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Довбання кремлівським
молотком,

або Як не проґавити «ввічливих земельних
чоловічків»
» стор.

❙ Шалений спротив проросійської опозиції і тиск вулиці змусив загальмувати ухвалення закону про ринок землі.
❙ Фото з сайта westnews.info.
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ІнФорУМ

«Відновлення водопостачання в анексованому Криму можливе лише після
повноцінної деокупації півострова».

■ ЕКОІНІЦІАТИВИ

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Батарейки
«сідають»
Переробка відпрацьованих
елементів живлення в Україні
входить у цивілізоване русло
Тарас ЗДОРОВИЛО
Донедавна відпрацьовані батарейки й акумуляторні батареї, як правило, ми бездумно викидали у сміття. З переповнених українських сміттєзвалищ під впливом атмосферних факторів токсичні хімічні сполуки через воду й повітря досі
працюють на ураження живих організмів, і не
лише тих, що засмічують ними простір.
В Україну завозять щорічно приблизно 2,5 тисячі тонн батарейок, але наразі тільки один відсоток із них збирають на переробку. Тим часом, наприклад, у Німеччині діє понад 170 тисяч пунктів прийому, а на переробку надходить більше половини усіх проданих батарейок і акумуляторів.
Для ефективної переробки батарейок їх потрібно
розсортувати по типах, відповідно до яких використовують спосіб переробки. А це справа досить
марудна, — просто викинути батерейку у смітник
значно легше...
З 2013 року діє екологічна ініціатива громадської організації «Батарейки, здавайтеся!», яка
займається збиранням відпрацьованих батарейок
та відправкою їх за кордон на переробку.
Варто зауважити, що велика кількість батарейок, які збирають в Україні, насправді не йде на
переробку. Адже вона не безкоштовна. В Україні
фактично немає заводів із переробки батарейок.
Працює лише один — ДП «Аргентум», розташований у Львові, але він переробляє невеликі партії. «Батарейки, здавайтеся!» — єдина громадська організація, яка налагодила партнерство з реальним заводом із переробки великих партій батарейок — GreenWEEE у Румунії. Із ГО співпрацює
мережа «Епіцентр» i ще понад 85 компаній-учасників проєкту «Коробочки». Для промисловості
відпрацьовані батарейки — це сировина з високим рівнем концентрації цінних елементів — кольорових металів i мінералів. Додамо, що восени
2019 року вперше в історії України відправлено
першу 20-тонну фуру на переробку в Європу. А за
результатами нового тендера, який щойно провели в КП «Київкомунсервіс», ще 70 тонн батарейок
киян поїдуть у Румунію.
Зауважимо, що «Київкомунсервіс» — комунальне підприємство, яке займається збором відходів по Києву. Збір батарейок вони почали п’ять
років тому як власну ініціативу: роздавали людям
картонні коробочки для під’їздів, встановили помаранчеві баки на вулицях. Весь цей час підприємство зберігало батарейки у себе на складі, бо не
мало місця для їх надійної переробки. Переробку
зібраних батарейок оплатить КП «Київкомунсервіс» із прибутків, які тут отримали, надаючи послуги киянам із вивезення сміття.
Утiм важливо розуміти, що фінансування
цивілізованої утилізації батарейок із комунальних коштів — це відповідальне, але не універсальне рішення. І воно не вирішить проблему переробки батарейок в масштабах Києва. Бо якщо
за п’ять років киянам разом iз «Київкомунсервісом» вдалося зібрати 70 тонн батарейок, то купили вони за цей час приблизно 1 тис. 625 тонн нових батарейок, тобто в 23 рази більше.
Щоб збирати та переробляти більше, цей процес мають оплачувати та організовувати виробники батарейок та торгові мережі (так, як це відбувається в Європі). Завдяки внескам людей i компаній у 2020 році ГО «Батарейки, здавайтеся!»
планує залучити ще дві великі торгові мережі до
збору батарейок i добитись прийняття нового закону України про батарейки. ■

Антон Кориневич
постійний представник президента України в АР Крим

За минулі дві доби
збройні формування Російської Федерації та їхні
посіпаки 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру
120 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої
стрілецької зброї. Фіксується снайперська активність.
На донецькому напрямку в зоні відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріляно наші позиції поблизу
населених пунктів Піски,
Новотроїцьке, Широкине,
Мар’їнка, Красногорівка,
Старогнатівка, Авдіївка.
На луганському напрямку
в районі відповідальності
оперативно-тактичного
угруповання «Північ» об-

Шулери зі зброєю
Окупанти Донбасу обстрілюють
загарбані території, волаючи, що то ЗСУ
стріли зафіксовано поряд
із Новотошківським, Травневим, Оріховим, Новолуганським, Новотроїцьким,
Щастям. 5 лютого внаслідок ворожих обстрілів
один військовослужбовець
Об’єднаних сил отримав
бойове ураження.
Російська окупаційна
влада не припиняє своїх
жалюгідних намагань дискредитувати українських
захисників зі складу операції Об’єднаних сил, створюючи фейкові повідомлення, більше схожі на
примітивний агітпроп, та
розміщуючи їх на підконтрольних інформаційних
ресурсах. 4 лютого кіль-

ка проросійських ЗМІ, що
діють на тимчасово непідконтрольній Україні території, розповсюдили інформацію про нібито обстріл з
боку підрозділів операції
Об’єднаних сил Петровського
району
Донецька, внаслідок чого було
пошкоджено кілька будинків. Насправді ж у той
день російські окупанти з
7.00 до 7.25 самі здійснили
провокаційний обстріл українських захисників та,
не дочекавшись відповіді,
відкрили вогонь по житловому сектору поблизу власних позицій, створюючи
«картинку» для запрошених під цю подію представ-

ників ЗМІ, підконтрольних
окупаційній владі.
Водночас при детальному вивченні місцевості,
тактико-технічних характеристик наявного озброєння, порядку розміщення
позицій українських захисників та збройних формувань Російської Федерації непричетність підрозділів ООС до пошкоджень
будинків на тимчасово окупованій території Донецька стає цілком очевидною.
Звинувачуючи підрозділи
ООС у погіршенні безпекової ситуації, окупанти намагаються приховати власні злочини проти українського народу. Командування операції Об’єднаних
сил наголошує, що підлеглі військові частини та
підрозділи ніколи не вели
та не будуть вести вогонь
по цілях противника, які
розташовані у житлових
кварталах; і в жодному
разі не будуть створювати
небезпеку для мирного населення. ■

■ «КРИМНАШ»

Ірина КИРПА
Аномально тепла
зима без опадів спровокувала водний апокаліпсис на всьому
півострові: підконтрольна Кремлю влада вимушена визнати, що вода закінчиться через 90-100
днів. Критична ситуація змусила прокремлівських чиновників
розробляти графік подачі води до будинків
мешканців Сімферополя. А ось в інших
регіонах півострова
люди користуватимуться технічною рідиною.
— Три водосховища, з яких вода подається у Сімферополь, заповнені лише
на третину через гострий дефіцит природних опадів, — розповів глава так званого «Держкомітету» з
водного господарства
та меліорації Криму
Ігор Вайль. — У резервуарах накопичено на 25-28 мільйонів
кубометрів води менше торішнього рівня.
Дефіцит води змусив окупаційну владу перейматися раціональним
використанням залишків
життєво необхідного ресурсу — зокрема, почнуть ретельніше боротися з витіканням прісної води.
Також у кримських
містах введуть погодинний графік її надходження в оселі. У
лютому 2020 року обмеження подачі води

Сто днів до спраги
Окупаційна влада Криму зізналася, що
питна вода у місцевих мешканців незабаром
закінчиться

❙ Бажання російської окупаційної влади перекинути ресурс
❙ кримських прісноводних водосховищ на спраглі території
❙ не збігається з можливостями: води бракує.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
торкнеться як мешканців багатоквартирних будинків, так
і власників приватного сектору, крім соціально значущих
об’єктів.
У зв’язку з ремонтними роботами кілька днів сиділи без
води мешканці Алушти, Євпаторії та смт
Новоозерне. Пізніше
воду дали, та люди все
одно скаржаться на її
низьку якість та постійні перебої у постачанні до будинків.
Стурбована водною катастрофою й

адміністрація Фрунзенського сільського поселення Сакського району Криму:
там пересихає лікувальне озеро Богайли. Місцеві кажуть,
що унікальний водний об’єкт Криму
знищують фермери,
які активно риють канали від озера заради
підживлення своїх
теплиць. З гострою
нестачею питної води
у Криму зіткнулися також мешканці
Керчі, Феодосії, Судака та населених пунктів Ленінського райо-

ну півострова. Дефіцит змусив окупантів
витратити близько
450 мільйонів рублів
на організацію робіт
із перекидання води з
Білогірського та Тайганського водосховищ природного стоку по річці Біюк-Карасу протяжністю 79
км до русла ПівнічноКримського каналу.
Додатково воду забирають з Ніжинського, Просторненського та Новогригорівського підземних водозаборів із подальшим
перекачуванням її

до спустошеного водосховища Східного
Криму.
На даний час
кримські вчені підшуковують рішення, як налагодити
запезпечення питною водою півострова Крим. Однак поки
що всі їхні розробки
стають приводом для
насмішок в усьому
світі. Серед останніх
«наукових проривів»
прихвоснів Кремля
справжнім хітом стала ідея видобувати
воду з повітря за допомогою конденсації
на глибині чотирьохп’яти метрів. Подібне ноу-хау обійдеться
бюджету Росії у кілька мільярдів рублів
щорічно. Пропонувалося навіть використовувати стічні
води для відновлення
сільського господарства у Криму, а також
обігріву міст.
Нагадаємо, що до
весни 2014 року Україна забезпечувала
близько 85% потреб
Криму в прісній воді
Північно-Кримським
каналом з акваторії
Дніпра у Херсонській області. Постачання води припинили через анексію Криму Росією, після чого
збанкрутували понад
60 відсотків аграріїв
та фермерів півострова, зупинилися заводи та фабрики, а люди
змушені користуватися водою дуже сумнівної якості, яку добувають із підземних
джерел. ■

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

55,6 млрд

гривень

50 млрд

гривень

1,6 млрд

доларів

До

1 млрд

гривень

1 млн

дерев

складає заіз лишком
допомоги в гаперераховує
планують висадиборгованість населення з оплати житлово-ко- потребує Укрзалізниця на оновлення ло- лузі безпеки надали Україні з 2014 року Спо- митниця кожного робочого дня до держбюд- ти активісти по всій Україні, заявила генмунальних послуг за 2019 рік, повідомляє комотивного парку, констатує пресслуж- лучені Штати Америки, зазначила тимчасово жету, відзвітував у соцмережах керівник Де- директор національного проєкту «Книга
Державна служба статистики.
ба відомства.
повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. ржавної митної служби Максим Нефьодов.
рекордів України» Ганна Крисюк.
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■ БЕЗПРАВ’Я

■ ДИВЕРСІЯ

Призначено винними

Бізнес на крові?

Фігурантів «справи Шеремета» суд залишив за ґратами попри
відсутність доказів

Контррозвідка СБУ викрила схему,
за якою на українські танки ставили
несправні та вживані агрегати

Тарас ЗДОРОВИЛО
Справа журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016
року внаслідок вибуху машини в
центрі столиці, далека вiд фінального завершення. Бо хоча навіть підозрюваних уже пафосно оголосили й позбавили волі, доказів провини затриманих добровольців і
волонтерів у правоохоронних органів явно недостатньо й розслідування «валиться» на очах.
У понеділок сумновідомий Печерський суд розглядав справу
Юлії Кузьменко. І після чотиригодинного «маринування» людей,
що прийшли підтримати дитячого хірурга, наплювавши на відсутність доказів i наявність алібі, знов
кинув жінку за ґрати. Очевидно,
лише тому, що так хоче президент
Володимир Зеленський, який достроково призначив ветеранів i волонтерів убивцями на знаменитій
зеленсько-аваковській пресконференції декілька тижнів тому. Тоді
високопосадовці ще до суду бездоказово назвали затриманих убивцями Шеремета.
Суддя Ірина Григоренко, не клiпнувши оком, оголосила своє рішення: у задоволенні клопотання адвокатів відмовити. Щоправда, потім
несподівано призначили розгляд
клопотань щодо продовження запобіжних заходів для обвинуваченої. Але через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд справи Юлії
Кузьменко перенесли на 10-ту ранку
4 лютого. Утiм нове слухання нічого не змінило: вже інший суддя, Віталій Писанець, задовольнив клопотання прокурора Сергія Зузака та залишив Кузьменко під вартою аж до 3
квітня. Адвокати Кузьменко заявили, що подаватимуть апеляцію —

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

❙ Не маючи жодних доказів провини підозрюваних, окрім пафосних заяв
❙ перших осіб держави, суд знову продовжив ув’язнення лікарки-волонтерки
❙ Юлії Кузьменко — до 3 квітня.
рішення судді може бути оскаржено впродовж п’яти днів.
Додамо, що 3 лютого в терміновому порядку призначили на пізній вечір розгляди справ двох інших фігурантів, Андрія Антоненка та Яни Дугарь, проте їх також
перенесли. Як повідомив адвокат
Микола Оріхівський: «Суддя Писанець продовжив іще на два місяці
запобіжний захід у вигляді нічного
домашнього арешту Яні Дугарь».
А ось Андрію Антоненку пощастило менше: Печерський райсуд залишив його за ґратами до 4 квітня. Суддя задовольнив клопотання прокурора і відмовив усім, хто
хотів узяти Антоненка на поруки.
Нагадаємо, 12 грудня поліція
затримала трьох підозрюваних у
вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна
Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства,

до вбивства причетне подружжя
ветеранів — Владислав та Інна
Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. 13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній
арешт Дугарь, а волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого
2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугарь і змінив
її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Найпарадоксальніше у цій
справі те, що навіть генпрокурор
Руслан Рябошапка визнає: достатніх доказів причетності вищеназваних фігурантів справи до вбивства
журналіста немає! Тож як довго
триватиме цей суддівський фарс у
неправовому полі — передбачити
важко. ■
Продовження теми — на стор. 5

■ ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ

Маленькі зарплати великого міста
У всеукраїнському рейтингу Харків посідає лише 11-те місце за рівнем
прибутків населення
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Наприкінці минулого року щомісячна середня зарплата в Україні
склала 500 доларів. Але індустріальний Харків знову не ввійшов
до десятки найбагатших міст країни. Сьогодні цей показник тут становить близько 10 тисяч 410 гривень (415 доларів), у той час коли в
Києві працівники отримують майже вдвічі більше. Та навіть такі невеликі обласні центри, як Вінниця
та Миколаїв, помітно вийшли вперед за рівнем офіційних зарплат.
Одинадцята позиція між Луганською областю та Львовом не
надто втішна для міста-мільйонника, в якому по-білому заробляють
ледь більше, ніж у Чернігові, де
Держстат зафіксував найнижчу середню зарплатню по Україні (8 ти-

сяч 854 гривнi). За рік реальний
прибуток харків’ян зріс лише на
1 тис. 350 гривень, що з урахуванням інфляції менше, ніж 10 відсотків.
За словами експертів, розрив
між харківським та середнім показником по країні зріс через зниження об’ємів промислового виробництва, адже після трирічного повільного підйому галузь
«просіла» в Україні майже на два
відсотки, а в Харкові — на чотири.
Погіршує показник і велика недоїмка iз зарплати на великих підприємствах, що не поспішають розраховуватися з боргами в повному обсязі.
Втім є невеликий перелік професій,
де люди отримують досить високі
зарплати. Скажімо, кваліфікованим топ-менеджерам роботодавці
готові платити в середньому по 23

тисячі гривень, ріелторам по 17 тисяч, а керівникам середньої ланки
— по 14 тисяч.
Але є й суто харківська проблема, яку не спишеш на об’єктивні
причини. Як повідомив виданню
KHARKIV Today голова Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, керівники місцевих
компаній постійно скаржаться на
відчутний «корупційний податок».
«Бізнес несе великі корупційні витрати, — каже експерт. — У Харківському регіоні реєстрація прав
на землю та нерухомість включає
і корупційну складову. Дуже дорого коштує підключення до мереж —
електрика, водовідведення, опалення. Усі ці нелегальні витрати вилучають кошти з «білого» обігу, вони
йдуть у тінь, і, відповідно, це впливає на середню заробітну плату». ■

Ще не стих скандал навколо неякісної сталі,
поставленої з Лозової для виробництва БТР-4 на
Харківському КБ імені Морозова, як з’явилася схожа новина. Контррозвідка Служби безпеки України
блокувала постачання несправних агрегатів на ДП
«Харківський бронетанковий завод», що займається ремонтом і технічним обслуговуванням військової техніки для потреб української армії.
Як повідомила пресслужба відомства, влітку
минулого року в межах виконання держзамовлення комерційна фірма із Запорізької області здійснила поставку трансмісій для танків Т-64 і Т-80. Вартість контракту — 2,5 мільйона гривень. Але пізніше з’ясувалося, що замість якісних комплектуючих
до Харкова прибула партія несправних запчастин,
котрі вже були у використанні. За даними експертів, старі танкові агрегати запорізькі «умільці» трохи пофарбували, перебили на них серійні номери й
спробували збути як нову продукцію. Отримати гроші комерсанти не встигли, оскільки на заводі вчасно помітили брак.
У межах відкритого кримінального провадження
правоохоронці провели обшуки за місцями ремонту
та зберігання неякісних деталей, а також у помешканнях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та
Нікополі. Під час слідчих дій вилучено контрафактні
запчастини для броньованої техніки, устаткування
для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерську
документацію, печатки та інші матеріали, що доводять незаконні оборудки.
Директору фірми-постачальника повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Якщо провина
керівника буде доведена у суді, йому загрожують 12
років в’язниці з конфіскацією майна і позбавлення
права займатися певною діяльністю на термін до 3
років. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Жорстка посадка у Стамбулі
Авіалайнер Boeing 737-800 NG, який виконував рейс з Ізміра, розвалився на три частини під час приземлення в стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гекчен. Він сідав у несприятливих погодних умовах
— були сильний вітер та дощ. Пожежним службам швидко вдалося загасити вогонь усередині літака, але не обійшлося без жертв. На момент
аварії на борту повітряного судна перебувало 183 людини. Внаслідок
жорсткої посадки літака загинули три людини, 179 людей отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Туреччини.
Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість пасажирів були турками, лише
20 людей на борту були іноземцями. Губернатор Стамбула Алі Ерлікайя
заявив: «На жаль, літак авіакомпанії Pegasus не зміг втриматися на злітно-посадковій смузі через погані погодні умови і виїхав за її межі». За
словами губернатора, постраждалих доставили в місцеві лікарні. Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт міста.
Прокуратура міста розслідує інцидент.

