 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

08.40, 15.20 Т/с «Між любов’ю 

і ненавистю»

17.00, 21.00 Т/с «Без 

коливань»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Зовсім інше 

життя»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

05.45, 10.05 Kids Time

05.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

10.10 Вар’яти

12.10 Хто зверху?

16.10 М/ф «Гладіатори Риму»

18.00 М/ф «Коко»

20.00 Х/ф «Пікселі»

22.00 Х/ф «Сусіди»

00.00 Х/ф «Брати з Гримсбі»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.25 Особливості 

національної роботи

07.55 Х/ф «Ґранд-реванш»

09.50 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.25 Т/с «Дільничний з 

ДВРЗ»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Форма води» 

21.20 Х/ф «Прибуття» 

23.30 Х/ф «Лабіринт Фавна» 

01.35 Х/ф «Старим тут не 

місце» 
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

06.15 Х/ф «Тегеран-43»

09.20 Х/ф «Особливо 

важливе завдання»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 2.55 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

21.20 Х/ф «Горбун»

23.40 Х/ф «Транзит»

01.25 «Південь. 

Нерадянський Союз»

03.15 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитського 

Києва»

04.55 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Перу. 

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 

10.40 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 

Італія, 16+ 

14.45 Українська кінокласика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Відьма. Художній фільм 

16.50 Під покровом пісні. 

Концертна програма

18.50 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

19.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020». І тур 

22.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Сильна доля. Kozak 

System 

00.15 Сильна доля. Антитіла 

01.15 Бюджетники 

01.40 Пліч-о-пліч 

02.25 Своя земля. 

Документальний цикл

03.15 Візитівка Карпат

03.20 Візитівка Полтавщини

03.25 Візитівка Карпат

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Ісаак Бабель 

04.20 Енеїда. Григорій Квітка-

Основ’яненко 

04.45 Візитівка Карпат

04.55 Візитівка Полтавщини

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

05.30 МастерШеф. 

Професіонали

09.50 Т/с «З вовками жити»

17.05 Хата на тата

19.00 Євробачення 2020 р. 

Національний відбір

21.25 Євробачення 2020 р. 

Національний відбір. 

Підсумки голосування

22.20 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

23.55 «Операція «И»: 

невідома версія»

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»

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 Ток - шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект «Влада 

хохотала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.55 «Загублений світ»

07.55 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

13.35 Х/ф «Рейд у пустелю»

18.10 Х/ф «Три дні на втечу»

20.30 Х/ф «Ефект колібрі»

22.20 Х/ф «Чужі проти 

Хижака-2»

00.05 Х/ф «Гірські акули»

01.30 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 17.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Сампдорія» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 «Шахтар» 

— «Сеннер’юск». 

Контрольна гра

12.10 «Рома» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Айнтрахт» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

15.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Олімпія». Контрольна 

гра

16.45, 21.30 Yellow

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Торіно» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

19.45 Футбол Tables

20.55, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч

21.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «Верона» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

23.50 «Фіорентина» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

01.50 «Баєр» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 

Німеччини

03.55 «Атлетіко» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 12.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

06.30, 17.55 «Рома» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

08.20, 21.25, 23.55 Топ-матч

08.45 «Айнтрахт» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

10.35, 15.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.05 «Лаціо» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

13.25 «Шахтар» 

— «Македонія». 

Контрольна гра

15.15, 22.45, 2.00 Yellow

15.55 LIVE. «Фіорентина» 

— «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

16.45 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Баєр» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Атлетіко» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Шахтар» — 

«Олімпія». Контрольна 

гра

02.10 «Торіно» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Верона» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 1.30 Містична Україна

08.30, 18.25 Україна: забута 

історія

09.20 Правда життя

10.15 Речовий доказ

11.25 Секрети Другої світової

13.25 101 вид зброї, що 

змінила світ

15.05 Сучасні дива

15.55 Особливий загін

21.00 НЛО з минулого

22.40 Світ дикої природи

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Земля до 

початку часів: Подорож 

хоробрих»

10.45 М/ф «Віллі та круті 

тачки»

12.20 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»

14.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.45 Х/ф «Гавань»

01.35 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Перната банда»

12.35 Х/ф «Мармадюк»

14.15, 19.30, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

15.10, 0.00 Сімейка У

17.00 Х/ф «Вийти заміж у 

високосний рік»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

22.00 Ігри Приколів

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.25, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 22.40, 2.00, 

3.30, 5.30 Новини

09.30 «Зворотний відлік»

12.00, 18.50 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

12.05 «Королівський тур»

13.10, 14.35, 0.00 Телепродаж

13.30 «Мегаполіси»

14.50 #ВУКРАЇНІ

15.55 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»

17.00 Т/с «Епоха честі»

19.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

23.00 «Боротьба за 

виживання»

02.20 Сильна доля
04.00 Х/ф «Солдат Джанет»
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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, 11.00 «Світ навиворіт - 11: 

Китай»

12.00 Мелодрама «Найгірша 

подруга»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 10»

23.30 Комедія «Бумеранг»

01.30 «Жіночий квартал-

2019»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Іноземка»

07.45 Х/ф «Як посварився 

Іван Іванович з Іваном 

Никифоровичем»
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 «Чого хоче 

Жюльетт»
15.00 Т/с «Мене звати 

Мелек»

18.00 Х/ф «Останній діамант»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Таємниця в їхніх 

очах»

22.35 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»
01.15 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.25 Т/с «Без коливань»

13.25 Т/с «Лінії життя»

17.20, 21.00 Т/с «Довга 

дорога до щастя»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.30 Х/ф «Її серце»

01.30 92-га церемонія 

нагородження премії 

«Оскар»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.50 Таємний агент

06.00 Таємний агент. Пост-

шоу

08.00, 10.00 Kids Time

08.05 М/ф «Гладіатори Риму»

10.05 Х/ф «Мисливці на 

привидів»

12.00 Х/ф «Мисливці на 

привидів» 

14.10 Х/ф «Тварина»

15.50 М/ф «Коко»

17.50 Х/ф «Пікселі»

19.50 Х/ф «Ми — Міллери»

22.00 Х/ф «Сусіди - 2»

23.50 Х/ф «Сусіди»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Не дай себе обдурити

06.15 Громадянська оборона

07.05 Антизомбі. Дайджест

08.00 Секретний фронт. 