Згорів туристичний автобус
Український автобус загорівся у середу на автостраді A1 у Лодзькому воєводстві Польщі близько 18.00 5 лютого. Ним подорожувало вісім
осіб. Усі евакуювалися до прибуття пожежників. «У момент приїзду пожежної служби весь автобус був у вогні. На місці працюють п’ять пожежно-рятувальних відділень. Вісім осіб, які подорожували автобусом
з українськими номерними знаками, в тому числі водій, евакуювалися
ще перед нашим приїздом», — повідомив речник Воєводської комендатури пожежної служби в місті Лодзь Єнджей Павляк. Рух у напрямку
Ґданська був заблокований, перед 19.00 розблоковано ліву смугу, через три години — і праву.

Аварія потяга в Італії
На півночі Італії зійшов iз рейок швидкісний пасажирський потяг,
що прямував за маршрутом Салерно—Мілан. В результаті аварії, що
сталася в ніч на четвер, 6 лютого, за 50 кілометрів на південь від Мілана,
перекинулися кілька вагонів потяга. Загинуло щонайменше двоє осіб,
повідомляють місцеві ЗМІ. Один із загиблих — машиніст поїзда.

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

1,5 тис.

доларів

42%

доходів

Із 14

років

Кожен 10-й

8-ю

стала

коштуватиме гектар
українці витрачають на
вводити кримінальну відповіукраїнська мова серед
угідь після зняття мораторію на продаж землі продукти харчування, згідно з досліджен- дальність за жорстоке або безвідповідальне по- українець
найуживаніших у Європі — такі дані насільськогосподарського призначення, вважає ген- ням Міністерства сільського господарства водження з тваринами пропонується в законо- народжується в Києві, засвідчили у водить Рада Європи у зв’язку з Європейським днем мов.
директор ГП «СЕТАМ» Віктор Вишнев.
США (USDA).
проєкті, підтриманому 5 лютого в парламенті. пресслужбі Міністерства юстиції.
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ПОЛІТИКА

■ КОПІЄЧКА

■ ПАРЛАМЕНТ

НЕбідні
міністри

Довбання кремлівським
молотком,

Прем’єр-міністр Олексій
Гончарук пообіцяв
зменшити зарплати та
премії урядовцям

або Як не проґавити «ввічливих земельних чоловічків»
Тетяна ПАРХОМЧУК

Катерина БАЧИНСЬКА
Зменшити заробітну плату міністрам. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради в офісі президента
заявив: відтепер в уряді зменшать розмір не лише зарплат, а й премій чиновникам. Від трьох до п’яти середніх зарплат по Україні. Саме стільки відтепер
становитиме зарплата міністрів та їхніх заступників у Кабміні. Прем’єрміністр Олексій Гончарук змушений
був це заявити пiсля скандалу з нарахуванням премій чиновникам напередодні Нового року. «Ми домовилися
про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів
та їхніх заступників буде в діапазоні
від трьох до п’яти середніх заробітних
плат. І потрібно припиняти виплати по
200-400% премій — максимальна премія буде не більше, ніж один оклад»,
— сказав прем’єр.
Якщо ж порахувати, то середня зарплата, за даними Держстату, в Україні становить 12 264 гривнi. Таким
чином, мінімально міністри можуть
отримувати 36,792 гривні, максимально — 61 тисячу гривень. Завдяки
цьому уряд хоче, щоб розмір зарплати міністрів, заступників міністрів
та інших високопосадовців в Україні
прив’язали до середньої по країні.
Таке рішення прем’єра підтримав і
президент Володимир Зеленський,
наголосивши на тому, що пов’язувати
платню з коефіцієнтом середньої заробітної плати є справедливим. «Мені
здається, дуже справедливо, що ви
прив’язуєте платню з коефіцієнтом до
середньої заробітної плати по країні,
і якщо вона збільшується, то у всіх
збільшується, а якщо зменшується,
то й у високопосадовців також», — заявив Зеленський.
Відреагували на ситуацію із зарплатами і в парламенті. Опозиційні
фракції звернулися з вимогою створити тимчасову слідчу комісію. Саме
вона має розслідувати справу з нарахуванням завищених зарплат чиновникам. Ба більше, депутат Олексій Гончаренко подав законопроєкт до парламенту щодо скорочення зарплат як
чиновникам, так і депутатам. «Хочуть
скоротити зарплати, нехай на ділі це
покажуть. Я зареєстрував законопроєкт, яким пропоную зафіксувати зарплати народними депутатам у розмірі
10 тисяч гривень. Не може бути такого, що люди в середньому отримують
12 тисяч, а депутати — 100 тисяч», —
зазначив Гончаренко.
Тим часом у президентській партії «Слуга народу» свою позицію стосовно зарплат коментують по-різному.
Дехто виступає за високі зарплати депутатам, адже відповідальність парламентаріїв немаленька. Дехто ж вважає: для чиновників зарплата не має
бути більшою за 100 тисяч гривень —
і це вже з урахуванням премії. Про це
в кулуарах заявив народний депутат
від фракції «Слуга народу» Олександр
Корнієнко.
Нагадаємо, скандал
навколо зарплат чиновникам розгорівся напередодні Нового року. Коли більшість міністрів отримали премії у розмірі 100 i бiльше тисяч гривень. Олії у
вогонь підлила і заява міністерки освіти Ганни Новосад, яка заявила, що утримувати дитину на зарплату в розмірі
36 тисяч гривень неможливо. ■

Учора в парламенті відбулася справжня
«битва за землю». Причому в буквальному
розумінні. Винесення на розгляд парламенту законопроєкту про обіг земель звело в
«рукопашній» пропрезидентську фракцію
«Слуга народу» та опозицію. Войовничий
настрій противників законопроєкту неважко
зрозуміти: напередодні з фракцією «Слуга
народу» зустрічався президент Володимир
Зеленський, і під час цього «побачення»
вдалося переконати «слуг» проголосувати
за закон про землю.
Після штовханини, яка утворилася в
президії Ради, в засіданні довелося
оголосити перерву. Але й після відновлення роботи протистояння продовжилося. Навчені досвідом «cлуги народу»
оточили президію, аби не допустити
зриву засідання. Проте керівник фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко все
ж прорвала «оборону» й добралася до
крісла спікера. В результаті розгляд земельного законопроєкту вирішили перенести на 19.30 вечора. Тож на момент
верстки номера підсумок цього гарячого
дня в парламенті ще не був відомий...

«Не болить голова у дятла»
Історія з ринком землі давно втратила обриси латифундистського пафосу. Законопроєкт, що має відкрити українську землю сільськогосподарського призначення для охочих товстосумів,
котрі могли б поправити фінансове становище загнаних у безпросвітні злидні більшості українських селян, претендує на звання багатостраждального.
Суспільний човен довкола легалізації
продажу земель сільськогосподарського призначення розхитався в минулому
році. Земельноринковий законопроєкт
то вносять, то урочисто виносять із парламентської зали. Мітинги, протести,
ходіння по колу й розхристаність цього
питання стають більше схожими на довбання дятлом дерева. Хто спостерігав за
амплітудою, з якою він лупить своєю головою, як чужим молотком, в одну точку з усією дурістю, той, напевне, не вірить, що не болить голова в дятла. Ну
от чому б не взяти та не приземлитись
до рясно встеленої, наприклад, осінньої
сливи? Сідай і клюй собі, чого ж ти, старатель, санітар, мізки собі вибиваєш?
Чого ти хочеш — їсти, чи флору рятувати? Навіщо ж таке важке суміщення?
Отак і влада щодо відкриття ринку
землі.

Без права на гарантію
Важливою складовою відкриття ринку сільськогосподарських земель є захист та гарантування прав як власникам
земель, так і землекористувачам. Перш
за все землекористувачі зацікавлені в
непорушності їхнiх прав користування землями на строк дії договорів оренди, суборенди, а також можливості придбати ті землі, які вони обробляють та в
які вкладають фінансові ресурси.
Положеннями законопроєкту № 217810 про обіг земель сільськогосподарського призначення в редакції до другого читання вже обмежено коло суб’єктів права
власності на землі. Тобто не всім нинішнім землекористувачам дали можливість
придбати оброблювані землі, що ставить
під загрозу їх подальше ведення сільськогосподарської діяльності, а також матиме негативні наслідки і для економіки України. Фахівці стверджують, що й
ті землекористувачі, які включені до переліку суб’єктів права власності, не мають гарантій у викупі тих земельних ді-

❙ Тимошенко вчора врукопашну протистояла ринку землі.
лянок, які вони обробляють.
Адже в законопроєктах, які впроваджуватимуть ринок землі, відсутні
чіткий механізм та процедура реалізації переважного права на придбання земельних ділянок, та навіть більше — не
визначено, хто має таке право.

Оренда довічного користування
Напевне, тому й ще більше активізувався рух довкола нелегального придбання земель, що існує в Україні давно, — так звана оренда на 49 років (тобто на вічне користування).
Насправді земельні паї у селах розпродуються регулярно. Цей підпільний ринок відкрився тоді, коли канули в лету колгоспи, й селянам навішали
локшину, що тепер вони — повноправні господарі на своїй землі. Так, господарі, от тільки ґаздувати на (в середньому) двох-трьох гектарах на одну особу під силу не всім. Для цього власник
мусить мати техніку або безпосередньо
хоча б коника в господарстві; дорослу,
працездатну родину, щоб було кому працювати; здоров’я; час. Для багатьох пайовиків ця власність перетворилась на головний біль: куди йти, до кого пристати,
як подужати обробіток землі? На арену
вийшли орендарі — зрозуміло, це люди
з давно накопиченим і працюючим капіталом, статусом, зв’язками. Ну добре,
земля в роботі, власники паїв отримують свої дивіденди — все добре. Ринок
землі зачинений. Однак зубожіння і потреба в коштах певної частини пайовиків
підганяли до того, аби продати свої наділи, але ж офіційний продаж був заборонений. От тоді й вилізла хитромудра схема — угода купівлі-продажу, що називається орендою на 49 років. Ціна, звісно, нижча, ніж та, яку може встановити
легальний офіційний ринок. Але чимало селян змушені приймати й таку суму,
особливо коли йдеться про вирішення
нагальних гострих потреб.
От і виходить, що законопроєкт, не
надавши чітких гарантій певній частині
орендарів на придбання землі, залишає
гіркий осад у власників паїв, кому довелося збувати свої наділи цим же орендарям за ціну, значно нижчу вiд ринкової.
Адже ціна, за котру пайовики могли б
продати свої землі після легалізації рин-

ку, може бути як мінімум удвічі вищою
за ту, що наразі встановлена підпільною схемою продажу землі. Виходить,
що непродуманими, нечіткими правилами гри наразі селян-власників паїв просто обкрадають.
Далі ще сумніше. З одного боку, ринок необхідно було відкривати давно,
але з наведеним там порядком і так, щоб
не постраждав головний власник землі
— український селянин. З іншого — відсутність продуманості в законопроєкті
та непередбачене уникнення ризиків
для вітчизняних орендарів через прихід
іноземних інвесторів, котрим головне —
лише прибуток та орієнтованість на світовий ринок, а не потреби корінного населення — українців, може призвести до
незворотних процесів, коли селянин на
своїй землі може залишитись без необхідних продуктів харчування — того ж
хліба, але з бананами, як варіант.

Зачинити доступ «ввічливим
земельним чоловічкам»
Нагадаємо, 11 листопада минулого року президент Володимир Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати
українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму.
Але є одне але, і «УМ» вже неодноразово про це писала: ми в стані війни з
нашим сусідом — Росією. А земельний
переділ і перерозподіл перебувають у залежності від того, холодно чи тепло цілуються між собою різнокланові прокремлівські українські політикоолігархи. І вони також є громадянами України. Коли ці росієорієнтовані, так звані
«українці», розкуплять землі в селян,
референдум уже буде не потрібен. Реальний іноземний інвестор зі своїми
цивілізованими і прийнятними для нас
пропозиціями, конкуренцією, торгами
буде зайвим на цьому прокремлівському «святі життя». І тоді всі воєнні дії на
сході будуть зайвими. Ввічливі «земельні» чоловічки заглибляться на нашу територію без зайвого пострілу.
Тому прийняття закону про відкриття ринку землі в Україні так і залишається невирішеним, непродуманим,
загрозливим і чутливим питанням для
безпеки України. ■

ПРАВО
Максим МУХІН
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Історія з розслідуванням резонансного вбивства журналіста
Павла Шеремета — приклад
того, наскільки неефективною є правоохоронна система
в Україні. Про те, чому генпрокурор Руслан Рябошапка
та інші силовики можуть постраждати через провал цієї
справи, читайте в матеріалі
«Апострофа».

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛЮТОГО 2020

■ СКАНДАЛ

Холостий постріл
Кого звільнять через провал справи Шеремета

Коли недостатньо доказів
Останні два місяці пройшли
під
знаком
скандалів,
пов’язаних із розслідуванням
убивства журналіста Павла Шеремета. 12 грудня на спеціальному брифінгу генпрокурор
Руслан Рябошапка в присутності президента Володимира
Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
заявляв, що «встановлено особи, які планували та вчинили вбивство». При цьому учасники брифінгу відзначили, що
питання ініціатора і замовника
ще має бути вирішено. Підозра
у вбивстві Шеремета була висунута військовій медсестрі Яні
Дугарь, волонтеру і дитячому
судинному кардіохірургу Юлії
Кузьменко, а також музиканту
і ветерану АТО Андрію Антоненку. Всі вони були затримані.
Кузьменко та Антоненко досі
перебувають під вартою, а Дугарь — під домашнім арештом.
Але на початку лютого генпрокурор раптом переглянув свою
позицію. В інтерв’ю інформаційному агентству «ІнтерфаксУкраїна» він прямо заявив, що
у «справі Шеремета» необхідно
зібрати додаткові докази, щоб
справа могла бути передана до
суду, оскільки зібраного обсягу
матеріалів недостатньо.
Після цього, 3 лютого, він
продовжив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо вбивства Шеремета на термін до чотирьох
місяців. Таким чином збір доказів та інших процедурних
моментів триватиме до початку червня. В офісі генпрокурора заявили, що продовження
терміну необхідно «для виконання слідчими органами досудового розслідування письмових вказівок прокурорів від
28 січня 2020 року щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на
встановлення всіх обставин злочину, в тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів».
Колишній заступник генерального прокурора Олексій
Баганець пояснює «Апострофу», що у зв’язку із завершенням терміну досудового розслідування прокуратура повинна
була передати справу до суду
або закрити провадження. Тому
терміни були продовжені.
«Генпрокурор щонайменше
повинен знати поняття досудового слідства та процесуального
керівництва. Перед тим, як виходити на брифінг і розповідати
про нечуваний рівень співпраці
і взаєморозуміння зі слідством,
потрібно було перевірити, чи
достатньо доказів для обґрунтованої підозри», — пояснює він.
Іншими словами, Рябошапка в
грудні міг просто не виходити
на брифінг, знаючи про те, що в
нього не вистачає доказів, а не
ганьбитися зараз...
У свою чергу адвокат Валентина Теличенко зазначає,
що прокурори і слідчі були
зобов’язані заново оцінити необхідність застосування запобіжних заходів за підозрою у

❙ Музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, підозрюваний в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
відношенні до Кузьменка, Антоненка та Дугарь.
«На момент обрання їм запобіжного заходу у слідства не
було переконливих доказів причетності цих осіб до вбивства
Павла Шеремета. Схоже на те,
що у слідства і зараз немає таких
доказів. А це означає, що навіть
якщо слідство ще не готове визнати нинішніх підозрюваних
непричетними, тобто наполягає
на раніше пред’явлених підозрах, то слід змінити запобіжний захід. Він повинен бути
мінімальним, досить особистого зобов’язання з’явитися за
викликом і повідомити слідчому про місце фактичного постійного проживання», — розповіла
«Апострофу» Теличенко.
Вона уточнює, що в даному
випадку можна констатувати
факт порушення прав підозрюваних, за яке будуть відповідати не прокурори, слідчі та судді, а держава. За її словами,
прецедентів, щоб посадові особи понесли кримінальну від-

❙ Фото: Апостоф / Колаж.
у некомпетентності та заангажованості. Головний удар у ситуації з напіврозваленою справою вбивства Шеремета завдано по Володимиру Зеленському,
який присутністю на тому злощасному брифінгу, по суті, «освятив» дії правоохоронців.

Шансом показати ефективність була й історія
зі справою Шеремета. Але і тут, схоже, Банкова
потрапила в халепу.
повідальність за незаконне утримання під вартою підозрюваного на стадії досудового слідства в Україні, досі не було.
«У цій справі і прокурори, і
судді підтвердили свою фактичну підпорядкованість Банковій.
Відповідальність за порушення прав підозрюваних повинна
лягти не тільки на них, а й на
генерального прокурора, який,
як ми чули, зі слів президента,
«повністю його людина». Тому
він відповідальний так само»,
— вважає Теличенко.

Той, хто «освятив» справу
Шеремета
Уся ця історія серйозно б’є
по реноме не тільки керівників
силових відомств — тим не звикати до постійних звинувачень

Це не могло сподобатися
керівникові держави. Як повідомили «Апострофу» джерела
в офісі президента, Володимир
Зеленський незабаром може
звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку через
крайнє невдоволення ходом
розслідування вбивства Шеремета.
Наприкінці січня на Банковій відбулася зустріч Зеленського і Рябошапки. Розмова проходила на підвищених
тонах. «З моменту того самого
брифінгу, в грудні 2019 року,
все більше фактів необґрунтованості доказів проти підозрюваних. Справа розсипається. Президент дуже незадоволений, що
його залучили до того брифінгу,
виставивши тим самим у пога-

ному світлі. На це вказали Рябошапці, але він критику не
сприйняв, почав сперечатися.
Сторони обіцяли зробити висновки. Ви ж пам’ятаєте фразу
про те, що у президента лежать
заяви всієї команди? Внести подання до Ради — це лише справа часу», — говорить співрозмовник.
Це не означає, що у Зеленського немає претензій до інших
правоохоронних органів, які
займаються розслідуванням
убивства. Варто нагадати, що
слідство у «справі Шеремета»
веде Національна поліція, але
процесуальне керівництво над
слідством здійснює прокуратура. У свою чергу, прокуратура
підписувала та погоджувала висунуті підозри, як того вимагає
Кримінальний процесуальний
кодекс. Але якщо прокурор бачить, що доказів не вистачає,
він має повне право не давати
справі хід.
Тут слід враховувати, що у
високих кабінетах багато політичних гравців із самого початку критично ставилися до
керівника офісу генерального
прокурора. За словами одного з
високопоставлених співрозмовників, у Рябошапки вже досить
давно спостерігаються складні
взаємини з деякими з представників офісу президента. Сам
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генпрокурор ще в листопаді минулого року в інтерв’ю «Лівому
берегу» розповідав про те, що
люди, які наближені до бізнесмена Ігоря Коломойського, хочуть його звільнити.
«Я це також помічаю. Мабуть, я незручний для цих людей. Я не просив Богдана (глава офісу президента. — Ред.),
щоб він просив Коломойського, аби його люди заспокоїлися», — прозоро натякнув генпрокурор.
Примітно, що наприкінці
січня заступник генпрокурора Віктор Трепак також повідомив, що проти нового керівництва прокуратури України примітивними засобами ведеться
інформаційна атака.
За словами Баганця, складається враження, що основне
завдання генерального прокурора — під час реформи розігнати з органів прокуратури професійні кадри. Далі за принципом патрульної поліції, набрати непідготовлених людей, щоб
потім нарікати на їх молодість і
недосвідченість.
«Я дивився статистику розслідування
кримінальних
справ. За 2019 рік за умисними
вбивствами до суду було доведено тільки 19% виробництв. Це
тільки з одного виду злочину.
Такої ситуації не було навіть у
90-х. Так, потрібен час для реформ і досвіду, але злочинність
чекати не буде», — підкреслює
Баганець.

Чого чекають від Зеленського
Є і ще одна — суто політична — проблема: річ у тім, що Володимир Зеленський, ще будучи
кандидатом у президенти, почав
рекламну кампанію зі слоганом
«Весна прийде — садити будемо». Посадку корупціонерів від
колишньої влади виборці чекали, напевно, більше, ніж «кінця епохи бідності». Однак доводиться визнати, що гучні арешти
топ-чиновників виявилися вельми нечисленними (можна згадати хіба що екснардепів Сергія
Пашинського та Юрія Гримчака), а кримінальні виробництва,
відкриті проти них, не дали ніякого результату. Шансом показати ефективність була й історія
зі справою Шеремета. Але і тут,
схоже, Банкова потрапила в халепу.
У купі зі зниженням економічної ситуації, скандалами з
зарплатами міністрів і платіжками за комунальні послуги,
нездатність «навести порядок»
уже потроху починає позначатися на рейтингу Зеленського.
Наприкінці січня 2020 року рівень довіри українців до глави
держави вперше знизився нижче 50%. Такі цифри були озвучені Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень
ім. Яременка. З огляду на те, що
рейтинг пропрезидентської партії «Слуга народу» тримається
на персональному рейтингу президента, втрачати позиції перед
всеукраїнськими місцевими виборами і можливими позачерговими до Верховної Ради Зеленський навряд чи планує.
Виходячи з цього, експерти
прогнозують, що вже найближчим часом почнеться робота на
двох напрямах. По-перше, варто очікувати низку кадрових рішень, які повинні будуть показати готовність Зеленського
пожертвувати своїми людьми
заради результату. По-друге,
цілком очевидно, що не обійдеться без нових «посадок».
Інакше рейтинг президента не
врятувати. І в «Зе»-команді це
прекрасно розуміють... ■
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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»
10.35 Т/с «Жіночий рай»
11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж
12.00 Д/ф «Аромати Іспанії»
13.10, 5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/ф «Аромати Перу»
15.10 UA:Фольк
16.15, 19.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.25 Перша шпальта
18.20, 2.40 Тема дня
19.55 Д/ф «Тваринна зброя»
21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром

10 лютого

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.20, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.40, 14.45 «Світ навиворіт-8:
Непал»
15.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Драма «Мама»
19.20 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Мелодрама «Не
відпускай»
22.45 «Гроші-2020»
00.00 «Дубінізми-2020»
00.30 «Голос країни 10»
02.45 «Ігри приколів 2»

03.05 Подробиці
03.35, 3.40 «Щоденник
вагітної»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 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»
09.45, 18.00, 19.00, 1.25
«Стосується кожного»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 15.30 Невигадані історії
07.00, 8.00, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.10, 8.15 Хроніка дня
07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси
07.55, 10.55, 11.55, 13.55,

14.55, 16.55, 22.55,
23.55, 1.10 Погода на
курортах
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,

ні пробачень»
14.00 UA.Музика. Кліпи
14.10 Лекторій. Музика.
Найкраще Сергій
Прокоф’єв
14.35 Дика Африка. Африка.
Документальний фільм
15.50 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Штурм.
Мультфільм
16.20 Книга-Мандрівка.
Україна
16.25 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Слід Ван Гульден.
Мультфільм показу
16.50 Монстри і пірати.
Мультфільм
17.00 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 16
серія. Офіцер з Берліна
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 Культура діалогу. Оскар
2020. Переможці
19.00 Лекторій. Музика
Найкраще. Джон
Вільямс
19.30 Ремесло за
призначенням. Австрія.
Документальний цикл
19.55 Ремесло за
призначенням. Острів
Балі. Документальний
цикл
20.25 Доленосний 1918.
Антигетьманський
переворот
20.35 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 21
серія. Група Райнера
21.20 Сучасне українське
кіно на UA.КУЛЬТУРА.
MyStreetFilmsUkraine.
Голос українських міст
21.35 Ма. Фільм Марії
Стоянової
21.55 Гірник. Фільм Марії
Ворончук
22.05 Світлоград. Фільм
Аліни Якубенко
22.20 Я і Маріуполь. Фільм
Пьотра Армяновського
22.30 UA.МУЗИКА. Кліп

22.40
23.00
23.25
00.15
01.10

11.40, 12.25 Х/ф «Чого хоче
Жюльєтт»
13.50 Х/ф «Останній діамант»

15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 2.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі». Прем’єра
23.45 Т/с «Спокуса»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
07.10, 8.15 Ранок з Україною

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.00 Абзац

04.40 Скарб нації

06.35, 8.00 Kids Time

04.50 Еврика!

06.40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

05.00 Служба розшуку дітей

08.05 Х/ф «Він я та його

05.05 Т/с «Відділ 44»

друзі»

09.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
17.00 Історія одного злочину
19.50 «Говорить Україна»

10.20 Х/ф «Мисливці на
привидів»
12.20 Х/ф «Мисливці на
привидів 2»

05.50 Громадянська оборона
06.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні

14.40 Х/ф «Пустун»

новини з Костянтином

21.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

16.40 Х/ф «Ми — Міллери»

Стогнієм

23.30 Т/с «Між любов’ю і

18.50 Х/ф «Шпигун, який

ненавистю»

мене кинув»

01.40 Телемагазин

10.05, 13.20 Т/с «Ніконов і
КО»

21.00 Х/ф «Дім великої

12.45, 15.45 Факти. День

матусі»

02.10 Зоряний шлях

23.00 Х/ф «Крок уперед»

13.40, 16.20 Х/ф «Безодня»

03.10 Реальна містика

01.00 Т/с «Медфак»

16.55 Х/ф «Земля після

5-й канал

нашої ери»

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

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.15, 21.30 Х/ф «Центуріон»

22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Фаворитка»

02.00 Стоп

22.15 Т/с «Епоха честі»
НТН

05.00 «Top Shop»
05.45 Х/ф «Тричі про
кохання»

07.20, 16.50 «Випадковий
свідок»
07.55 Х/ф «Кримінальний
талант»

10.55, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.10, 3.40 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.30 Х/ф «Незаперечний-3»

04.10 «Легенди бандитської
Одеси»
04.35 «Правда життя»
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Чилі.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Книга
джунглів. Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Стань диким з нами.
Ламбертс Бей. Берд
айленд. Місце, де
головні птахи
08.30 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА.
Стань диким з нами.
Південна Африка. Гори
Готентоцької Голландії
09.00 Новини
09.00 «Росселла».
Телевізійний серіал.
Італія 16+
10.05 Українська кінокласика
на UA.КУЛЬТУРА.
«Відьма». Художній
фільм
12.15 Віктор Павлік ТА PAVLIK
OverDrive «Ні обіцянок,

01.50
02.40

03.10
03.30
03.55
04.45
05.35
05.45
05.50

Вікно в Америку
Новини
Сильна доля. Антитіла
Бюджетники
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Шахтарська зміна
Букоголіки. Читання
як пристрасть.
Колекціонування
книжок. Віктор Ющенко
Вікно в Америку
Новини
UA.Фольк. Спогади
#ВУКРАЇНІ
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. UA.
Пара олімпійців
Візитка Карпат. Гора
Хорде-Ватаги
Погода
СТБ

06.30, 18.00, 22.40 Один за
всіх
07.50 Ультиматум
09.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12.15 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.55 «Та, що бачить завтра»
23.50 Слідство ведуть
екстрасенси
02.55 Найкраще на ТБ
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

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони2018»
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест2018»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00 «Загублений світ»
13.45 «Помста природи»
14.10 Х/ф «Збройний барон»
16.20 Х/ф «Ефект колібрі»

19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»
00.50 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

06.00, 13.45, 17.50 Yellow
06.10 «Сосьєдад» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
08.00, 10.00 Топ-матч
08.10 «Шахтар» —
«Олімпія». Контрольна
гра
10.15 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
12.00 «Наполі» — «Лечче».
Чемпіонат Італії
13.55 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
18.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18.55 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
20.40 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
23.40 «Атлетіко» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
01.30 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
02.25 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії

04.10 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
ФУТБОЛ-2

06.00 «Верона» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
07.50, 11.50, 19.50 Yellow
08.00 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
09.50, 17.50, 3.25, 5.30 Топматч
10.00 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
12.00 «Сосьєдад» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
13.45, 22.45 Журнал Ліги
Чемпіонів
14.15 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
16.00 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
18.00 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
20.00 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
20.55 «Шахтар» —
«Олімпія». Контрольна
гра
23.15 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
01.05 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
01.35 «Айнтрахт» —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
03.40 «Торіно»
— «Сампдорія».
Чемпіонат Італії
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 1.45 Правда життя
09.15, 0.35 Речовий доказ
10.25 Погляд зсередини
11.25, 17.05 Світ дикої
природи
12.25, 22.45 Особливий загін
13.15 Скептик

14.15, 19.45 У пошуках істини
15.05, 23.35 Горизонт
16.05, 21.45 НЛО з минулого
18.05 Сучасні дива
19.00 Теорія Змови
20.45 Секрети Другої світової
02.50 Професія — альфонс
03.35 Місто, яке зрадили
04.20 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
05.05 Потойбіччя. Сни
К1

06.30
07.50
08.15
08.40
09.40

«Top Shop»
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
М/ф «Земля до
початку часів: Подорож
хоробрих»
11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
16.25, 22.00
«Орел і
решка.Перезавантаження»
19.10 «Орел і решка. Рай та
пекло»
21.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
23.50 Х/ф «Гавань»
01.40 Х/ф «Герой місяця»

03.10 «Нічне життя»
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 9.30, 17.00 Танька і
Володька
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
15.30, 22.00 Країна У
16.30 Казки У Кіно
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 Т/с «Домашній арешт»
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
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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 «Жіночий рай»
11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж
12.00 Д/ф «Аромати Іспанії»
12.30 Д/ф «Аромати Греції»
13.10 Сильна доля
14.25 Д/ф «Аромати Перу»
15.10 Бюджетники
15.45, 5.25 #ВУКРАЇНІ
16.15, 19.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.25 Схеми. Корупція в
деталях
18.20, 2.40 Тема дня
19.55 Д/ф «Світ дикої
природи»
21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Т/с «Епоха честі»
04.05 UA:Фольк. Спогади
НТН

05.00 «Top Shop»
06.10 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 «Поїзд поза
розкладом»

10.35, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 3.20 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.35 «Таємниці
кримінального світу»
03.45 «Легенди бандитської
Одеси»
04.10 «Правда життя»
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Чилі.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Книга
джунглів. Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Стань диким з нами.
Південна Африка. Гори
Готентоцької Голландії
08.30 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА.
Стань диким з нами.
Природний заповідник
Готентоцька Голландія.
На крилах янгола
09.00 Новини
09.00 Росселла. Телевізійний
серіал. Італія 16+
10.05 Дама під вуаллю.
Телевізійний серіал.
Італія 16+
11.05 Бюджетний відпочинок.
Лондон
11.40 Ремесло за
призначенням. Індія.
Документальний цикл
12.05 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Хорея
Козацька
12.25 UA.МУЗИКА. Кліпи
12.45 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Danses et Contredanses/
Танці та контраданси
14.10 Лекторій. Поезія.
Найкраще. Леонід
Талалай
14.35 Дика Африка.
Слідами білих акул.
Документальний фільм

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.35, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.40, 14.45 «Світ навиворіт-8:
Непал»
15.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Драма «Мама»
19.20 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Мелодрама «Не
відпускай»
22.45, 0.45 «Одруження
наосліп»
02.20 «Ігри приколів-2»

05.25, 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»

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

15.40 Книга-Мандрівка.
Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Небезпеки лісу.
Мультфільм
16.20 Книга-Мандрівка.
Україна
16.25 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Пастка.
Мультфільм
16.50 Монстри і пірати.
Мультфільм
17.00 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 17
серія. Вітаю, панове!
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 Культура діалогу.
Мстислав Чернов.
Медіа-машина.
Виставка за мотивами
книги М. Чернова «Часи
сновидінь»
19.00 Лекторій. Поезія.
Найкраще. Петро
Скунць
19.30 Ремесло за
призначенням. Острів
Балі. Документальний
цикл
19.55 Ремесло за
призначенням. Ірландія.
Документальний цикл
20.20 Доленосний 1918.
Господар землі основа
державності
20.30 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 22
серія. Старший у Павєку
21.20 Весна 68.
Документальна
програма
21.55 Нова. Українська.
Твоя Музика 2020 на
Суспільному
23.00 Новини
23.25 Сильна доля. O. Torvald
00.20 Бюджетники
01.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
01.55 Шахтарська зміна
02.40 Букоголіки. Секс в
літературі. Оксана
Забужко
03.10 РадіоДень
03.30 Новини
03.55 Енеїда. Григорій КвіткаОснов’яненко
04.20 Енеїда. Олександр
Довженко
04.50 #ВУКРАЇНІ
05.40 Візитка Полтавщини
05.50 Погода

Нова історія»
11.55 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
22.40 Таємниці ДНК

СТБ

06.00, 18.00 Один за всіх
07.10 Ультиматум
09.05 Т/с «Коли ми вдома.