Дайджест

08.55 Т/с «Відділ 44»

12.25, 13.00 Х/ф «Прибуття» 

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Форма води» 

16.55 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Зелена книга» 

22.55 Х/ф «Три білборди у 

Еббінгу, Міссурі»

01.00 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»
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

0.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.25 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

07.00 «Страх у твоєму домі»
10.40 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

12.20 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама»

14.00 Х/ф «Сила закону»
16.30 Х/ф «Горбун»
19.00 Х/ф «Кримінальний 

талант»
22.00 Х/ф «Незаперечний-3»
00.00 Х/ф «Транзит»
01.45 «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 Перу. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Казки,перевірені часом. 

Король Дроздовик. 
Художній фільм

08.50 Книга-мандрівка. 
Україна

09.00 Новини 
09.05 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Лев 
узимку. Художній 
фільм. США 

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

13.40 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки-
2019. Туніс. В горах біля 
Сахари. Печерне село 
Матмата 

13.55 Двоколісні хроніки-
2019. Туніс. Чи 
безпечно тут. Ночівля у 
випадкових пастухів 

14.20 Двоколісні хроніки-
2019. Туніс. Під 
конвоєм поліції. 
Вимушений автостоп 

14.35 Двоколісні хроніки-
2019. Норвегія. Два 
рекорди за один день. 
Острів на краю світу 

14.50 Двоколісні хроніки-
2019. Норвегія. Як 
живуть в глибинці. Що 
робити на маленькому 
острові 

15.00 Двоколісні хроніки-
2019. Норвегія. 
Фестиваль на острові 
Трена. Кораблі на іконах 

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

19.35 UA.Музика. Кліп 
19.40 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 
цикл 

20.25 Королівський 
Тур. Ізраїль. 
Документальний цикл 

21.30 ПРЕМ’ЄРА телеверсії. 
Джазовий Лускунчик. 
Концерт Іллі Єреська 
Квінтету 

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
23.00 Новини 
23.20 Сильна доля. 

Піккардійська терція 
00.15 Бюджетники 
01.35 Своя земля. 

Документальний цикл
01.45 Візитівка Карпат
02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (02.00 
— 06.00)

СТБ

07.00 Хата на тата
19.00 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 Ток - шоу 

в прямому ефірі з 
Лейлою Мамедовою

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

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Загублений світ»
07.55 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
08.50 «Шалені перегони-

2018»
11.15 «Він, вона та телевізор»
13.30 Х/ф «Рейд у пустелю-

2»
18.00 Х/ф «Збройний барон»
20.10 Х/ф «Війна»
22.05 Х/ф «У полоні страху»
23.50 Т/с «Команда»
02.15 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Айнтрахт» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

07.45, 15.10 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат 
Німеччини

08.15 «Верона» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
10.50, 14.55, 17.55, 18.40, 

21.10, 21.40, 23.55, 1.55 
Топ-матч

11.05 «Шахтар» — 
«Олімпія». Контрольна 
гра

12.55 LIVE. «Еспаньйол» 
— «Мальорка». 
Чемпіонат Іспанії

13.45 Футбол Tables
15.55 LIVE. «Наполі» 

— «Лечче». Чемпіонат 
Італії

16.45, 19.45, 22.45 Yellow
18.10 Журнал Ліги Чемпіонів
18.55 LIVE. «Баварія» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

20.55 «LALIGA ZAP» 7 епізод. 
Чемпіонат Іспанії

21.25 «LALIGA ZAP» 8 епізод. 
Чемпіонат Іспанії

21.55 LIVE. «Бетіс» 

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

00.05 «Шахтар» 
— «Вентспілс». 
Контрольна гра

02.10 «Осасуна» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

04.00 «Парма» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал. УЄФА Євро-
2020

06.30, 10.55, 12.55, 23.40, 
1.40, 3.40 Топ-матч

06.35 «Фіорентина» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

08.25 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.55 LIVE. «Шахтар» 
— «Вентспілс». 
Контрольна гра

09.45, 17.45, 20.55 Yellow
11.05 «Баєр» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 
Німеччини

13.05 «Атлетіко» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

14.55 LIVE. «Сосьєдад» 
— «Атлетік». Чемпіонат 
Іспанії

16.55 LIVE. «Осасуна» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

18.55 LIVE. «Парма» 
— «Лаціо». Чемпіонат 
Італії

19.45, 22.30 Футбол Tables
21.05 Журнал Ліги Чемпіонів
21.35 Передмова до матчу 

«Інтер» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

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

23.50 «Баварія» — 
«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

01.50 «Наполі» — «Лечче». 
Чемпіонат Італії

03.55 «Бетіс» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.25, 23.40 Містична Україна
08.15, 18.25 Україна: забута 

історія
09.05 Правда життя
10.15 Речовий доказ
11.25 Секрети Другої світової
13.25 НЛО з минулого
15.05 Сучасні дива
15.55 Особливий загін
21.00 101 вид зброї, що 

змінила світ
22.40 Світ дикої природи
00.30 Підроблена історія

К1

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

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.40 М/ф «Віллі та круті 

тачки»
11.20 Х/ф «Більше за життя»
13.10, 2.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»
00.45 Х/ф «Герой місяця»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»

12.30 Х/ф «Золотоволоска»
14.10, 19.30, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

15.05 Сімейка У

17.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 
Підкорювач Світанку»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

22.00 Ігри Приколів

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 Х/ф «Весільний Марш - 4: 
Щось старе, щось нове»

01.30 17+

02.45 Т/с «Домашній арешт»

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.25, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини

09.30 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

09.35 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

12.45, 15.05, 0.00 Телепродаж

13.00 Х/ф «Святий Пилип. Я 

вибираю рай»

15.25 #ВУКРАЇНІ

15.55 «На схід»

17.00 Т/с «Епоха честі»

19.55 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Солдат Джанет»

23.30 «Мегаполіси»
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Найвища відзнака Григорія Орлика — ор-
ден Меча XVIII століття прибув із Таллінна 
до Батурина.
Про враження від поїздки до Талліннсько-
го музею лицарських орденів поділилася 
Наталія Реброва, генеральний директор 
Національного історико-культурного за-
повідника «Гетьманська столиця».