12.25 Х/ф «Слід Сокола»

14.45 «Речдок»
15.40 «Речдок» Прем’єра
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.25 «Стосується
кожного»
20.00, 2.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
23.45 Т/с «Спокуса»
03.40 «Щоденник вагітної»
04.55 «Телемагазин»

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, 7.50 Т/с «Удар у
відповідь»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.20 «Загублений
світ»
13.35 «Помста природи»
13.45 Х/ф «Легенда про
маску»
15.25 Х/ф «Війна»

19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»
22.10 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»
00.50 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

06.00 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
07.45, 15.10 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.15 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
10.00, 15.40, 22.30 «Футбол
NEWS
10.15 Yellow. Прем’єра
10.25 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
12.15, 1.30 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
13.10 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
15.00 Топ-матч
15.55 «Шахтар» —
«Олімпія». Контрольна

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 «Між любов’ю
і ненавистю»
01.45 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика
5 канал
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
гра
17.45 Yellow
17.55 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
18.50 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
20.40 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
23.40 «Верона» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
02.25 «Сосьєдад» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
04.10 «Рома» — «Болонья».
Чемпіонат Італії

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Секретний фронт.
Дайджест

06.00, 7.20 Kids Time
06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07.25 Вар’яти
09.00 Х/ф «Дім великої
матусі»

11.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13.00, 19.00 Хто проти
блондинок?

11.05, 13.20 Х/ф «Беовульф»

12.45, 15.45 Факти. День

21.00 Х/ф «Дім великої

13.45 Х/ф «Центуріон»

матусі-2»

15.35, 16.20, 21.20 Т/с
«Дільничний з ДВРЗ»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.00 Х/ф «Крок вперед-2:
Вулиці»

00.50 Т/с «Медфак»

23.05 Х/ф «12 років рабства»
01.35 Х/ф «Лабіринт Фавна»

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

16.00 «Журнал Ліги
Чемпіонів
16.30 «Айнтрахт» —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
18.15 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
18.45, 22.50 Yellow
18.55, 3.55 «Осасуна»
— «Реал». Чемпіонат
Іспанії
20.45, 1.45, 3.45 Топ-матч
21.00 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
23.00 «Наполі» — «Лечче».
Чемпіонат Італії
01.55 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини

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»
11.00, 17.25, 23.50 Т/с
«Мисливці за
реліквіями»
14.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
16.25, 22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
00.45 Т/с «Доктор Хто»
02.00 «Нічне життя»

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
07.50, 0.50 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру
08.45 «Атлетіко» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
10.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
11.30 «Рома» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
13.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
14.15 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
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МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.45 Правда життя
09.25, 0.35 Речовий доказ
10.35 Сучасні дива
11.30, 17.10 Світ дикої
природи
12.30, 22.45 Особливий загін
13.20 Скептик
14.20, 20.00 У пошуках істини
15.10, 23.35 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО з минулого
18.10 Погляд зсередини
19.10 Підроблена історія
20.45 Секрети Другої світової
02.45 Історія Києва
03.35 Історія українських
земель

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 9.30, 17.00 Танька і
Володька
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Монстр у
Парижі»
15.30, 22.00 Країна У
16.30 Казки У Кіно
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 Т/с «Домашній арешт»
04.10 Віталька

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги,
шановнi читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 лютого,
і ви отримуватимете газету з березня. Передплата на «Україну молоду» оформлюється як за
електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у
пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» 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.

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 оформлення передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛЮТОГО 2020
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 «Жіночий рай»
11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж
12.00 Д/ф «Аромати Греції»
13.10 Енеїда
14.25 Д/ф «Аромати Перу»
15.10 Сильна доля
16.15, 19.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.25 Наші гроші

КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.30, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Світ навиворіт-8: Непал»
14.55 «Світ навиворіт-10.
Бразилія»
16.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Драма «Мама»
19.20 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Мелодрама «Не
відпускай»
22.45, 23.55, 0.40 «Світ
навиворіт-11: Китай»
01.25 «Ігри приколів-2»

18.20, 2.40 Тема дня
19.55 Д/ф «Світ дикої
природи»
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
НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»
06.00 Т/с «Я — охоронець»
07.55, 16.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»

10.35, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль»
12.50 «Будьте здоровi»
14.10, 3.00 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.35 «Таємниці
кримінального світу»
03.30 «Легенди бандитської
Одеси»
03.55 «Правда життя»
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 UA.МУЗИКА. Кліп
06.10 Аромати Чилі.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Книга
джунглів. Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Стань диким з нами.
Природний заповідник
Готентоцька Голландія.
На крилах янгола
08.30 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА.
Стань диким з нами.
Нац. заповідник
Готентоцька Голландія.
Незавершена справа
09.00 Новини
09.00 Росселла. Телевізійний
серіал. Італія 16+
10.00 Дама під вуаллю.
Телевізійний серіал.
Італія 16+
11.05 Бюджетний відпочинок.

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
Прага
11.40 Ремесло за
призначенням.
Документальний цикл
12.05 Під покровом пісні.
Концертна програма
14.00 UA.МУЗИКА. Кліп
14.10 Лекторій. Література
Найкраще. Іван
Багряний
14.35 Дика Африка.
велика п’ятірка.
Документальний фільм
15.40 Книга-Мандрівка.
Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Таємниця
розкрита. Мультфільм
16.20 Книга-Мандрівка.
Україна
16.25 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Муки каяття.
Надія. Мультфільм
16.50 Монстри і пірати.
Мультфільм
17.00 Епоха честі.
Телевізійний серіал.
18 серія. Серйозні
документи
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 Культура діалогу.
Відбір на Євробачення.
Учасники другого
півфіналу
19.00 ПРЕМ’ЄРА телеверсії.
Різдвяні симфонії.
Концертна програма
20.35 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 23
серія. Німецька рулетка
21.30 Тепле кіно на
UA.КУЛЬТУРА. Мрія
любов. Художній фільм.
Великобританія
22.55 UA.Музика. Кліп
23.00 Новини
23.25 Сильна доля. Арсен
Мірзоян

12 лютого
ІНТЕР

05.25, 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»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

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
12.25 Х/ф «Оцеола. Права
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
рука розплати»
14.45, 15.40 «Речдок»
справедливості
16.35 «Речдок. Особливий
17.00 Історія одного злочину
випадок»
19.50 «Говорить Україна»
18.00, 19.00, 1.25
21.00 Т/с «Жіночий лікар-4»
«Стосується кожного»
23.20 Гучна справа
20.00, 2.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
00.00, 2.15 Т/с «Між любов’ю
випадок. Злочинець
і ненавистю»
мимоволі»
01.45 Телемагазин
23.45 Т/с «Спокуса»
02.30 Зоряний шлях
03.45 «Щоденник вагітної»
03.10 Реальна містика
05.00 «Телемагазин»
5 канал
07.45 Драйв
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
07.55, 8.10, 10.55, 11.55,
4.00, 5.00 Час новин
13.55, 14.55, 16.55,
09.25, 17.40 Час громади
22.55 Погода на
09.40, 10.10, 11.10, 12.25,
курортах
13.10, 16.10, 17.10,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
18.10, 19.50, 0.25, 1.15
13.00, 14.00, 15.00,
Інформаційний день
16.00, 17.00, 18.00,
12.30 Брифінг речника
19.00, 21.00, 22.00,
Міністерства оборони

06.00, 7.20 Kids Time

00.10 Бюджетники
01.05 Дивацька історія
України
01.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
01.55 Шахтарська зміна
02.40 Букоголіки. Поезія
та музика. Олег
Михайлюта
03.10 52 вікенди
03.30 Новини
03.55 Енеїда. Олександр
Довженко
04.20 Енеїда. Ольга
Кобилянська
04.50 #ВУКРАЇНІ
05.40 Візитка Карпат
05.50 Погода

«Динамо» (З). Юнацька
Ліга УЄФА
01.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
02.25 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
04.10 «Еспаньйол» —
«Мальорка». Чемпіонат
Іспанії

СТБ

05.50, 18.00 Один за всіх
07.00 Ультиматум
08.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.50 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
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 Т/с «Удар у відповідь»
07.50 Т/с «Удар у відповідь2»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений
світ»
12.45 «Помста природи»
13.15 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»
15.00 Х/ф «В ім’я короля»

19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21.25, 23.50 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»
23.00 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»
00.45 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

06.00, 20.30 Yellow
06.10 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
08.00 Топ-матч
08.15 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
12.05 «Верона» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
13.55 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
15.55 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
17.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
18.40 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
20.40 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
22.45 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
23.40 «Динамо» (К) —

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

ICTV

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

07.25 Вар’яти
09.00 Х/ф «Дім великої
матусі-2»

11.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»

04.25 Студія Вашинґтон
04.30 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті

13.10, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф «Дім великої
матусі-3: Який батько,
такий син»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
12.30, 13.20 Х/ф «Міст

23.00 Х/ф «Крок вперед-3»
шпигунів»

01.00 Т/с «Медфак»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 23.15, 2.15, 5.15

15.35, 16.20, 21.20 Т/с

Машина часу

«Дільничний з ДВРЗ»

15.30 Невигадані історії

18.45, 21.00 Факти. Вечір

22.10 Лінійка документальних

20.15 Секретний фронт

проєктів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» —
«Олімпія». Контрольна
гра
07.50, 16.00 Чемпіонат Іспанії.
Огляд туру
08.45 «Еспаньйол» —
«Мальорка». Чемпіонат
Іспанії
10.35, 0.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
11.30 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
13.15, 17.45 Yellow
13.25 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
14.15 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
16.55 LIVE. «Динамо» (К)
— «Динамо» (З).
Юнацька Ліга УЄФА
18.55, 22.45, 1.45, 3.45 Топматч
19.05 «Атлетіко» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
20.55 «Верона» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
23.00 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
01.55 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
03.55 «Наполі» — «Лечче».
Чемпіонат Італії

23.10 Х/ф «Три біллборди у
Еббінгу, Міссурі»
01.20 Х/ф «Фаворитка»
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.10, 1.45 Правда життя
09.35, 0.35 Речовий доказ
10.45, 18.05 Погляд
зсередини
11.45, 22.45 Особливий загін
13.25 Скептик
14.25, 19.55 У пошуках істини
15.25, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО з минулого
17.15 Тваринна зброя
19.05 Підроблена історія
20.45 Секрети Другої світової
02.50 Теорія Змови
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»
11.00, 17.25, 23.50 Т/с
«Мисливці за
реліквіями»
14.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
16.25, 22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
00.45 Т/с «Доктор Хто»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 9.30, 17.00 Танька і
Володька
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Регентруда»

15.10, 22.00 Країна У
16.30 Казки У Кіно
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 Т/с «Домашній арешт»
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛЮТОГО 2020

13 лютого
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 «Жіночий рай»
11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж
12.00 Д/ф «Аромати Греції»
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/ф «Аромати
Мексики»
15.10 Д/ф «Боротьба за
виживання»
15.40 Біатлон. Чемпіонат
світу. Змішана естафета
17.15 Пліч-о-пліч
17.25, 2.40, 5.25 #ВУКРАЇНІ
18.25 «Зворотний відлік»
21.30, 2.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 Т/с «Епоха честі»
23.40 UA:Спорттор)
03.05 Перша шпальта
04.05 Д/ф «Заміновані
вірністю»
НТН
05.45 Х/ф «Відьма»

07.55, 16.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Нічна пригода»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль»
12.50 «Вартість життя»
14.10, 3.05 «Речовий доказ»
18.20, 3.55 «Правда життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.35 «Таємниці
кримінального світу»
03.30 «Легенди бандитської
Одеси»
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Чилі.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Книга
джунглів. Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Стань диким з нами.
Нац. заповідник
Готентоцька Голландія.
Незавершена справа
08.30 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА.
Стань диким з нами.
Когельберг. Від витоку
до моря
09.00 Новини
09.00 Росселла. Телевізійний
серіал. Італія 16+
10.05 Дама під вуаллю.
Телевізійний серіал.
Італія 16+
11.05 Бюджетний відпочинок.
Відень
11.40 Ремесло за
призначенням.
Острів Ісландія.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.45, 5.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 14.50 «Світ навиворіт10. Бразилія»
15.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Драма «Мама»
19.20 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Мелодрама «Не
відпускай»
22.30 «Право на владу-2020»
00.55 «Гроші-2020»
02.00 «Ігри приколів-2»
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
12.05 Я віртуоз! Концертна
програма з Будинку
звукозапису
Українського радіо
13.35 UA.МУЗИКА. Кліп
13.40 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК
13.55 UA.Музика. Кліпи
14.10 Лекторій. Кіно.
Найкраще. Фарго
14.35 Дика Африка. Сафарі.
Документальний фільм
15.40 Книга-Мандрівка.
Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Яра. Мультфільм
16.20 Книга-Мандрівка.
Україна
16.25 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Новий союзник.
Мультфільм
16.50 Монстри і пірати.
Мультфільм
17.00 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 19
серія. Війна і любов
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.35 Культура діалогу. Відбір
на Євробачення-2020.
Учасники другого
півфіналу
19.00 Лекторій. Література.
Найкраще. Оскар Вайлд
19.35 Ремесло за
призначенням. Ірландія.
Документальний цикл
19.55 Ремесло за
призначенням. Австрія.
Документальний цикл
20.25 Доленосний 1918.
Доленосний 1918
20.35 Епоха честі.
Телевізійний серіал.
24 серія. Перервана
депеша
21.20 Кінокласика на
UA.КУЛЬТУРА. Щаслива
леді. Художній фільм.
США
23.10 Новини
23.40 Суспільно-політичне

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, 12.25 Т/с «Мене звати
Мелек»

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
12.50 Х/ф «Вождь Біле Перо»
14.50, 15.40 «Речдок»
справедливості
16.35 «Речдок. Особливий
17.00 Історія одного злочину
випадок»
19.50 «Говорить Україна»
18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 21.00 Т/с «Жіночий доктор
кожного»
23.20 Слідами Андрія Геруса.
20.00, 3.00 «Подробиці»
Частина друга
21.00 «Речдок. Особливий
00.00,
2.15 Т/с «Між любов’ю
випадок. Злочинець
і
ненавистю»
мимоволі»
01.45 Телемагазин
23.45 Т/с «Спокуса»
02.30 Зоряний шлях
03.45 «Щоденник вагітної»
04.55 «Телемагазин»
03.10 Реальна містика
5 канал
07.15, 8.15 Хроніка дня
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
07.55, 8.10, 10.55, 11.55,
4.00, 5.00 Час новин
13.55, 14.55, 16.55,
09.25,
17.40 Час громади
22.55 Погода на
09.40, 10.10, 11.10, 12.25,
курортах
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.10, 16.10, 17.10,
13.00, 14.00, 15.00,
18.10, 19.50, 0.20, 1.15
16.00, 17.00, 18.00,
Інформаційний день
19.00, 21.00, 22.00,

01.45
02.30
02.40
03.10
03.30
03.55
04.20
04.50
05.40
05.50

ток-шоу «Зворотний
відлік» (із
сурдоперекладом)
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Візитка Карпат
Букоголіки.
Літературний канон.
Ростиславом Семків
РадіоДень
Новини
Енеїда. Ольга
Кобилянська
Енеїда. Максим
Рильський
#ВУКРАЇНІ
Візитка Карпат
Погода
СТБ

06.25, 18.00 Один за всіх
07.40 Ультиматум
09.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12.20 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
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-2»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.20 «Загублений
світ»
12.50 «Помста природи»
13.20 Х/ф «Винна війна»
15.00 Х/ф «Три дні на втечу»

19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21.25, 23.00 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»
00.45 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч
06.10 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
08.00, 22.20 Yellow
08.10 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Шахтар» —
«Олімпія». Контрольна
гра
12.05 «Атлетіко» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
13.55 «Динамо» (К) —
«Динамо» (З). Юнацька
Ліга УЄФА
15.55 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
17.45, 22.45 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат
Німеччини
18.15 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
20.00, 1.00 Журнал Ліги
Чемпіонів
20.30 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
23.15 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.20 Kids Time
06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
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04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

07.25 Вар’яти

04.30 Факти
09.00 Х/ф «Дім великої

04.50 Т/с «Відділ 44»
матусі-3: Який батько,
такий син»

11.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»

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

13.10, 19.00 Хто зверху?

новини з Костянтином

21.00 Х/ф «Білі ціпоньки»

Стогнієм

23.00 Х/ф «Крок вперед:

10.05 Секретний фронт
12.35, 13.20 Х/ф «Зелена

Революція»
книга»

01.00 Т/с «Медфак»
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
15.30 Невигадані історії
22.10 Спостерігач
03.15 Кіно з Я. Соколовою

12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20, 21.20 Т/с
«Дільничний з ДВРЗ»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест

04.10 Феєрія мандрів

23.10 Х/ф «Безодня»

05.15 Полігон

01.45 Х/ф «12 років рабства»

01.30 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
03.15 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
04.10 «Айнтрахт» —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини

зсередини
11.55, 22.45 Чилі: дика
подорож
12.45 Особливий загін
13.35 Скептик
14.35, 19.55 У пошуках істини
15.20, 23.35 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО з минулого
17.10 Тваринна зброя
19.00 Підроблена історія
20.45 Секрети Другої світової
02.45 Володимир Басов. Бігун
на довгі дистанції
03.30 Ролан Биков
04.15 Богдан Ступка
05.10 Юрій Нікулін

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
07.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
08.45 «Динамо» (К) —
«Динамо» (З). Юнацька
Ліга УЄФА
10.35 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
11.30 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
13.20, 0.50 Чемпіонат Іспанії.
Огляд туру
14.15 «Айнтрахт» —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
16.00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
16.30 «Верона» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
18.15 Журнал Ліги Чемпіонів
18.45, 22.45, 3.45 Топ-матч
18.55 «Сосьєдад» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
20.45, 1.45 Yellow
20.55 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
23.00 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
01.55 «Торіно»
— «Сампдорія».
Чемпіонат Італії
03.55 «Атлетіко» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.45, 1.45 Правда життя
09.45, 0.35 Речовий доказ
10.55, 18.00 Погляд

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»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с
«Мисливці за
реліквіями»
14.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
16.25, 22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
01.45 Т/с «Доктор Хто»
02.30 «Нічне життя»
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 9.30, 17.05 Танька і
Володька
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Обдарована»

15.40, 22.00 Країна У
16.35 Казки У Кіно
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
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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 «Жіночий рай»
11.45, 14.10, 0.00 Телепродаж
12.00 Д/ф «Аромати Греції»
12.30 Д/ф «Аромати
Південної Африки»
13.10 Д/ф «Браво, шеф!»
14.25 Д/ф «Аромати
Мексики»
15.10, 19.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
15.40 Біатлон. Чемпіонат
світу. Спринт 7, 5 км.
Жінки
17.15 Пліч-о-пліч
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 «Євробачення2020»
19.55 Д/ф «Світ дикої
природи»
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
НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Сімнадцятий
трансатлантичний»

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 «Версія
полковника Зоріна»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль»
12.50, 4.00 «Правда життя»
14.10, 3.35 «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
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Греції.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Книга
джунглів. Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Стань диким з нами.
Когельберг. Від витоку
до моря
08.30 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань
диким з нами. 36 с.
Роберг. Навчання
виживанню
09.00 Новини
09.00 Росселла. Телевізійний
серіал. Італія 16+
10.05 Дама під вуаллю.
Телевізійний серіал.
Італія 16+
11.05 Бюджетний відпочинок.
Лісабон
11.40 Ремесло за
призначенням. Перу.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 4.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2020»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.35, 14.40 «Світ навиворіт10. Бразилія»
15.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Драма «Мама»
19.20 «Секретні матеріали2020»
20.25, 22.15 «Жіночий
квартал»
00.10 Комедія «Секс-місія»
02.20 «Секретні матеріали»
05.15 «Світське життя-2020»
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
12.05 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Весняні солоспіви
13.25 Unplugged. ТЕЛЬНЮК.
Сестри
14.10 Музеї. Як це працює.
Найкраще: Дім-музей
Михайла Булгакова
14.30 Норвегія. Дика природа.
Документальний серіал
15.50 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Невловимий Ван
Гульден. Мультфільм
16.20 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Чорний
пірат. Атака на ВераКруз. Мультфільм
16.45 Монстри і пірати.
Мультфільм
17.00 Епоха честі.
Телевізійний серіал.
20 серія. Слід на
фотографії
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 Культура діалогу. Відбір
на Євробачення-2020.
Учасники другого
півфіналу
19.00 Лекторій. Кіно.
Найкраще. Титанік
Джеймса Кемерона
19.30 Ремесло за
призначенням.
Швейцарія.
Документальний цикл
19.55 Ремесло за
призначенням. Канада.
Документальний цикл
20.25 Доленосний 1918
20.35 Епоха честі.
Телевізійний серіал. 25
серія. Втеча з чорної
пральні
21.20 Інше кіно на
UA.КУЛЬТУРА. «Солдат
Жанет». Художній
фільм. Австрія, 16+
22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини
23.25 Сильна доля. Dakh

14 лютого
ІНТЕР

05.25, 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»

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
11.05, 12.25 Х/ф «Ульзана»
12.30 Т/с «Довга дорога до
13.25 Х/ф «Білі вовки»
щастя»
15.30 Т/с «Довга дорога до
15.40, 23.45 «Речдок»
щастя
16.35 «Речдок. Особливий
17.00
Історія одного злочину
випадок»
19.50 «Говорить Україна»
18.00, 1.35 «Стосується
21.00 Свобода слова Савіка
кожного»
Шустера
20.00 «Подробиці тижня»
00.00, 2.15 Т/с «Назавжди»
3.05 «Орел і решка. Шопінг» 01.45 Телемагазин
04.25 «Подорожі в часі»
03.50 Реальна містика
05.30 Зоряний шлях
05.05 «Телемагазин»
5 канал
07.25 Драйв
4.00, 5.00 Час новин
07.55, 8.10, 10.55, 11.55,
09.25, 17.40 Час громади
13.55, 14.55, 16.55, 0.20 09.40, 10.10, 11.10, 12.25,
Погода на курортах
13.10, 16.10, 18.10,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
19.50, 0.25, 1.15
13.00, 14.00, 15.00,
Інформаційний день
16.00, 17.00, 18.00,
12.30 Брифінг речника
19.00, 21.00, 22.00,
Міністерства оборони
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
12.55, 15.55, 18.55 Погода в
Daughters
00.15 Бюджетники
01.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
01.50 Шахтарська зміна
02.35 Візитка Карпат. ЗеленеБокораш
02.40 Букоголіки. Фантастика.
Михайло Назаренко
03.10 РадіоДень
03.30 Новини
03.55 Енеїда. Максим
Рильський
04.20 Енеїда. Василь
Стефаник
04.50 #ВУКРАЇНІ
05.40 Візитка Полтавщини
05.50 Візитка Карпат
05.50 Погода
СТБ

06.30, 18.00 Один за всіх
07.45 Ультиматум
09.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12.15 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.10, 22.40 Хата на тата
23.35 Х/ф «Операція «И» і
інші пригоди Шурика»
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 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 Спецпроєкт

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у
відповідь-2»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.20 «Загублений
світ»
13.40 Х/ф «Онг Бак»
15.40 Х/ф «База Клейтон»

19.25 Т/с «Перевізник»
23.05 Х/ф «Мега-пітон проти
Гатороїда»

00.50 «Облом.UA.»
03.50 «Цілком таємно-2017»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
08.10 «Сосьєдад» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.15 «Баєр» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
12.00 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспаніїw
13.45, 21.15 Yellow
13.55 «Шахтар»
— «Вентспілс».
Контрольна гра
15.55 «Фіорентина» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
17.40 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
19.25 «Верона» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
21.25 LIVE. «Боруссія»
(Д) — «Айнтрахт».
Чемпіонат Німеччини
23.25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
23.55 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.00, 7.20 Kids Time

04.05 Скарб нації

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

04.15 Еврика!

07.25 Вар’яти
09.00, 23.20 Х/ф «Нерви на
межі»
10.50 Х/ф «Крок вперед»
13.00 Х/ф «Крок вперед 2»
15.00 Х/ф «Крок вперед 3»
17.00 Х/ф «Крок вперед:
Революція»

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 1.10 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином

19.00 Х/ф «Крок вперед: Все

Стогнієм

або нічого»
21.10 Х/ф «Давай, танцюй»

10.05 Антизомбі. Дайджест
11.00, 13.20 Х/ф «Життя

01.15 Х/ф «Брати з Грімсбі»

02.55 Служба розшуку дітей

15.30
17.10
22.10
00.50
03.15
04.15
05.15

Україні
Невигадані історії
Кендзьор
Лінійка документальних
проєктів
ID JOURNAL
Кіно з Я. Соколовою
Феєрія мандрів
Рандеву

01.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
02.15 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
04.05 «Гранада»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
ФУТБОЛ-2

06.00 «Еспаньйол» —
«Мальорка». Чемпіонат
Іспанії
07.50, 14.30, 23.55, 3.45 Топматч
08.00, 1.55 «Наполі»
— «Лечче». Чемпіонат
Італії
09.50, 16.45 Журнал Ліги
Чемпіонів
10.20 «Атлетіко» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
12.10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
12.40 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
14.45, 22.45 Yellow
14.55 «Динамо» (К) —
«Динамо» (З). Юнацька
Ліга УЄФА
17.15 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
19.05 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
19.35 «Шахтар» —
«Олімпія». Контрольна
гра
21.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
21.55 LIVE. «Гранада»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
00.05 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
03.55 «Боруссія» (Д) —
«Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини

гірше звичайного»

12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20, 22.40 «На трьох»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу
23.35 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив з розшуку
тварин»
01.40 Х/ф «Беовульф»
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.10, 1.40 Правда життя
09.40, 0.30 Речовий доказ
10.50 Сучасні дива
11.45, 22.45 Чилі: дика
подорож
12.35, 17.15 Тваринна зброя
13.25 Скептик
14.25, 19.55 У пошуках істини
15.15, 20.45 Секрети Другої
світової
16.15, 21.45 НЛО з минулого
18.05 Погляд зсередини
19.05 Підроблена історія
23.35 Горизонт
К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15, 1.00 «Орел і решка.
Шопінг»
09.10 «Орел і решка. Рай та
пекло»
11.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.30, 0.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.25, 22.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
17.30 Х/ф «Кохання не за
розміром»
19.15 Х/ф «Фатальна
красуня»

21.15 «Орел і решка.
Морський сезон»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00 Одного разу під
Полтавою
08.30, 9.30 Танька і Володька
10.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Вийти заміж у
високосний рік»

15.45 Країна У
16.35 Казки У Кіно
17.00 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Підкорювач Світанку»

20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Титанік»

00.30
02.00
02.50
03.40
05.50

17+
Теорія зради
БарДак
Віталька
Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЛЮТОГО 2020

15 лютого
UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 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, 13.30 Скелетон. Кубок
світу. Сігулда. Заїзд
13.00, 18.50 Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020»
13.05, 15.15, 0.00 Телепродаж
14.30 #ВУКРАЇНІ
15.00 Пліч-о-пліч
15.40 Біатлон. Чемпіонат
світу. Спринт 10 км.
Чоловіки
17.00 Т/с «Епоха честі»
19.00 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020». Другий тур
23.00 Д/ф «Боротьба за
виживання»
02.20 Сильна доля
04.00 Х/ф «Чудернацькі
фантазії Чарлі Свона
III»

КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Бойовик «Сорок вісім
годин»
12.05 Бойовик «Інші сорок
вісім годин»
14.10 Трилер «Некерований»
16.25, 21.30 «Вечірній
квартал»
18.30, 2.50 «Розсміши
коміка»
19.30, 5.15 ТСН
20.15 «Українські сенсації2020»
23.25, 0.25 «Світське життя2020»
01.25 «Жіночий квартал»

05.35 «Жди мене. Україна»

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.

НТН
05.50 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»

12.00 «Легенди карного
розшуку»
15.35, 3.00 «Випадковий
свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Дежа вю»
21.35 Х/ф «Чужий проти
чужого»
23.30 Х/ф «Лінія»

01.20 «Південь.
Нерадянський Союз»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського
Києва»
04.50 «Top Shop»

10.35

14.50

15.00

17.00

17.05
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Греції.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Сандокан.
Мультфільм
08.00 Стань диким з нами.
Роберг. Навчання
виживанню
08.25 Книга-Мандрівка.
Україна
08.30 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань
диким з нами. Роберг.
Дослідження триває
09.00 Новини
09.05 LECTORIUM. «Дитячий
куточок» Євгена
Громова
10.30 Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний

ІНТЕР

18.50

19.00

22.45
23.00
23.20
00.10
01.00
01.05

01.55

02.45

конкурс «Євробачення2020»
Дама під вуаллю.
Телевізійний серіал.
Італія 16+
Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020»
Українська кінокласика
на UA.КУЛЬТУРА. Захар
Беркут. Художній фільм
Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020»
Інше кіно на
UA.КУЛЬТУРА. Солдат
Жанет. Художній фільм.
Австрія 16+
Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020»
Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020». Перший тур
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Сильна доля. Оксана
Муха
Сильна доля.
ДахаБраха
Дивацька історія
України
Мирний птах.
Документальна
програма
Синдром війни.
Я повернувся.
Документальна
програма
Місто вкрадених

07.10 Х/ф «Дівчина без
адреси»

09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Приходьте
завтра»
13.00 Х/ф «Весна на Зарічній
вулиці»
14.45 Х/ф «Три тополі на
Плющисі»

16.10, 20.30 Т/с «Не жіноча
робота»
20.00, 2.10 «Подробиці»
22.15 Х/ф «Принцеса на
бобах»
00.20 Х/ф «Сім днів до
весілля»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.00 «Орел і решка. Івлєєва
vs. Бєдняков

03.30
03.50
04.20
04.45
04.50
05.40
05.50
05.50

квартир. Документальна
програма
Новини
Енеїда. Василь
Стефаник
Енеїда. Пантелеймон
Куліш
Візитка Карпат
#ВУКРАЇНІ
Візитка Полтавщини
Візитка Карпат
Погода
СТБ

06.10 МастерШеф.
Професіонали
09.55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
17.05 Хата на тата
19.00 Євробачення-2020.
Національний відбір
21.25 Євробачення-2020.
Національний відбір.
Підсумки голосування
22.15 Х/ф «Дівчата»

23.55 Дівчата: 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 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids Time

07.30, 5.40 Зоряний шлях

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.45 Т/с «Дорога додому»

07.35 Вар’яти

15.20 Т/с «Дорога додому

13.00 Хто зверху?