Син батька козацької нації
 ■ Пані Наталіє, у День Соборності Ук-
раїни ви вирушили до Талліна на зуст-
річ із Валерієм Глущуком, засновником 
Талліннського музею лицарських ор-
денів. Будь ласка, поділіться своїми вра-
женнями.
 — Так, цьогорічний День Соборності 
України став для нас знаменним: ми з 
науковим працівником Наталією Дро-
бязко вилетіли до Талліна. А вже 24 січ-
ня гості з усього світу зібралися в Тал-
ліннському музеї лицарських орденів. 
До слова, очолює музей Валерій Глу-
щук, українець, який уже давно прожи-
ває в Естонії. Саме того дня музей відзна-
чав триріччя з моменту офіційного від-
криття. Спеціально до цієї події курато-
ри музею підготували виставку «Скарби 
з Королівської вулиці», яка триватиме 
до 15 травня 2020 р. Захоплюють вітри-
ни з уже відомими шедеврами, нові ж  
експонати накопичені за останні роки й 
демонструються в музеї вперше. Куль-
мінацією заходу стала церемонія пере-
дачі українському музею «Гетьманська 
столиця» точної копії знака шведського 
ордена Меча XVIII ст.
 ■ А починалося все…
 — Понад два роки тому. Ми звернули-
ся до Талліннського музею лицарських 
орденів по допомогу в пошуку інформа-
ції про нагороду, яку вручили Григорію 
Орлику, синові відомого українського 
гетьмана в еміграції, близького союзни-
ка і прихильника Івана Мазепи, який 
славно пішов проти Петра І під час бит-
ви під Полтавою і об’єднався з королем 
Швеції Карлом XII. Довгий час не про-
водилось жодного дослідження особис-
тої історії, але останні дослідження вия-
вили скарбницю інформації. Найцікаві-
шим для Талліннського музею було те, 
що Григорій Орлик був нагороджений 
шведським Орденом Меча.
 ■ Чим ще подивувала вас виставка 
«Скарби з Королівської вулиці»?
 — До експозиції включено унікаль-
ний знак ордена Білого Орла, що нале-
жав Петру Великому і був вручений йому 
польським королем Августом Сильним у 
1710 р. До інших цікавих історичних ек-
спонатів відносяться всипаний діаман-
тами знак Зоряного Хреста Шарлотти, 
імператриці Мексики, кілька орденів ос-
таннього імператора Австро-Угорщини 
Карла I, нагороди і маршальський жезл 
британського фельдмаршала Гренфел-
ла, а також алмазний знак і зірка орде-
на Олександра Невського, вручені царем 
Миколою II майбутньому президентові 
Франції Полю Дешанелю. 
 Серед нових придбань музею особли-
во варто відзначити церемоніальний одяг 
англійського ордена Підв’язки — пер-
шого королівського ордена, до того ж із 
дуже незвичайною унікальною відзна-
кою  підв’язки — синім ремінцем. По-
ряд із традиційною підв’язкою з блакит-
ного оксамиту з девізом Honi soit qui mal 
y pense («Так засоромиться той, хто поду-
мав про це погано»), викладеним золотом, 
відвідувачі можуть також побачити рід-
кісну прикрасу, усипану діамантами. 
 Значно розширилася й колекція бра-
зильських орденів музею. До неї дода-
лися кілька високих нагород, наданих 
сім’єю посла Бразилії в Фінляндії Жоао 
Луїса Перейри Пінто. Це орден Ріо-
Бранко і Орден авіаційних заслуг, яки-

ми був нагороджений батько посла, а та-
кож Орден Військово-морських заслуг 
— нагорода його тестя, високопоставле-
ного бразильського дипломата і держав-
ного діяча.

Орден із рук короля
 ■ І все ж кульмінацією заходу стала 
церемонія передачі вам точної копії зна-
ка шведського ордена Меча XVIII ст.
 — Так, це був хвилюючий момент. 
Момент, який уже увійшов в історію 
нашої рідної України. Це надбання. Це 
наша історія, наше коріння, яке варто 
свято берегти. Саме українець Григорій 
Орлик був нагороджений Орденом Меча 
4 грудня 1751 року королем Швеції Фре-
деріком І. Отож кульмінацією ниніш-
ніх урочистостей стала церемонія пере-
дачі музею «Гетьманська столиця» точ-
ної копії знаку шведського Ордена Меча 
XVIII ст. 
 Варто нагадати, що цей проєкт роз-
почався понад два роки тому, коли ми 
звернулися в Талліннський музей ли-
царських орденів за порадою і отрима-
ли щиру підтримку. Знак шведського 
королівського Ордена Меча на сьогодні 
не вручається, а єдиний збережений пе-
ребуває у колекції короля Швеції Кар-
ла ХVІ Густава, то прийшло унікаль-
не рішення — виготовити точну копію. 
З цього моменту і розпочалась трива-
ла, клопітка співпраця: виготовлення 
точної копії шведського ордена для ек-

спозиції, присвяченої Григорію Орли-
ку. Ініціаторами виготовлення стали 
Валерій Глущук, який і профінансував 
проєкт, та головний куратор музею Кате-
рина Лапіньш. Вперше в історії Швеції 
за підтримки канцелярії шведських ко-
ролівських орденів і ювелірів Хенріка і 
Фредріка Інгеманссонів була відтворена 
точна копія цього надзвичайно рідкіс-
ного орденського знака XVIII ст. Кіль-
ка днів жителі та гості Таллінна могли 
побачити і копію, і оригінал, люб’язно 
наданий шведською канцелярією, у спе-
ціальній вітрині музею. Тепер цінний 
предмет прибув у Батурин, де стане час-
тиною постійної експозиції, присвяче-
ної Григорію Орлику.
 ■ Що ви скажете про сам орден 
Меча?
 — У 1748 р. король Фредерік І за-
снував три ордени: орден Серафимів, 
орден Меча і орден Полярної зірки. У 
1772 р. король Густав ІІІ доповнив цей 
список орденом Васи. Всі чотири орде-
ни разом мають назву — ордени Його 
Величності короля Швеції, тобто ко-
роль є «господарем і повелителем усіх 
шведських орденів». Сьогодні цей ти-
тул носить король Карл XVI Густав. 
Королівський орден Меча був створе-
ний для нагородження шведських офі-
церів. І це велика честь, що наш украї-
нець свого часу удостоївся такої висо-
кої нагороди. Сьогодні ордени Меча та 
Васи не вручаються.

Збережена пам’ять
 ■ Пані Наталіє, на сьогодні важливо 
знаходити героїв історії, які об’єднують 
Україну...
 — Вірний син свого батька Григорій 
Орлик був представником козацької елі-
ти, яка могла на рівних спілкуватися з 
впливовими постатями Європи XVIII ст. 
Так,  важливо знаходити героїв історії, які 
об’єднують Україну. Постать Григорія Ор-
лика важлива й для подолання комплек-
су меншовартості. Григорій був освіченою 
людиною, впливовим дипломатом. Лише 
у Франції він 30 років говорив про те, що 
козацька нація перебуває під російським 
ярмом, постійно захищав українські інте-
реси. Він гідно продовжував справу свого 
батька. А ми, в свою чергу, маємо продов-
жувати збирати факти, увіковічнювати 
їх для нащадків. Григорій Орлик зробив 
усе, щоб Україна існувала не лише в гео-
графічному вимірі, а й у політичному. Він 
не має бути забутим на рідній землі. 
 19 травня 2019 року в Батурині у двох 
залах палацу Кирила Розумовського ми 
вперше представили проєкт «Григорій Ор-
лик: видатний син видатного батька Украї-
ни. Повернення на Батьківщину». Пред-
ставили експонати, які вдалося отримати 
завдяки історику Ірині Дмитришин, Над-
звичайному і Повноважному послу Украї-
ни у Франції Олегові Шамшуру і мецена-
ту Євгену Суру. Життєпис видатного ук-
раїнця вміщений у шість розділів експози-
ції, над якими працювали понад два роки. 
Тож спочатку Григорій Орлик постає перед 
нами завдяки копії посвідки про його на-
родження, яка підтверджує, що з’явився 
на світ він саме в Батурині. І ось сьогодніш-
нє поповнення — орден Меча, якого він був 
удостоєний. Ми пишаємося його пророчи-
ми словами: «Україна — країна, в якій 
проживає нація, найбільш віддана свободі, 
тільки й чекає на слушну нагоду, щоб ски-
нути тиранічне ярмо Росії, під яким вона 
стогне. І ця революція обов’язково станеть-
ся свого часу».
 Усе своє життя Григорій Орлик захищав 
інтереси Батьківщини. Сьогодні його ім’я 
достойно звучить тут, у гетьманській столи-
ці — Батурині — і по всій Україні . ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Нація, найбільш віддана свободі»
Григорій Орлик зробив усе, щоб Україна існувала не лише в географічному вимірі, переконана генеральний 
директор «Гетьманської столиці» Наталія Реброва

■

Наталія Реброва з Орденом Меча. Праворуч Валерій Глущук, засновник Талліннського музею 
лицарських орденів. Ліворуч: Стаффан Розен, віцеканцлер канцелярії шведських королівських 
орденів, Мар’яна Беца, Надзвичайний і Повноважний посол України в Естонії.

❙
❙
❙

Експозиція Талліннського музею лицарських орденів, яка розповідає про унікальну історію 
створення Ордена Меча для колекції Національного заповідника «Гетьманська столиця».

❙
❙

Орден Зіркового Хреста, яким була 
нагороджена дружина Григорія Орлика.

❙
❙

Орден Меча. Точна копія, виготовлена 
ювелірами шведського короля 
у 2018-2019 рр.

❙
❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 На 30 січня американський держав-
ний секретар Майк Помпео запланув 
відвідати Київ. Це перша з його зупинок 
у рамках широкого турне країнами Схід-
ної Європи та Середньої Азії. Згідно з оп-
рилюдненим планом візиту, Помпео мав 
зустрітися з президентом України Воло-
димиром Зеленським, міністром закор-
донних справ Вадимом Пристайком та 
міністром оборони Андрієм Загородню-
ком. Про це йдеться в заяві Держдепар-
таменту США, яка формулює офіційною 
метою візиту підкреслення підтримки 
Сполученими Штатами суверенітету й 
територіальної цілісності України.
 Держсекретар мав узяти участь у це-
ремонії покладання квітів біля Михай-
лівського Золотоверхого собору, щоб 
вшанувати загиблих на Донбасі. Крім 
того, провести зустрічі з релігійними лі-
дерами, представниками громадянсько-
го суспільства та ділових кіл.
 Офіційний візит відбувається на тлі 
процесу імпічменту президента Дональ-
да Трампа, якого звинувачують у тиску 
саме на Україну. Хоча всі впевнені, що 
відсторонення Трампа від влади не від-
будеться, бо більшість у Сенаті, який 

має сказати останнє слово, мають рес-
публіканці. Але справа дійсно запахла 
смаленим після того, як колишній рад-
ник президента з національної безпеки 
Джон Болтон підтвердив, що Трамп ста-
вив у залежність військову підтримку 
України з публічним оголошенням про 
розслідування діяльності сина його полі-
тичного конкурента, Джо Байдена. Бол-
тон у своїй книзі також оприлюднив іс-
торію відсторонення Трампом колиш-
нього посла США в Києві Марі Йовано-
вич, оскільки вона не бажала тиснути 
на українську владу з вимогами збирати 
компромат на Байдена, натомість відда-
ючи перевагу скеровуванню української 

влади на боротьбу з корупцією. До того ж 
Трамп висловлювався про Йованович не 
гідними для чоловіка і президента сло-
вами. Якщо обвинувачення демократів 
не справляють на республіканців особ-
ливого враження, то обвинувачення, оз-
вучені шанованим політиком-республі-
канцем, яким є Болтон, вони не зможуть 
залишити без уваги.
 Держсекретар США відвідує Київ на 
тлі іншого скандалу, пов’язаного вже з 
ним самим. Майк Помпео викреслив зі 
списку журналістів, які супроводжу-
ють його у цьому турне, кореспонден-
тку найбільшої некомерційної мережі 
радіостанцій у США NPR (Національне 
публічне радіо) Мері Келлі. Її провина 
полягає в тому, що свого часу журналіс-
тка поставила йому незручне запитан-
ня про обставини відкликання з Киє-
ва посла Мері Йованович та стан відно-
син з Україною. Після закінчення спіл-
кування Помпео провів із Келлі сувору 
«виховну розмову». Журналістка роз-
повіла, що Помпео навіть використову-
вав нецензурні слова, висловлююючи 
своє невдоволення тим, що його запиту-
ють про Україну, й інтонаційно тисну-
чи: «Як ви думаєте, чи американцям не 
байдуже до України?». «Він запитав, чи 
можу я знайти Україну на мапі. Я від-
повіла, що так, а він сказав помічникам, 
щоб принесли мапу світу без написів. Я 
показала на мапі Україну», — розповіла 
Мері Келлі.
 Висловлювання Помпео, які можна 
тлумачити як свідчення зневажливості 
до української теми, стали відомі через 
скандал після того, як журналістка оп-
рилюднила зміст розмови «не для запи-
су». Це ще більше розлютило Помпео. 
Він заявив, що Мері Келлі не розумієть-