16.50, 21.00 Т/с «День

15.00 Х/ф «Казки на ніч»

Святого Валентина»
20.00 Головна тема

17.00 Х/ф «Дракон Піта»

19.00 М/ф «Ваяна»

23.10 Х/ф «Служниця трьох
панів»

21.00 Х/ф «Вартові

01.10, 2.15 Х/ф «Сусіди по

Галактики»

розлученню»

23.40 Х/ф «Воїни світла»

01.45 Телемагазин
5 канал
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
КАНАЛ «2+2»
06.00 Х/ф «Столик №19»

07.40 «Шалені перегони2018»
08.10 «ДжеДАІ. Дайджест2018»
09.10 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «Експедиція «Ноїв
ковчег»
16.30 Х/ф «У пошуках скарбів
нібелунгів»
18.55 Х/ф «Серед білого дня»
20.30 Х/ф «Перше вбивство»
22.20 Х/ф «Ніндзя»
00.00 Х/ф «Виворіт міста»

01.30 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1

06.00 «Динамо» (К) —
«Динамо» (З). Юнацька
Ліга УЄФА
07.45, 18.55 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.10 «Осасуна» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Боруссія» (Д) —
«Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
12.10 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
13.55 «Гранада»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
16.00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
16.25 LIVE. «Лейпциг» —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини
17.15, 23.40 Yellow
18.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
19.25 LIVE. «Вільярреал» —
«Леванте». Чемпіонат
Іспанії
21.25, 1.40, 3.40 Топ-матч
21.40 LIVE. «Аталанта»

01.30 Х/ф «Сусіди 2»

09.40
10.50
12.10
12.30
12.35
13.10
13.50
16.15

Натхнення
Афіша
Олімпійські історії
Брифінг речника
Міністерства оборони
Медекспертиза
Невигадані історії
Навчайся з нами
Кендзьор

— «Рома». Чемпіонат
Італії
23.50 «Барселона» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
01.50 «Фортуна»
— «Боруссія» (М).
Чемпіонат Німеччини
03.55 «Валенсія» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» —
«Лейпциг». Чемпіонат
Німеччини
07.45 «Гранада»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
09.30, 16.25
Чемпіонат
Іспанії. Передмова до
туру
10.00 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
11.45, 18.55 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат
Німеччини
12.15 «Бетіс»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
14.05 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
14.35 «Боруссія» (Д) —
«Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
16.55 LIVE. «Барселона» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
17.45, 21.25, 22.45 Yellow
19.25 LIVE. «Фортуна»
— «Боруссія» (М).
Чемпіонат Німеччини
20.15 Футбол NEWS
21.35, 23.55, 3.45 Топ-матч
21.55 LIVE. «Валенсія» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
00.05 «Лейпциг» —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини
01.55 «Вільярреал» —
«Леванте». Чемпіонат
Іспанії
03.55 «Аталанта» — «Рома».
Чемпіонат Італії
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05.10
05.20
05.25
05.50

Скарб нації
Еврика!
Факти
Особливості
національної роботи
07.35 Я зняв!
09.20 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив з розшуку
тварин»

10.55
12.45
13.00
14.25

«На трьох»
Факти. День
Дизель шоу
Т/с «Дільничний з
ДВРЗ»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Смертельна
зброя»
21.10 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
23.10 Х/ф «Святі з Бундока»
01.20 Х/ф «Міст шпигунів»

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
МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.55, 1.20 Містична Україна
07.50, 18.30 Правда життя
10.05 Речовий доказ
11.15 Секрети Другої світової
13.15 Земля: наш час
16.00, 23.40 Чилі: дика
подорож
21.00 Реальна історія Ісуса
02.05 Бандитська Одеса
К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Земля до початку
часів»
08.40 «Ух ти show»
09.00 Х/ф «Поспішай кохати»
10.50 Х/ф «Кохання не за
розміром»
12.40 Х/ф «Фатальна
красуня»

14.30, 1.50 «Орел і решка.
Навколо світу»
00.00 Х/ф «Кохання без
пересадки»

02.35 «Нічне життя»
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Астерікс і Земля
Богів»
12.00 Х/ф «Казкова країна
достатку»

13.10, 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
14.35 Сімейка У
17.00 Х/ф «Гора між нами»

19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Казки У Кіно
00.00 Країна У
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35,
2.00, 3.30, 5.00 Новини
09.30 Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020»
09.35 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020». Другий тур
12.50, 15.45, 0.00 Телепродаж
13.05 Д/ф «Мегаполіси»
13.40, 15.30 Пліч-о-пліч
13.55 Біатлон. Чемпіонат
світу. Гонка
переслідування 10 км.
Жінки
15.00 #ВУКРАЇНІ
16.10 Біатлон. Чемпіонат
світу. Гонка
переслідування 12, 5
км. Чоловіки
17.00 UA:Біатлон. Студія
17.20 Т/с «Епоха честі»
19.55 Д/ф «Світ дикої
природи»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Чудернацькі
фантазії Чарлі Свона
III»

02.20 Сильна доля
03.55 Бюджетники
05.25 Спільно
22.05 Лінійка документальних
проєктів
00.50, 1.55 Огляд преси
НТН
05.20 Х/ф «Допінг для
ангелів»

06.55 «Страх у твоєму домі»
10.30
12.30
14.20
17.10

Х/ф «Дежа вю»
Х/ф «Вірні друзі»
Х/ф «Зіта і Гіта»
Х/ф «Чужий проти
чужого»
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.15 Х/ф «Пастка 44»
00.10 Х/ф «Лінія»

02.00 «Легенди карного
розшуку»
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Греції.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Книга-Мандрівка.
Україна
07.10 Казки, перевірені
часом. Хоробрий
кравчик. Художній
фільм
08.50 Книга-Мандрівка.
Україна
09.00 Новини
09.05 Кінокласика на
UA.КУЛЬТУРА. Щаслива
леді. Художній фільм.
США
11.20 Королівський генерал.
Художній фільм.
Франція 16+
13.35 Двоколісні хроніки
2019. Норвегія.
Фестиваль на острові
Трена. Кораблі на іконах
13.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА.
Двоколісні хроніки
2019. Україна. Хутір
Обирок — особливе
місце на планеті
14.05 Двоколісні хроніки
2019. Україна. Острів
Обирок і його мешканці
14.20 Двоколісні хроніки
2019. Україна. Наше
щоденне життя на
хуторі Обирок

16 лютого

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

05.30, 12.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»

06.00 М/ф
06.25, 7.10 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт 11:
Китай»

06.10 Х/ф «Веселі
Жабокричі»
07.30 Х/ф «Артист із
Коханівки»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Дива
світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва
vs. Бєдняков»
13.00 Х/ф «Заміж на 2 дні»

КАНАЛ «УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Таємний агент

09.00 Т/с «День Святого

09.00, 11.20 Kids Time

05.45 Антизомбі. Дайджест

09.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

06.35 Громадянська оборона

Валентина»
13.10 Т/с «Назавжди»

09.30 М/ф «Ману»

17.00 Т/с «На самій межі»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

коргі»

11.45 Мелодрама «Не

18.10 Х/ф «Патрік»

23.00, 2.15 Т/с «Я буду чекати

15.00 Х/ф «Дракон Піта»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни 10»
23.30 Трилер «Некерований»
01.15 «Жіночий квартал»

01.00
03.20
04.00
04.55

«Речдок»
«Орел і решка. Шопінг»
«Щоденник вагітної»
«Телемагазин»

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,

14.50 Двоколісні хроніки
2019. Україна. День
народження Марка.
Стоп вирубці лісу!
15.05 Двоколісні хроніки
2019. Україна.
Суботник, баня і уроки
музики на хуторі
Обирок
15.20 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2020». ІІ тур
19.40 Війни за статки.
Мадонна.
Документальний цикл
20.30 Королівський
Тур. Еквадор.
Документальний цикл
21.30 Концерт на
UA.КУЛЬТУРА. КоКо
Меланж
23.00 Новини
23.20 Сильна доля. Yurcash
00.10 Сильна доля. Антитіла
01.00 Дивацька історія
України
01.05 Фестиваль Левка
Колодуба. Національний
заслужений
академічний
симфонічний оркестр
України. Диригент
— Володимир Сіренко
02.30 Клівленд Воткіс із
програмою VocalSuite
03.15 Візитка Карпат
03.30 Новини
03.50 Енеїда. Пантелеймон
Куліш
04.20 Енеїда. Михаль
Семенко
04.45 По обіді-шоу
05.40 Візитка Полтавщини
05.45 Візитка Карпат
05.50 Погода

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 Спецпроєкт «Влада
реготала»

СТБ

06.45 Хата на тата
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Один за всіх
22.05 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

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.10 «Загублений світ»
07.50 «ДжеДАІ. Дайджест2018»
08.50 «Шалені перегони2018»
13.05 Х/ф «Орден дракона»
14.50 Х/ф «Король Артур і
лицарі круглого столу»
16.20 Х/ф «Світ предків»
17.55 Х/ф «Останній легіон»
19.45 Х/ф «Міф»
22.00 Х/ф «Відморожені»

23.40 Т/с «Команда»
02.05 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

06.00 «Вільярреал» —
«Леванте». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 18.10
«Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08.15 «Лейпциг» —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Журнал Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
10.50 «Аталанта» — «Рома».
Чемпіонат Італії
12.40, 14.55, 17.55, 18.40,
20.55, 21.40, 23.55, 1.55
Топ-матч
12.55 LIVE. «Севілья»
— «Еспаньйол».
Чемпіонат Іспанії
13.45, 16.45, 19.45 Yellow
15.10, 21.10 Журнал Ліги
Чемпіонів
15.55 LIVE. «Ювентус» —
«Брешія». Чемпіонат

01.45 Телемагазин

04.15 Х/ф «Сусіди по
розлученню»

5 канал
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
Італії
18.55 LIVE. «Майнц» —
«Шальке». Чемпіонат
Німеччини
21.55 LIVE. «Реал»
— «Сельта». Чемпіонат
Іспанії
00.05 «Кальярі» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
02.10 «Кельн» — «Баварія».
Чемпіонат Німеччини
04.00 «Удінезе» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) —
«Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
07.45 «Барселона» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
09.30 «Фортуна»
— «Боруссія» (М).
Чемпіонат Німеччини
11.15 «Валенсія» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
13.00, 18.25 Журнал Ліги
Чемпіонів
13.25 LIVE. «Удінезе» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
14.15, 17.15, 22.15 Yellow
15.25, 16.10, 20.55, 23.40,
1.45, 3.45 Топ-матч

14.45 Х/ф «Смертельна
16.40 Х/ф «Смертельна
зброя-2»

17.00 М/ф «Ваяна»
19.00 Х/ф «Відьмина гора»

02.45 Х/ф «Служниця трьох
панів»

07.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»

зброя»

13.00 Х/ф «Казки на ніч»

тебе завжди»

05.20 Факти

12.45 Факти. День
11.25 М/ф «Королівський

21.00 Т/с «На самій межі

20.30 Х/ф «Гра Моллі»
23.10 Х/ф «Афера поанглійськи»

05.10 Еврика!

07.20 Таємний агент. Пост-шоу

10.55, 2.50 «Світ навиворіт»

20.00 «Подробиці»

05.00 Скарб нації

07.30 Зоряний шлях

14.50 Т/с «Мене звати
Мелек»

відпускай»

ICTV

21.00 Х/ф «Вартові Галактики 2»

18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
22.45 Х/ф «Смертельна
зброя-4»

23.50 Х/ф «Орбіта 9»

00.55 Х/ф «Життя гірше

01.40 Х/ф «Пустун»

звичайного»

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
15.40, 21.05
«Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
16.25 LIVE. «Кельн» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
18.55 LIVE. «Кальярі»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
19.45 Футбол Tables
21.35 Передмова до матчу
«Лаціо» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
21.40 LIVE. «Лаціо»
— «Інтер». Чемпіонат
Італії
23.55 «Севілья»
— «Еспаньйол».
Чемпіонат Іспанії
01.55 «Ювентус» —
«Брешія». Чемпіонат
Італії
03.55 «Майнц» — «Шальке».
Чемпіонат Німеччини

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
К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Земля до початку
часів»
08.30 «Ух ти show»
09.35 Х/ф «Ромео і
Джульєтта»
11.45 Х/ф «Поспішай кохати»

13.40, 2.40 «Орел і решка.
Навколо світу»
01.00 Х/ф «Матусин синок»

03.30 «Нічне життя»
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Марко-Макако»
11.50 Х/ф «Прекрасний принц
і фея Люпина»

13.00, 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
14.00 Сімейка У
15.30 Х/ф «Титанік»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.05, 1.25 Містична Україна
07.55, 18.30 Правда життя
10.10 Речовий доказ
11.20 Секрети Другої світової
13.20 Реальна історія Ісуса
16.00, 23.45 Чилі: дика
подорож
21.00 Земля: наш час
02.15 Телеформат. Дивись,
хто говорить

19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Казки У Кіно
00.00 Країна У
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 Т/с «Домашній арешт»
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
Польські
політичні
еліти довго і нетерпляче
чекали оголошення дати
запланованих на цей рік
президентських виборів.
Маршал (спікер) Сейму
Ельжбєта Вітек оприлюднила дату виборів лише в
середу, 5 лютого, в останній відведений для цього
день. «Президентські вибори відбудуться 10 травня, — повідомила вона.
— Можливий другий тур
буде проведено ще через
два тижні, 24 травня».
Виборча кампанія над
Віслою розпочалася таким
чином у четвер, 6 лютого,
після опублікування постанови маршала Сейму в
офіційному друкованому
виданні кабінету міністрів
«Монітор Польські».
Ще до офіційного старту кампанії про власну
участь у президентських
виборах заявили віце-спікерка Сейму Малґожата
Кідава-Блонська з «Громадянської коаліції», президент Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, Роберт Бєдронь iз «Нової лівиці»,
Кшиштоф Босак iз «Конфедерації» та журналіст
Кшиштоф Головня. Чинний президент Польщі утримувався з заявою про
те, чи буде боротися за
другий п’ятирічний термін при владі, але зробив
це буквально через дві години після оголошення
спікеркою Сейму дати виборів. Своє рішення він
оприлюднив під час зустрічі з мешканцями міста Любартів у Люблінському воєводстві. І там же
фактично розпочав виборчу кампанію, наголосивши на своїх досягненнях попередніх п’яти
років. Польський лідер
серед іншого зауважив,
що однією з важливих
держав, котрі зацікавлені
співпрацею з Польщею, є
Сполучені Штати. І зазначив, що Польща є також
одним з авторів проєкту
Трьох морів (Тримор’я).
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ ПАРТІЙНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

Польща обирає президента

Продавлюючи
більшістю

Чинний президент
Дуда підтвердив
свою участь у
виборах, що
стартували

Сенат Конгресу США
виправдав Трампа за обома
статтями імпічменту
Олег БОРОВСЬКИЙ

Нагадав також, що саме на
теренах Люблінського воєводства будують автостраду S19, яка має сполучити литовський та словацький кордони. Окрім того,
у Польщі невдовзі побудують Центральний комунікаційний порт, а нині розбудовують газопорт у Свіноусті, а також триває побудова газогону Baltic Pipe,
що сполучить Норвегію,
Данію та Польщу. Чинний президент сказав, що
якщо його перевиберуть,
він продовжить свою попередню енергетичну політику. І наголосив, що одним
iз найважливіших питань
для країни є енергетична
незалежність. «Вже сьогодні до нашого газопорту надходить газ зі Сполучених Штатів, Катару. Ми
вибираємо, в кого купуємо газ. Це наше суверенне
рішення, яке ми можемо
самі приймати саме тому,
що важливі інвестиції реалізуються і будуть реалізовані. Саме тому я хочу
балотуватися, аби процес
розвитку Польщі тривав»,
— заявив чинний президент.
Анджей Дуда висловив велике задоволення,
що сьогодні у Польщі присутні війська НАТО. «Передусім це наші американські союзники, — найсильніша, найпотужніша
та найефективніша армія
світу. Завдяки цьому наша
безпека є реальною», —
сказав він. Президент також нагадав про нещодавнє підписання контракту

❙ Чинний президент Польщі Анджей Дуда та головний претендент
❙ від опозиції Малґожата Кідава-Блонська.
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винищувачів п’ятого покоління F-35. За його словами, до цієї купівлі привела необхідність глибокої
модернізації польської армії для того, аби різні види
військ адаптувалися до сучасних систем.
За найновішими опитуваннями,
найбільші
шанси перемогти на виборах президента Польщі 10 травня має саме
чинний очільник держави Анджей Дуда. Але —
якщо зможе набрати 50%
голосів уже в першому
турі. Якщо ж йому таке
не вдасться, то у другому
турі на нього може очікувати поразка. Бо тоді наразі розрізнені опозиційні
сили згуртуються навколо
найсерйознішого з суперників Дуди. Таким суперником вважають віце-спікерку Сейму, представницю головної опозиційної
сили «Громадянська коаліція» Малґожату Кідава-Блонську. І вона, і всі
інші представники опозиції, які постануть на виборах проти Дуди, зосереджують свою виборчу риторику не на економіці, бо
з нею в Польщі все в порядку, не на соціальних питаннях, бо з ними справи
також непогані, не на місці та значення Польщі в
Євросоюзі, а на об’єднанні
надзвичайно роз’єднаної
на цей час нації.