ся на українських справах, і стверджу-
вав, що вона замість України показала 
на мапі Бангладеш. 
 Тож візит Майка Помпео до Києва 
мав два завдання: пересвідчитись, чи 
президент України Володимир Зеленсь-
кий надалі дотримується раніше обра-
ної лінії, що «Трамп не здійснював тиск 
на Україну». А також владнати власний 
промах і довести, що він переймається 
справами України і наша країна має зна-
чення для США. Вирішення інших важ-
ливих для України питань під час цього 
візиту не варто було очікувати. 
 Виправдовувати Помпео за не надто 
прихильні до України слова взявся ко-
лишній вітчизняний очільник МЗС Пав-
ло Клімкін, який напередодні візиту в 
інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» 
назвав висловлювання Помпео «емоцій-
ним сплеском». «Я впевнений, що навіть 
на тлі роздумів «кому важлива та Украї-
на?» це лише емоційний сплеск. Те, що 
він скаже тут, у Києві, буде тим, що хо-
чуть чути українці», — сказав Клімкін. 
 Візит держсекретаря відбувся на не 
найсприятливішому для України тлі. А 
висловлювання Майка Помпео таки свід-
чать, що нинішньому керівництву ад-
міністрації США Україна не надто ціка-
ва й цей візит потрібен Білому дому для 
того, щоб нівелювати критику на свою ад-
ресу, висловився у «Фейсбуці» співробіт-
ник Національного інституту стратегіч-
них досліджень Микола Белесков.
 Після Києва Помпео поїде до Мінсь-
ка, а до 4 лютого також має відвідати 
Узбекистан, Казахстан. Сам Майк Пом-
пео у «Твіттері» мету своєї поїздки сфор-
мулював так: «Затвердити американсь-
кі пріоритети в Європі та Центральній 
Азії». ■

Оксана CОВА

 За рішення повернути Росію до 
Парламентської асамблеї Ради Єв-
ропи голосували здебільшого де-
путати західних європейських де-
ржав, тоді як не підтримали цього 
рішення в основному делегати від 
країн, які на собі відчули російську 
підступність. Делегація від Украі-
ни голосувала у повному складі: 11 
депутатів натиснули кнопку «про-
ти», а одна підтримала повернен-
ня росіян. Представниця «Опози-
ційної платформи — За життя» 
Юлія Льовочкіна, за інформацією 
видання «Європейська правда», 
ще у Києві повідомила колегам, 
що виступить проти оскарження 
повноважень РФ. Давня провід-
ниця антиукраїнської міжнарод-
ної політики також підтримала 
затвердження «нової санкційної 
процедури», яка практично зни-

щує можливість накласти санкції 
на РФ надалі, та голосувала проти 
усіх українських поправок до цих 
документів.
 Україну підтримали всі члени 
грузинської, литовської, латвій-
ської делегацій, які взяли участь 
у голосуванні, майже всі шведи та 
всі поляки (крім однієї депутатки, 
яка утрималася), один молдаванин 
(представник опозиційного блоку 
ACUM), один словак (інші віддали 
голоси за Росію), один турок (інші 
також підтримали РФ).
 Представники Західної Євро-
пи, присутні під час голосуван-
ня, майже одностайно підтрима-
ли РФ. Україні свої голоси відда-
ли лише двоє нідерландців, один 
іспанець та один британець. Отже, 
29 січня ПАРЄ офіційно дозволила 
працювати російським депутатам, 
які голосували в Держдумі РФ за 
анексію Криму. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Велика Британія офіційно 
вийде зі складу Євросоюзу сьо-
годні, 31 січня, але пов’язані 
з «Брекзитом» проблеми вже 
почали з’являтися. Шотданд-
ський парламент у середу пос-
тановив провести новий рефе-
рендум щодо незалежності 
Шотландії. Депутати також 
постановили, що перед будин-
ком парламенту після офіцій-
ного «Брекзиту» й надалі буде 
майоріти прапор Європейсь-
кого Союзу. Під час голосу-
вання в Единбурзі новий рефе-
рендум про незалежність під-
тримали 64 члени парламен-
ту, а проти голосували 54. 
 Утім проведення цього юри-
дично зобов’язуючого акту 
може відбутися лише за зго-
дою британського уряду, а 
прем’єр-міністр Борис Джон-
сон цього місяця вже відхи-
ляв подання щодо референду-
му про незалежність Шотландії. 
Він заявив, що плебісцит 2014 
року, в якому шотландці ви-
словилися проти незалежності, 
має за   лишитися  єдиним у 
цьому поколінні подібним 
голосуванням. Шотландський 
парламент, однак, наполя-
гає, що «Брекзит» змінив си-
туацію. Адже під час загаль-
но британського референдуму 
у червні 2016 року про вихід 
Великої Британії зі складу ЄС 
більшість шотландців висло-
вились за те, щоб лишитись у 
складі ЄС. «Нас відділяє всьо-
го два дні від втрати членства 
в ЄС та всіх прав, які з ним 

пов’язані», — заявила в сере-
ду перед голосуванням глава 
автономного уряду Шотлан-
дії Нікола Стерджен. «На мою 
думку, поза всякими сумніва-
ми, єдиним реальним спосо-
бом, аби Шотландія поверну-
лася до серця Європи, є стати 
незалежною країною», — на-
голосила вона. 
 Після офіційного вихо-
ду зі складу ЄС упродовж на-
ступних 11 місяців до кін-
ця нинішнього року тривати-
ме перехідний період, під час 
якого мають відбутися перего-
вори стосовно майбутніх тор-
говельних відносин між Спо-
лученим Королівством та ЄС. 
 «Євроньюс» повідомляє 
про ще один наслідок «Брек-
зиту»: МЗС Ірландії приймає 
на роботу нових співробітни-
ків та відкриває нові паспор-
тні столи. Адже після виходу 
Британії з ЄС ірландський пас-
порт став одним iз найбільш 
затребуваних у Європі. Його 