Якщо польське суспільство під проводом
«Солідарності» повалило
комунізм і розпочало будувати нову Польщу, будучи ідейно монолітним
і згуртованим, то за роки
перебування при владі
правлячої партії «Право і
справедливість» воно поділилося на два роз’єднані,
навіть ворогуючі табори. Такий стан справ навіть охрестили «польськопольська війна». Опозиція
прагне знову об’єднати націю, відсторонивши від
влади «роз’єднувачів» iз
«ПіС».
Але проблеми опозиції розпочалися ще до
початку виборчої кампанії. Її чільна представниця Малґожата Кідава-Блонська вже встигла
«наламати дров», зробивши кілька невдалих чи
навіть недолугих заяв. Їй
бракує харизми, чіткості
формулювань та послідовності дій, якими вирізнявся колишній лідер «Громадянської платформи»,
а тепер «Громадянської
коаліції» Дональд Туск. В
опозиції вже тепер панує
паніка стосовно адекватності пані Кідави-Блонської та її здатності провести
ефективну виборчу кампанію. Навіть лунають голоси, щоб, поки не пізно,
замінити її більш дієвим
та відповідальним кандидатом. ■

■ ВТРАТИ

Життя, якому можна позаздрити
Помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас
Олег БОРОВСЬКИЙ
Оскароносний Кірк Дуглас помер
у каліфорнійському місті БеверліХіллз у віці 103 років. Про смерть актора повідомив його син Майкл у соціальній мережі «Фейсбук». Дуглас
був для світу легендою, актором золотої доби кінематографа, зазначив син
покійного. Він справді був однією з
найбільш легендарних постатей американського кіно впродовж багатьох
десятиліть.
Кірк Дуглас народився в американському штаті Нью-Йорк у родині
емігрантів iз Російської імперії (території теперішньої Білорусі) 9 грудня
1916 року. При народженні він отримав ім’я Ісер Даніелович Демський,
яке змінив під час навчання в коледжі. Після його закінчення в 1939 році
подався до Нью-Йорка, де вступив до
Американської академії драматичного мистецтва. Під час Другої світової
війни служив на Тихоокеанському
флоті ВМС США. Після служби почав

грати в театральних постановках і зніматися в рекламі. Його дебютом у кіно
стала драма «Дивна любов Марти Айверс» Льюїса Майлстоуна 1946 року.
За понад 60-річну кар’єру Дуглас
знявся в більш ніж 80 фільмах. Серед
кінокартин iз його участю — «20 тисяч льє під водою» Річарда Флейшера,
«Жага до життя» Вінсента Міннеллі,
яка принесла Дугласу премію «Золотий глобус» за роль Вінсента Ван Гога,
а також «Стежки слави» і «Спартак»
Стенлі Кубрика.
Як людина старшого віку
пам’ятаю, що коли стрічка «Спартак» потрапила на радянські екрани,
то ми, хлопчики, економили копійки
на шкільних обідах, щоб після уроків
в енний раз побігти до кінотеатру на
«Спартака». Всі мріяли бути схожими на Спартака.
1996 року Дуглас отримав почесний «Оскар» за «50 років творчих і моральних зусиль у кінематографічному
співтоваристві», а в 2001-му — почесного «Золотого ведмедя» Берлінсько-

го кінофестивалю. Він також відзначений «Сезаром» — найвищою кінематографічною нагородою Франції.
Кірка також запам’ятають як щедрого філантропа, який охоче жертвував
гроші на допомогу тим, кому поталанило в житті менше, ніж йому.
Дуглас мав чудову родину. Його
син Майкл Дуглас є легендою сучасного американського кіно. 2014
року актор видав збірку своїх мемуарів, що містила унікальні фотоматеріали, а також поетичні та прозові
тексти. ■

Верхньою палатою Конгресу США, Сенатом, де перевагу мають республіканці,
не підтримано імпічмент президента країни Дональда Трампа. Сенатори 5 лютого
пізно ввечері провели голосування за двома статтями обвинувачення: щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. У голосуванні за першою
статтею щодо зловживання владою 48 сенаторів визнали Трампа винним, а 52 виправдали. Обвинувачення щодо перешкоджання розслідуванню Конгресу підтримали 47 сенаторів, а 53 виступили проти.
Республіканці, представником яких є чинний президент, мають у Сенаті 53 мандати.
За підсумками попереднього обговорення очікувалося, що республіканці не
підтримають імпічмент Дональда Трампа. Сенатор від штату Юта Мітт Ромні (колишній кандидат у президенти США) став
єдиним республіканцем, який проголосував за імпічмент за першим пунктом обвинувачення — щодо зловживання владою. Під час голосування за другою статтею він визнав Трампа невинним. Раніше
цього дня Ромні заявив, що голосуватиме
за імпічмент, і назвав своє рішення найскладнішим, з яким він коли-небудь стикався. Під час свого виступу з трибуни Сенату з мотивів голосування Ромні, зокрема, сказав: «Президент винен у жахливому зловживанні суспільною довірою. Те,
що зробив президент Трамп, було грубим
зазіханням на наші виборчі права, нашу
національну безпеку і наші фундаментальні цінності. Здійснити шахрайство на
виборах, щоб утримати за собою пост, — це
є, мабуть, найбільш образливим і руйнівним порушенням складеної присяги, яке я
тільки можу собі уявити. Мій голос, швидше за все, належатиме до меншості в Сенаті, але, незалежно від цього, голосуючи
так, я скажу своїм дітям і їхнім дітям, що
я виконав свій обов’язок, зробив усе, що
міг, вважаючи, що моя країна чекала від
мене саме цього».
За другим пунктом звинувачення (обструкція Конгресу) голосування пройшло
чітко по партійній лінії 47-53. Республіканські сенатори вирішили, що президент
може ігнорувати Конгрес, його функцію
контролю за виконавчою владою і виняткові повноваження палати представників
iз розслідування в рамках імпічменту. Мітт
Ромні став першим в історії трьох президентських імпічментів (Ендрю Джонсон,
Білл Клінтон і Трамп) сенатором, що проголосував за визнання винним президента
від своєї партії.
Нагадаємо, до початку процедури імпічменту призвів скандал у США, що розгорівся через телефонну розмову в липні
2019 року між президентами Сполучених Штатів та України. Критики Трампа закидають, що в цій розмові він чинив
тиск на Зеленського, аби той дав новий
імпульс розслідуванню стосовно Хантера
Байдена. Останній, син імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Аби спонукати
Київ до розслідування, стверджує обвинувачення, Трамп притримав надання Україні військової допомоги, виділеної Конгресом.
Історія з імпічментом, яка, за задумом
демократів, мала перешкодити переобранню Трампа на другий президентський термін, тепер повернулася проти ініціаторів.
За даними соціологічних опитувань, майже 60% американців упевнені, що демократи намагались оголосити республіканцю Трампу імпічмент, переслідуючи власні політичні цілі. ■
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■ ПОГЛЯД

Олів’є з кутею і Снігурка з Козою,
або Чи варто «посувати»
Різдво?
Нинішнього вівторка Синод Православної
церкви України ухвалив рішення про створення спеціальної Синодальної календарної
комісії. Таке рішення продиктовано необхідністю впровадження календарної реформи,
наголошують у ПЦУ. Водночас Синод покарав впливового митрополита Луцького і
Волинського Михаїла за святкування Різдва
25 грудня. Бо це може призвести «до закріплення існуючих розділень та виникнення нових» серед православних в Україні.
Тим часом дискусія про нову дату святкування Різдва в суспільстві триває. Днями «УМ»
отримала лист свого читача з Дніпропетровщини, де він ділиться власними міркуваннями з цього приводу.
Євген ШУЛЬГА
м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.

Зрушується весь річний цикл свят
Маємо нову традицію: щороку напередодні новорічно-різдвяних свят у ЗМІ
з’являється сила-силенна матеріалів на
тему нашого «неправильного» Різдва.
Їхні головні думки такі:
— українці святкують Різдво «неправильно»: замість того, щоб робити це «як
усі порядні люди» 25 грудня, вони «разом
із москалями» ще й досі святкують його
7 січня за «неправильним і застарілим»
юліанським календарем;
— важливішої справи, аніж «посування Різдва», у нас не було, нема й не буде.
Доки не посунемо, доти й добра нам не бачити (і крокодил не ловиться, і кокос не
росте). Але щойно посунемо — матимемо
«райські острови»;
— перехід на «25-грудневе Різдво»
вмить наблизить Україну до цивілізованої
Європи, до Заходу і віддалить її від Москви
і колоніального минулого (тобто чудодійно вплине на нашу географію та історію,
склад населення, його культуру та ментальність);
— «Два Різдва» — це щось жахливе!
Від них — усі непорозуміння між християнами! Але щойно українці перейдуть на
«правильне» Різдво — вмить усі міжконфесійні відмінності зникнуть;
— оскільки в Україні Різдво святкують
не до, а після Нового року, то це страшенно
погано, бо заважає віруючим (особливо Західної України) спокійно поститися перед
Різдвом.
Як послухаєш-почитаєш, то хоч сядь
та й плач: і свято не свято, і піст не піст...
Невже й справді уся ця реформа — лише
для того, щоб «спокійно» їсти новорічне
олів’є?!
Я людина невіруюча і нерелігійна, і
мені байдуже, коли саме православні та
греко-католики святкуватимуть Різдво,
бо як не ходив до церкви 7 січня, то не
піду і 25 грудня.
Проте у цій начебто церковній справі
є одне світське «але»: Різдво, згідно зі
ст. 73 Кодексу законів про працю України, є «святковим і неробочим днем», тобто має офіційно визнаний державний статус. Тож, якщо відбудуться якісь зміни,
вони торкнуться усіх громадян: і віруючих, і невіруючих...
Тож, перш ніж ухвалювати остаточне рішення, треба виважено розглянути
«Різдвяну пропозицію» з різних боків.
Почнімо з того, про що не говорять:
про всі інші церковні свята. Чи можливо
висмикнути з календаря лише одне свято і
перенести його десь-кудись таким чином,
щоб ніщо інше не змінилося-не посунулося? Ні, неможливо! Щоб святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня, потрібно запровадити у православних і греко-католицьких церквах України замість юліанського
григоріанський календар, а для цього перемістити на 13 днів кожен (!) день календаря, кожне свято! (Варто зазначити, що
наразі йдеться про зміну лише однієї дати
— власне Різдва. — Ред.)
Так, Стрітення (це той день, коли, за народним календарем, «зима з весною зуст-

❙ Необхідність календарної реформи потрібно конструктивно обговорювати разом
❙ із суспільством, вважають у ПЦУ.
❙ Фото з сайта wz.lviv.ua.
річаються») переміщується з 15 на 2 лютого, Благовіщення («коли і пташка гнізда не
в’є») — з 7 квітня на 25 березня, Івана Купала — з 7 липня на 24 червня, Преображення (Яблучний Спас) — з 19 на 6 серпня,
Покрова — з 14 на 1 жовтня... Так само треба посунути кожен календарний піст, кожну календарну подію, кожного святого чи
святу. Без винятку!
Тож насправді йдеться не про те, щоб,
образно кажучи, пересадити лише одне дерево з 7 січня на 25 грудня, а про те, щоб
кожне дерево, кожен кущик, кожну квітку із величезного саду вирвати з корінням
із того місця, де вони росли щонайменше
сто років, і перенести на 13 днів раніше, посадити й дивиться: приживуться на новому
місці чи ні...
Вибачте, але це вже не «Різдвяна реформа», а «Велика календарна революція», адже зрушується весь річний цикл
свят і знаменних подій.
Чому я, атеїст, переймаюся церковно-календарною реформою? Річ у тім, що
юліанський календар, який пропонують
«легким помахом руки» викинути на смітник історії, мав і має чимале значення в нашій історії та культурі. Саме на ньому базуються український народний календар
і народний прогностик — багатюща й унікальна скарбниця нашого минулого. Річний колообіг народних свят, звичаїв, традицій і вірувань нанизаний на церковний
юліанський календар, як перлини на нитку в намисті. І якщо цю нитку нерозважливо вирвати — всі перлини розкотяться...
Народний і церковний календарі співіснують в Україні сотні років. І коли 1918
року у нас запроваджено світський григоріанський календар, вони не змінилися,
отримавши лише нові «зовнішні» дати за
новим стилем (було «1», стало «14»; було
«25», стало «7»). За 100 років ми звикли до
цього порядку і цих нових, «григоріанських», дат, і майже ніхто вже не пам’ятає
старих, «юліанських». Так, Водохреще
святкується 19 січня, хоча насправді це 6
січня за юліанським календарем, а Покрову вшановують 14 жовтня, коли на церковному календарі 1 жовтня.
«Велике посування дат», що є наслідком календарної реформи, руйнує цей усталений порядок і створює чимало проблем
як для церкви та її вірян, так і для людей,
далеких від релігійного життя. Не говоритиму про «високе» — про величезну шкоду від розриву тяглості наших історичних
і культурних традицій...

«Велика календарна руїна»
Народні звичаї і традиції формуються
сотні й тисячі років і змінюються теж неквапно. Їх неможливо кудись перенести чи
посунути ні законами, ні постановами церковних соборів. (Зате легко знищити, витоптати, як ті тендітні рідкісні квіти, що опинилися на шляху «бульдозерів прогресу».)
Що робитимемо з державним святом
День захисника України? Коли святкуватимемо День українського козацтва? Вшановуватимемо пам’ять вояків УПА? 14

жовтня чи 1-го? Бо, як бачте, у нас і Покрова «неправильна», не лише Різдво! То що,
не лише святих, а й історичні події «посуватимемо»?
Що буде з важливими для багатьох людей днями іменин за церковним календарем? Адже вони теж вириваються зі своїх
звичних місць і мусять кудись «переїхати»!
Якщо ви народилися, наприклад, на Андрія чи Зимового Миколи і вважаєте їх своїми покровителями, то після переміщення
Різдва на 25 грудня ви станете Євстратіями
і Боніфатіями...
І найголовніше питання: «Що зміниться на краще в нашому житті після цього
«великого переселення усіх святих і грішних»? Де ті «Райські острови», що нам
обіцяють? Щось їх не видно; лише марнування часу, грошей та людської енергії;
руйнування звичного, усталеного, традиційного...
Вибачте, але це вже не «реформа» і навіть не «революція»! Це — «Велика календарна РУЇНА», з якого боку не поглянь: чи
церковного, чи світського, чи державного,
чи культурного...
Невже у нас нема важливіших проблем, ніж календар змінювати?!
Чи, може, хтось вважає, що на руїнах
старого можна збудувати якийсь новий,
неймовірно чудовий світ? То порівняймо!
Чи так воно добре, як нам обіцяють?
Наші Новорічно-Різдвяні свята — це не
лише Новий рік (1 січня) і Різдво (7 січня).
Зараз їм передує Андрій (13 грудня), а тривають вони рівно місяць: від Зимового Миколи (19 грудня) до Водохреща (19 січня).
Пересуваємо Різдво на 25 грудня. Тепер
свято Андрія перестрибує на 30 листопада,
а Миколи — на 6 грудня. Чи не ранувато ти,
Миколаю, приніс свої різочки і подарунки?
До кінця року ген-ген майже місяць? Кого і
з чим вітатиме Миколай 6 грудня? Хіба що
наших вояків із Днем збройних сил.
Далі — від 6 до 24 грудня — пустка, бо
нема Миколая, що був 19 грудня. Як він
зник після більшовицької революції, так
зникає і після «календарної». Нема йому
місця і на Різдво: бо там уже є Санта-Клауси (зате буде «як в Європах»). 24 грудня —
у кого що, але не одне і те саме: Святвечір і
Багата кутя, Навечір’я, закінчення Адвента і Вігілійна вечеря. 25 грудня — Різдво
(точніше, три Різдва: православне, католицьке, протестантське. Дуже різних, проте
«в один день»).
А далі — Новорічна ніч (31 грудня —
1 січня) — «найстрашніше» свято року: бо
саме тут збилися до тісної купи всі традиції
та звичаї всіх часів і народів: і ялинка з дідухом, і кутя з олів’є, і шампанське зі щедрівками, і звізда із серпантином, і феєрверки з Козою. І їдять, і п’ють, і співають, і маланкують, і вдома сидять, і до людей ходять. І президент із Василем і Маланкою о
12-й, під передзвін курантів мусять щедрувати («дайте вареник»).
А панотцю, до речі, не наливайте! Йому
завтра зранку службу правити! Хіба забули? 1 січня — велике свято, Василя! (Якщо
Різдво «посунулося», то й Василь «переї-

хав» — саме на Новий рік, на 1 січня! До
всіх свят — ще одне! Щоб не було мало! Як
гуляти, то гуляти!)
А ще на 1 січня (теж не забуваймо!) «переїхало» посипання. (Уявімо цю осучаснену традицію: десь о 16-18-й годині новорічного «ранку» майже тверезі хлопці «засівають» ... серпантином і конфетті...)
Хуг! — наче відсвяткували «як люди»,
нічого не забули, про все і всіх згадали... А
вже 2 січня — на роботу! Все, хлопці й дівчата, свята закінчилися! До побачення, до
«наступних Різдвяно-Новорічних свят»...
Невже все?! А наші Святки де?! — А нема
їх — розчинилися в «інтернаціональному» Новому році... Хіба що 6 січня (на «старий Святвечір», як називатимуть цей день
подібно до теперішнього «старого Нового
року») можна ще стрибнути до ополонки,
бо «надзвичайні» властивості хрещенської
води «чудодійним чином» теж перестрибнули на 13 днів — з 19 на 6 січня...
Вам подобається такий Новий рік? Мені
— ні! Бо як не можна в одну миску насипати борщ і шашлик, так неможливо штучно
поєднати дві різні традиції, що вже чимало
років співіснують, не заважаючи, до речі,
одна іншій.