бажають отримати британ-
ці, які прагнуть і надалі віль-
но подорожувати Європою, за 
бажання чи потреби — вільно 
працювати в одній iз країн ЄС, 
надалі мати можливість от-
римувати там медичну допо-
могу, зберігати тісні бізнесові 
зв’язки з європейськими пар-
тнерами. Починаючи з 2016 
року, коли більшість британ-
ців висловились за вихід iз 
ЄС, ірландське МЗС отрима-
ло 900 тисяч подань на отри-
мання ірландського паспорта. 
Більшість iз них — 835 тисяч 
— від громадян Великої Бри-
танії. До «Брекзиту» нікому 
з них ірландський паспорт не 
був потрібен. Наразі невідомо, 
чи матиме можливість грома-
дянин Британії вільно пересу-
ватися Євросоюзом, а ось з ір-
ландським паспортом зможе 
точно. Ірландський паспорт 
надає громадянство Ірландії, 
а отже — і громадянство Євро-
союзу. ■

РЕАКЦІЯ

Шотландія відмовляється 
«брекзитися»
Місцевий парламент проведе референдум про власну 
незалежність

■

Втрату членства в ЄС та всіх прав, які воно гарантувало, глава 
автономного уряду Шотландії Нікола Стерджен вважає 
неприйнятним для шотландців.

❙
❙
❙

А Юлія Льовочкіна проти...
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙

ЧУЖА СЕРЕД СВОЇХ

Сморід російської 
консерви
Юлія Льовочкіна — єдина українська 
депутатка, яка проголосувала за право 
окупантів порядкувати в ПАРЄ

■

ПОСТСКАНДАЛЬНЕ

Вирішити американські 
проблеми в Україні 
Чим обернеться візит держсекретаря США до Києва

■
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«Звісно, вино, котре виробляє тенісист, має тенісну тематику».Сергій Стаховський
український тенісист

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Подолавши половину тур-
нірної дистанції в регулярно-
му чемпіонаті країни, коман-
ди-учасниці баскетбольної чо-
ловічої суперліги отримали у 
своєму змагальному графіку 
невелику перерву, пов’язану 
з проведенням у Києві 1 люто-
го «матчу зірок». Востаннє у 
столиці України баскетбольне 
шоу такого масштабу проводи-
лося в 2012 році. І після трива-
лої паузи київські шануваль-
ники баскетболу знову мати-
муть можливість подивитися 
за виставковою дуеллю «Зірок 
України» та «Зірок Легіону», а 
також поспостерігати за ціка-
вими конкурсами баскетболь-
ної майстерності — змагання-
ми зі «слем-данків» i триочко-
вих кидків.
 Відзначимо, що першу по-
ловину змагальної дистанції 
в суперлізі виграв «Дніпро», 
змістивши з чільної позиції 
амбітного дебютанта змагань 
— «Прометея» з Кам’янського. 
Однак його перевага над конку-
рентами має вельми скромний 
гандикап. При цьому за спина-
ми обох клубів із Дніпропет-
ровщини перебувають дві най-
сильніші команди поперед-
нього ЧУ — «Хімік» та «Київ-
Баскет». У минулому турі в 
Южному чинний чемпіон при-
ймав срібного медаліста супер-
ліги-2018/2019, і з різницею в 
п’ять очок сильнішими вияви-
лися гості з Києва. Для коман-
ди Айнарса Багатскіса то був 
третій за ліком поєдинок у серії 
з чотирьох двобоїв, котру їй ви-
пало провести впродовж вось-
ми днів.
 А після принципової пере-
моги над «хіміками» «Київ-
Баскет» вирушив до Угорщи-
ни грати матч передостанньо-
го туру другого групового раун-
ду Кубка Європи ФІБА — проти 
«Кьорменда», що представляє 

однойменне місто. 
 Маючи у своєму активі до-
строково здобуту перепуст-
ку до чвертьфінальної стадії 
єврокубку, київський клуб, 
схоже, зробив собі в Кьормен-
ді певне послаблення. У грі з 
місцевою командою підопічні 
Багатскіса виграли лише ос-
танню чверть матчу, зумівши 
таким чином уникнути ганеб-

ного розгрому, котрий міг сяг-
нути 30 очок.
 Звісно, після невдачі 
латвійський наставник київсь-
ких «бджіл» згадав про досить 
напружений графік його ко-
манди, а також відзначив ней-
мовірно високу влучність кид-
ків суперника, котра в першій 
половині гри становила 70%. 
«За мою тривалу тренерську 

кар’єру це всього лише дру-
гий подібний випадок, щоб 
суперник закидав практично 
все. Ми намагалися змінити 
хід поєдинку, але це не спра-
цювало. Суперник продовжу-
вав закидати, варто було їхнім 
гравцям лише подивитися на 
кошик. Що вдієш, це частина 
баскетболу», — відзначив Ба-
гатскіс.

 Цікаво, що навіть пораз-
ка «Кьорменду» з різницею в 
22 пункти не завадила «Київ-
Баскету» залишитися в ліде-
рах своєї групи. Ім’я перемож-
ця квартету «К» визначиться 
в очному протистоянні киян з 
латвійським «Вентспілсом», 
котре відбудеться в столично-
му Палаці спорту 5 лютого. ■

Григорій ХАТА

 Перебування українських тенісистів 
на Відкритій першості Австралії 2020 року 
виявилося не надто тривалим. Найдовше — 
до третього раунду — на кортах «Мельбурн-
парку» змогла затриматися прима вітчиз-
няного тенісу Еліна Світоліна. Натомість 
Сергій Стаховський — єдиний з українсь-
ких чоловіків-тенісистів на цьогорічно-
му «Аустреліен оупен» — перший у сезоні 
«гранд слем» залишив після другого кола 
кваліфікації, отримавши таким чином біль-
ше часу для відвідин своєї Батьківщини.
 Не секрет, що резиденцією Стаховсь-
кого є Словаччина, проте в останні кілька 
років — відтоді як Сергій захопився вино-
робством — він значно частіше відвідує 
Україну. Узявши в оренду на Закарпатті 
землю з виноградниками, тенісист уже го-
тується до реалізації першої партії вина в 
Україні. При цьому пояснює, що сьогод-
ні виноробство — справа для душі, котра 
в майбутньому, можливо, почне приноси-
ти прибуток.
 Схоже, 34-річний ветеран вітчизня-
ного тенісу потроху вже готується до за-
вершення своєї тенісної кар’єри та шукає 
шляхи альтернативного заробітку.

 Водночас Стаховський не приховує ба-
жання передати естафету комусь із молод-
ших партнерів у збірній України. «Висту-
пати 14 років за національну команду — 
це круто, але мені б хотілося, аби хтось це 
все перейняв і тягнув на собі теж», — на-
голосив «Стах».
 До слова, на початку весни збірна Ук-
раїни візьме старт у Кубку Девіса-2020. 
Суперником «синьо-жовтих» у «плей-
оф» Першої групи буде команда Тайва-
ню, котру українці 6-7 березня приймуть 
у запорізькому Палаці спорту «Юність». 
На правах господаря протистояння віт-
чизняні тенісисти обрали найбільш зруч-
не для себе покриття. Відтак під куполом 
відреставрованої арени в Запоріжжі пла-
нують постелити «хард».
 Щоправда, у Федерації тенісу Украї-
ни не виключають, що у зв’язку зі швид-
ким поширенням у Східній Азії незнайо-
мого світовій системі охорони здоров’я 
китайського коронавірусу проведення 
матчу Україна — Тайвань може опини-
тися під загрозою зриву.
 «Звісно, форс-мажор не виключається. 
Однак нині до прийому делегації з Тайваню 
ми готуємося в звичному режимі. Якщо ж 
тайванські тенісисти захворіють, то їх ніх-

то не допустить до матчу. Якщо ж будуть 
здорові — то жодних проблем!» — зазначив 
пресаташе ФТУ Юрій Сосновський.
 Проте Сергій Стаховський заспокоює: 
«Думаю, що майже ніхто з наших майбут-
ніх суперників наразі не перебуває в Тай-
вані. Усі вони на змаганнях у різних куточ-
ках світу. Знаючи ж про ситуацію в регіоні, 
вони можуть навіть і додому не полетіти».
 Що ж до «Аустреліен оупен», то його 
перебігу, попри побоювання, нічого не за-
важає. У Мельбурні вже визначилися фі-
налістки жіночого «одинака». Однією з 
них буде кривдниця Еліни Світоліної — 

іспанка Гарбіньє Мугуруса, котра у півфі-
налі здолала четверту ракетку турніру, ру-
мунку Симону Халеп. А її суперницею за 
головний приз стане Софія Кенін зі США, 
котра за бортом фіналу залишила господар-
ку кортів, першу тенісистку планети Ешлі 
Барті. При цьому в чоловіків до виграшу 
свого восьмого в кар’єрі австралійського 
«шлему» летить серб Новак Джокович. У 
півфіналі він переграв легендарного Род-
жера Федерера, а у вирішальному поєдин-
ку турніру на нього очікуватиме дуель із 
переможцем протистояння німця Олексан-
дра Звєрєва та австріяка Домініка Тіма. ■

БАСКЕТБОЛ

Із перемінним успіхом
Український віцечемпіон зазнав неприємного фіаско в Кубку Європи, 
але зберіг лідерство у своєму квартеті

■

У «Київ-Баскета» не знайшлося аргументів проти високої снайперської роботи баскетболістів угорського «Кьорменда».
Фото з сайта kyiv-basket.com. ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. 
Другий груповий раунд. Група К, 
5-й тур.«Кьорменд» (Угорщи-
на) — «Київ-Баскет» (Україна) — 
96:74, «Зволле» (Нідерланди) — 
«Вентспілс» (Латвія) — 87:89.
 Турнірне становище: «Київ-
Баскет», «Вентспілс» — 4 перемо-
ги/1 поразка, «Кьорменд» — 2/3, 
«Зволле» — 0/5.

* * *
 Чемпіонат України. Чоловіча 
суперліга. «Одеса» — «Черкась-
кі мавпи» — 65:69, «Хімік» — 
«Київ-Баскет» — 83:88, «Дніпро» 
— «Запоріжжя» — 92:64, «Хар-
ківські соколи» — «Запоріжжя» 
— 83:85, «Дніпро» — «Проме-
тей» — 94:97, «Одеса» — «Київ-
Баскет» — 74:70, «Хімік» — «Чер-
каські мавпи» — 69:74, «Хар-
ківські соколи» — «Прометей» — 
96:71.
 Турнірне становище: «Дніп-
ро» — 14 перемог/5 поразок, 
«Прометей» — 13/6, «Київ-Баскет» 
— 12/6, «Хімік», «Черкаські мав-
пи» — 11/8, «Одеса» — 10/9, «За-
поріжжя» — 7/13, «Миколаїв» — 
5/13, «Харківські соколи» — 2/17.

■

Сергій Стаховський став виноробом.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТЕНІС

Справа для душі
Ветеран українського тенісу хоче, аби у нього з’явилася 
достойна зміна в національній збірній

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Звідки у тебе синець під 
оком?
 — Познайомився з жiнкою, вона 
попросила вгадати її вік.
 — А синець звідки?
 — Вгадав.

* * *
 Дружина дорікає чоловіку:
 — Я в тебе на другому місці, на 
першому — футбол.
 — Ні, на другому місці у мене 
хокей, а ось на першому — дійсно, 
футбол.

* * *
 — Чи було коли-небудь, щоб твій 
чоловік увечері не прийшов додому?
 — Тільки раз, через місяць піс-
ля весілля. Але я сподіваюся, що він 

iще повернеться.

* * *
 Начальник помітив, що його спів-
робітник раптом почав ходити на ро-
боту із сережкою у вусі.
 — Нові віяння не дають спокою 
навіть старим зубрам?
 — Ти це про сережку? Не звер-
тай уваги.
 — І це давно?
 — Вiдтодi, як дружина знайшла 
її в нашому ліжку.

* * *
 — Саро, скільки ти важиш?
 — В окулярах — сто двадцять 
кілограмів.
 — А без окулярiв?
 — А без них я цифри не бачу.

Олександр Гудима: Московське попівство затяте, але дурнувате
Відомий борець за автокефалію ПЦУ — про перепони з боку РПЦ, спротив влади і православних «тітушок» 
на місцях i готовність людей до вибуху                   в сотнях парафій

По горизонталі:
 1. Місце проведення боксерсько-
го поєдинку. 3. Знаменита карти-
на Леонардо да Вінчі. 9. Ім’я оленят-
ка з Діснеївського мультика. 10. Де-
шева неякісна підробка. 11. «Любіть 
у труді, у коханні, в бою, як пісню, що 
лине зорею. Всім серцем любіть Украї-
ну свою, і вічні ви будете з нею». (ав-
тор). 13. Попереднє оголошення про 
подію. 14. Плавання у морі по волі віт-
ру і хвиль, без участі людини. 16. Тва-
рина, яка любить мити їжу у воді. 17. 
Мотузка з лози, якою плотогони в Кар-
патах скріплювали колоди. 19. «Гниле 
море», яке лежить на шляху з матери-
кової України до Криму. 21. Українсь-
кий письменник і поет, автор романів 
«Ворошиловград» та «Депеш мод» 
23. Занижена рівнинна частина сухо-
долу. 26. Державна установа, яка ре-
гулює курс долара. 27. Задня частина 
судна. 28. Ім’я фаворитки Наполеона 
Бонапарта. 29. Річка на Поліссі. 
По вертикалі:
 1. Один із «батьків» Великої 
французької революції, лідер якобін-
ців. 2. Жіноча прикраса. 4. Знак рукою. 
5. Одне з найвизначніших міст-держав 
у Середземному морі, де проповідував 
апостол Павло. 6. Система револьве-
ра. 7. Сленгова назва артилерії. 8. Дов-
га, вузька гірська і морська затока, яка 

часто тягнеться далеко усередину уз-
бережжя. 12. Давня міра довжини, 
приблизно на довжину руки від плеча 
до долоні. 13. Популярний у тюрксь-
ких народів літній охолоджуючий кис-
ломолочний напій. 15. Найнижчий уче-
ний ступінь, що свідчить про здобут-
тя базової вищої освіти. 18. Дуже ску-
па людина. 19. Одне з імен біблійного 
Бога-отця. 20. Гора в Болгарії, де від-
бувалася одна з ключових битв росій-
сько-турецької війни 1877—1878 
років. 22. Один із різновидів держав-
них податків, що накладається на алко-
голь, тютюнові вироби тощо. 24. Село 
на Городенківщині, де проходить од-
нойменний Фестиваль українського 
формату. 25. Народний поет у казахів 
чи киргизів. ■

Кросворд №8
від 24 січня

Дара ГАВАРРА

 Кажуть, яблуко від яблуні дале-
ко не падає. І це чудово, коли яблу-
ня приносить смачні і корисні пло-
ди, як, скажімо, Міла Йовович, 
яка, до речі, на останньому тримес-
трі вагітності. В актриси наразі під-
ростає двоє доньок — 12-річна Ева 
Габо та 4-річна Дашіел Іден (акт-
риса заміжня за режисером знаме-
нитої «Обителі зла» Полом Андер-
соном). І так само, як і мама, донь-
ка Міли мріє стати актрисою. При 
цьо му, як свого часу мама Йово-
вич, Міла чимало часу приділяє 
заняттям доньки як у звичайній 
школі, так і у різноманітних гурт-
ках з акторської майстерності, во-
дить її на прослуховування. Варто 
зазначити, що вже є перші успіхи 
— дівчинка знялася у масштабному 
фільмі, який скоро вийде на екра-
ни, а нещодавно Еву, як свого часу і 
її маму, зняли для обкладинки бри-
танського журналу Love, для яко-
го в різні роки знімалися Мадон-

на, Шер, Кейт Мосс, Май-
лі Сайрус та інші знамени-
тості. 
 Міла Йовович неймовір-
но пишається успіхами 
доньки, але при цьому не 
забуває про дисципліну і 
наполегливість у здобутті 
знань, адже в дитинстві 
вона пройшла всі щаблі 
по дорозі на голлівуд-
ський олімп. У своє-
му «Інстаграмі» акт-
риса записала звер-
нення до доньки, в 
якому дала наста-
нови для неї: «Ева, 
ми з твоїм батьком 
завжди вчили тебе, 
що мріяти про ве-
лике — це лише ма-
ленька часточка бит-
ви. Наполеглива пра-
ця і дисципліна — ось 
справжній секрет успі-
ху, і ти засвоїла це!». ■

з 3 до 9 лютого

 Овен (21.03—20.04). Відомо, що під ле-
жачий камінь вода не тече. Девiз «Я все можу, у 
мене все вдасться!» допоможе гори зрушити.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). Напружена об-
становка в колективі, але ваше вміння знахо-
дити правильне рiшення допоможе налагоди-
ти мирнi стосунки.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

Близнюки (22.05—21.06). Ваші дипло-
матичні здібності будуть помічені, тож чекай-
те підвищення. На вас чекають вигідні пропо-
зиції. У вихiднi чекайте на гостей.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Рак (22.06—23.07). Дехто з вас змінить 
роботу або почне опановувати нову професiю. 
І якщо не все виходитиме негайно, не варто за-
смучуватися.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

Лев (24.07—23.08). Щоб примножи-
ти капiтал, будьте більш активними. Приваб-
ливих пропозицій буде безліч, а вирiшувати 
вже вам.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 7.

 Діва (24.08—23.09). У самотніх людей 
можливі нові знайомства, які покладуть по-
чаток великому почуттю. Імовірність зустрiти 
свою другу половинку.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Тиждень приго-
тував для вас чимало приємних сюрпризів і 
несподіванок. Можете влаштовувати особис-
те життя.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Скорпіон (24.10—22.11). Багато справ 
iтимуть повільно, із затримками. Можлива за-
лежність від людей та обставин, але наполег-
ливості вам не позичати.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Стрілець (23.11—21.12). Коли на роботі 
виникнуть серйозні проблеми, спільне подо-
лання труднощів згуртує колектив.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). Робота при-
несе відчутний результат, у тому числі й ма-
теріальний. Бізнесмени візьмуть курс на 
розширення своєї справи або його повну 
перебудову.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Водолій (21.01—19.02).  Якщо перша 
половина тижня — час остаточного розставан-
ня з давнiми проблемами та ідеями, то напри-
кiнцi тижня ви отримаєте новi перспективи.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Джерело прибут-
кiв буде надійнішим, якщо ви працюватимете 
на когось. І зможете побалувати себе, купую-
чи красиві речі.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9. ■

Міла Йовович.❙

ДОЧКИ-МАТЕРІ

Міла Йовович сотворила 
свою копію...
Передавши доньці секрети свого успіху

■

1—2 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер за-
хiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +4...+6. 
Пiслязавтра температура вночi -1...+1, удень +2...+4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликi 
опади. Славське: вночi +1...+3, удень +7...+9. Яремче: 
вночi +1...+3, удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень 
+6...+8. Рахiв: уночi 0...+2, удень +6...+8.

30 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 8 см, Плай — 
35 см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 2 см, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Коломия — немає, Пожежевська —21 см.
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