«Мала пісна реформа»
Інколи говорять: ідея наче добра, але
несвоєчасна, народ не готовий, от за кілька
років, можливо... Вибачте, але нічого «доброго, розумного, корисного, необхідного»
у цій «реформі» я не бачу, лише знищення
традицій і руїну, сварки і розбрат...
Не дивно, що й аргументи на користь
цієї ідеї, скажемо так, «непереконливі»...
Читаю на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ: «Приписи щодо посту в УГКЦ §6. Стосовно звільнення від
обов’язку посту потрібно дотримуватися таких положень: 2) немає посту в суботи, неділі та дні святкування Нового року (31.12–
01.01) і Незалежності України (24.08)». Панове, прочитайте й ви: «у дні святкування
Нового року (31 грудня — 1 січня) ПОСТУ
НЕМАЄ»! Тож віруючі (і особливо (!) Західної України, де УГКЦ має великий вплив)
спокійно святкують Новорічні свята, потім
5 днів постяться, а тоді вже спокійно зустрічають Різдво та інші свята!
Люди добрі, проблеми, про яку стільки
балачок, насправді не існує! Її вже вирішено! За мудрим принципом: «Богу — богове,
світу — світське». Для кого тоді оці «пісні» байки? Може, не в усіх церквах діє це
правило, але що заважає скористатися досвідом греко-католицької церкви і замість
«Великої календарної революції» зробити «Малу пісну реформу»? Зібрати шановних людей і ухвалити правило, що в дні державних свят посту немає! Таким чином раз
і назавжди зникнуть усі «пісні» календарні проблеми і не потрібно буде руйнувати
усталені традиції.
Наше «українське Різдво», чи точніше
«українські Різдвяні Святки», поєднали і
дохристиянські, і християнські традиції
— і релігійні, і світські. Три куті, колядки,
щедрівки, вертеп, Коза, Меланка, Василь,
засівання на «старий Новий рік» (який правильніше називати «юліанським Новим
роком»), водосвяття... Наші давні, славні
звичаї... Наприкінці 1980-х — на початку
1990-х років вони почали відроджуватися
після тривалих заборон та переслідувань,
але зараз дещо занепали. Шкода, адже народна творчість — це не лише яскраво і самобутньо, а й вигідно (якщо поглянути розумним оком). Де ще у світі збереглися такі
традиції?! Живі, а не вигадані!
Хіба одна новорічна традиція іншій заважає? Ні! На католицько-протестантське
Різдво ми завітаємо до Європи та Америки,
погостюємо там, а коли Європа й Америка
відгуляють, то запросимо їх до себе в гості
— нехай і вони посмакують, подивляться, послухають. У них таких Святок нема:
або й не було, або не збереглося. Не потрібно ні надзусиль, ні велетенських коштів,
щоб перетворити наші українські Святки
на Різдвяний карнавал рівня венеційського чи бразильського!
Наш календар гармонійно поєднує як
інтернаціональні, так і українські звичаї,
і сучасне, і минуле — для всього є місце.
То навіщо руйнувати те добре, що маємо?!
Краще зберігати і плекати наші давні народні традиції — ті мости, що єднають минуле, сучасне і майбутнє. Тож: «На щастя,
на здоров’я, на Новий рік, щоб було краще,
як торік!». ■
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«Чемпіонат світу-2022 з футболу входить до числа великих міжнародних змагань, на яких спортсмени
з Росії зможуть виступати тільки в нейтральному статусі — без національних прапора і гімну».
Всесвітня антидопінгова агенція

■ ХОКЕЙ

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. «Крижані
вовки» — «Кременчук» — 2:6, «Білий барс» — «Дніпро» — 1:5, «Динамо» — «Донбас» — 0:11, «Кременчук» — «Дніпро» — 3:2 Б, «Донбас» — «Крижані вовки» — 4:1,
«Динамо» — «Білий барс» — 2:12.
Турнірне становище після 32
матчів: «Кременчук» — 80, «Донбас» — 71, «Дніпро» — 69 (33), «Білий барс» — 47, «Крижані вовки» —
17 (33), «Динамо» — 7.

Функціональний прорахунок
Порушивши ліміт на легіонерів, столичний клуб за виграний матч отримав технічну
поразку
Григорій ХАТА
Історії на кшталт тієї, що
закрутилася навколо поєдинку
чемпіонату України «Крижані
вовки» — «Динамо», трапляються у спорті нечасто. Після
того, як столичні хокеїсти закинули у ворота харківських
динамівців 12 «сухих» шайб і
отримали від наставника порцію схвальних відгуків за досягнутий результат, керівництво УХЛ присудило «вовкам»
технічну поразку.
З’ясувалося, що під час матчу тренерський штаб київського колективу порушив ліміт на
легіонерів, задіявши у грі замість десяти дозволених регламентом іноземців 11 хокеїстів
без українського паспорта.
«Хлопці старалися. Думаю,
що вони й самі отримали задоволення від гри», — таким був
перший коментар після поєдинку головного тренера «Крижаних вовків» Руслана Борисенка.
Однак через організаційний прокол своїх менеджерів
емоції «вовків» дуже швидко
змінилися на протилежні. Директорат ліги повідомив: «у заявці «Крижаних вовків» перебувало більше десяти польових

❙ Хокеїсти «Кременчука» продовжують утримувати свою команду на лідируючій позиції в чемпіонаті країни.
❙ Фото з сайта uhl.ua.
хокеїстів-легіонерів, тому результат їхнього матчу з «Динамо» вважається анульованим
i команді зарахована технічна
поразка».
За кілька днів до цього нещасливого матчу «Крижані
вовки» підписали контракт iз
35-річним американцем Габі
Еунгом, який, за збігом обста-

вин, і порушив існуючий до
цього легіонерський баланс у
київському клубі. Відтак проти динамівців, які, до слова, є беззаперечним аутсайдером чемпіонату, за «вовків» у
«полі» грали американець, казах, двоє білорусів та одразу семеро власників російських паспортів.

Зауважимо, що пройшло
лише кілька сезонів, як «Крижані вовки» з’явилися на
хокейному небосхилі України,
відтак таку серйозну помилку
можна списати на брак досвіду
в їхніх функціонерів.
Щоправда, в турнірному
ракурсі втрачені поза ігровим
майданчиком очки не над-

то вплинули на позиції «крижаної» команди в табелі про
ранги, котра продовжує міцно
триматися на передостанньому місці.
Не змінився, власне, після
отримання неочікуваної очкової надбавки й статус «Динамо», котре, як і раніше, міцно
сидить на дні турнірної таблиці.
Так само міцними залишаються лідируючі позиції «Кременчука», хоча на фініші регулярного чемпіонату слід очікувати спурту від чинного чемпіона — «Донбасу», котрий в
останніх турах зумів потіснити з другого місця херсонський
«Дніпро».
Поки ж у чемпіонаті країни — пауза, пов’язана з участю
збірної України в олімпійській
кваліфікації. Під орудою очільника донецького клубу Сергія
Вітера «синьо-жовті» 6 лютого
в Казахстані в протистоянні з
господарями льоду, а також командами Польщі та Нідерландів розпочали боротьбу за єдину путівку до заключного етапу
відбору на Олімпіаду-2022. ■

■ ФУТБОЛ

Поза грою
У Лозанні розпочинається слухання у справі «Росія
проти ВАДА», а УЄФА продовжує шукати винних у
позитивній допінг-пробі динамівця Бесєдіна
Григорій ХАТА
Удруге за кілька років визнавши
Російську антидопінгову агенцію такою, що не відповідає міжнародним
стандартам, виконком Всесвітньої антидопінгової агенції постановив відсторонити Росію на чотири роки від
участі та проведення великих міжнародних змагань.
Перш за все йшлося про майбутню літню Олімпіаду-2020 у Токіо, де
російські спортсмени зможуть виступати лише в статусі нейтральних атлетів, пройшовши попередньо антидопінговий скринінг у сертифікованих
лабораторіях.
Днями ж прояснилося питання
щодо майбутньої участі російських
повпредів на іншому турнірі з високим
рейтингом — футбольному чемпіонаті
світу-2022, який готується прийняти
Катар.
За повідомленням арабського видання beIN Sports, днями ВАДА проінформувала Росію щодо заборони участі
її збірної в катарському «мундіалі».
Утім в офіційно опублікованому 3
лютого Всесвітньою антидопінговою
агенцією пресрелізі йдеться не стільки
про неучасть збірної Росії у футбольному ЧС-2022, як детально описується вся суть чотирирічної дискваліфіка-

ції російських спортсменів.
У документі ВАДА йдеться про те,
що на чемпіонатах світу забороняється піднімати російський прапор, однак на планетарних форумах росіяни
можуть виступати в нейтральному статусі. Певною мірою це може стосуватися й футбольного «мундіалю», зокрема
його фінальної частини. Хоча слід відзначити, що ФІФА та УЄФА мають свої
особливі стосунки з Всесвітньою антидопінговою агенцією, й, приміром, на
майбутньому чемпіонаті Європи-2020
з футболу збірна Росії виступатиме без
жодних обмежень.
Водночас детальне інформування
світової спортивної спільноти щодо
принципів накладання штрафних санкцій на російський спорт пов’язане
зі стартом судової справи в Спортивному арбітражному суді Лозанни, де
Росія оскаржує свою чотирирічну дискваліфікацію. При цьому ВАДА наполягає, аби розгляд справи проходив у
публічному форматі, для чого, власне,
й познайомила світ зі своєю позицією.
Відтак саме спортивний арбітраж поставить крапку в історії з покаранням
Росії за недотримання антидопінгового кодексу.
***
Болісна допінгова точка нині є й в
українському футболі. У справі фор-

❙ Артем Бесєдін перебуває в очікуванні покарання від УЄФА за позитивний допінг-тест.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
варда «Динамо» Артема Бесєдіна,
котрий здав позитивний допінг-тест
після матчу 5-го туру ЛЄ проти «Мальме», вже мало б наступити якесь прояснення.
Однак Європейський футбольний
союз уже двічі переносив оголошення
свого вердикту, намагаючись розплутати складно закручений клубок фактів.
Загалом хід розслідування тримається в таємниці. І наразі достеменно відомо про тимчасове відсторонення
Бесєдіна від великої гри.
Утім, за неофіційною інформацією, котрою періодично ділиться з

футбольною спільнотою журналіст канала «2+2» Ігор Циганик, через можливу причетність до допінгової справи
Бесєдіна від своїх обов’язків у «Динамо» тимчасово відсторонили головного лікаря команди Леоніда Миронова.
При цьому Артем наполягає, що самовільно він не приймав жодних заборонених препаратів, а завжди чітко слідував рекомендаціям лікаря. Як видно, віднайти правду в цій історії не так
просто, через що УЄФА постійно відстрочує дату оголошення вердикту
в цій неприємній для динамівського
клубу справі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Кирило Басковський: Відчуваю себе актором бродвейського театру
Про мюзикли, концерт-ревю та «дорогу з жовтої цегли» артиста НАТО

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7-8 ЛЮТОГО 2020

■ СУПЕРСТАР

Погана дівчинка Біллі
Айліш
❙ Біллі Айліш.

Гра за правилами і без
Заробивши вже у вісімнадцять років пару мільйонів, порушивши правила і норми поведінки, нині зірка американської
поп-музики Біллі Айліш, зрештою, як і завжди, чесно зізналася на врученні премій «Греммі»
(яких, до речі вона «відгребла»
цілу купу), що в підлітковому
віці страждала від депресивних
станів. Важко повірити, що дівчина, яка багатьох прихильників її творчості зачаровує своєю
безпосередністю, розкутістю, а
подекуди й розпущеністю, могла
страждати через невпевненість,
незадоволення своїм тілом (Біллі мріяла стати моделлю, але
маленький зріст — 161 см — та
пухкеньке тіло стали на заваді),
а ще — через аб’юзивні стосунки
(тип відносин між людьми, коли
один партнер превалює над другим, притлумлює волю, шантажує, а інколи й застосовує фі-

зичне насильство. — Ред.). «Я
ненавиділа своє тіло», — відверто зізналася зірка і навіть
повідала, що завдавала
своєму тілу шкоди. Не
раз співачку відвідували й думки про
самогубство.
У житті Біллі Айліш були
й погане оточення, і моральні та
фізичні травми,
проте вона все
це «переплавляла» у свої пісні,
і ця її щирість
приваблює молодих людей,
адже завдяки
цьому Айліш
стає ближчою до
кожного з них. Її
творчість можна
охарактеризувати
не як постправду, а
як постчесність. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №14

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 10 до 16 лютого
Овен (21.03—20.04). Для сiмейних людей досить складною буде друга половина
тижня. Через постiйнi сварки доведеться шукати компромiси.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Телець (21.04—21.05). Ви можете
полiпшити матеріальне становище. Не втрачайте можливості раніше за iнших дізнаватися потрiбну iнформацiю.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Близнюки (22.05—21.06). Дехто з вас
почне грандіозний ремонт. Незначнi проблеми виллються у великі витрати. Вигiднi проєкти покращать фiнансове становище.
Дні: спр. — 16; неспр. — немає.
Рак (22.06—23.07). У вас попереду шляхи,
якi вестимуть до нових знань, до перспектив, до
нових горизонтів можливостей. Тож не гайте часу.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

Лев (24.07—23.08). Щоб досягти успiхiв,
важливо задовольнятися раніше напрацьованим потенціалом, Надмірна активність може
призвести до негативних наслiдкiв.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Діва (24.08—23.09). Попереду вигiднi
пропозиції. Буде велика спокуса відмовитися від усього, не змінюючи нічого в житті. Але
люди i звички можуть серйозно підвести.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Терези (24.09—23.10). Участь у вирішенні багатьох проблем братимуть родичi.
Для декого цей перiод стане початком комерційних проєктів.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Скорпіон (24.10—22.11). Гарантований
успiх для тих, хто займається інформаційним
бізнесом. Якщо у вас трапиться поїздка, скористайтеся нагодою знайти потрiбних людей.
Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

Стрілець (23.11—21.12). Поступово
зникнуть старі друзі. Пiд час зустрічей iз цікавими людьми з’являться перспективи на майбутнє. Ви зможете позбутися поганих звичок.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Козеріг (22.12—20.01). З’явиться можливість допомагати іншим людям. Турботи оточуючих поглинатимуть вільний час, але ви отримаєте вiд цього моральне задоволення.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Водолій (21.01—19.02). Можуть бути
крайнощі — від бажання підпорядкувати партнерів до готовності з головою зануритися в
їхнє життя, забувши при цьому про своє.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Риби (20.02—20.03). У цей період бажано уникати негативних моментiв. Зіткнення з
правоохоронними органами може обернутися
сумними наслідками не на вашу користь.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14. ■

прізвище Папи Римського Івана Павла
ІІ. 8. Українська народна спортивна гра,
яка полягає в тому, що гравці вибивають палкою з відведеного місця невеликі циліндричні цурпалки. 13. Шкіряна сумка або дерев’яний футляр для
стріл. 14. Хімічна реакція прискорення процесів під впливом певних речовин, які самі не беруть участь у реакції.
16. Прізвище українських меценатів і
збирачів старовини, чия колекція лягла в основу п’яти столичних музеїв.
17. Церковний багатоголосий хоровий спів. 19. Діяч ОУН, якого Богдан
Сташинський вбив перед убивством
Степана Бандери. 21. Остання літера
грецького алфавіту. 22. П’ять горизонтальних ліній для записування нот. ■
Кросворд №11
від 31 січня—1 лютого

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
8—9 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi -7...-9,
удень -1...+1. Пiслязавтра температура вночi -4...-6, удень мінлива
хмарність
+3...+5.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: вночi -9...-11, удень -1...+1. Яремче: вночi -10...-12, удень
-1...+1. Мiжгiр’я: вночi -12...-14, удень -1...+1. Рахiв: уночi
-9...-11, удень -1...+1.

хмарно

6 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
1 см, Стрий — 2 см, Славське — 16 см, Плай — 70 см,
Мiжгiр’я — 2 см, Рахiв — 2 см, Долина — 18 см, ІваноФранкiвськ — 8 см, Яремче — 32 см, Коломия — 11 см,
Пожежевська —69 см.

сніг
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По горизонталі:
1. Верхній жіночий одяг у мусульман у вигляді халата з довгими рукавами та волосяною сіткою, що закриває обличчя. 5. Ім’я американського
підприємця і винахідника, засновника корпорації Apple. 9. Точка небесної сфери, протилежна зеніту. 10. Помічник єпископа або пресвітера в католицизмі. 11. «Ой, ..., не Петрусь, біле
личко, чорний вус». 12. Давньогрецьке місто, батьківщина Архімеда. 14.
Поема Тараса Шевченка. 15. Жіночий одяг типу спідниці, що складався із двох полотнищ картатої тканини, які замотувалися поверх сорочки. 18. Учасник кориди, який протистоїть бику. 20. «О панно ..., панно ...!
Я сам. Вікно. Сніги. Сестру я Вашу так
любив — дитинно, злотоцінно» (Павло Тичина). 23. Пристрій для піднімання вантажу на відносно невелику висоту. 24. Національна валюта Казахстану. 25. Курортне містечко на Одещині. 26. М’яка і ніжна на дотик овеча
чи кроляча вовна, назва якої походить
від давньої назви столиці Туреччини.
По вертикалі:
1. Шкільний футляр для зберігання ручок та олівців. 2. Райцентр на
Львівщині. 3. Дощатий настил у кілька
поверхів для спання в тюрмі чи бараках. 4. Польський солдат. 6. Друге за
величиною місто в Естонії. 7. Справжнє
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Справжній інтелігент ніколи не
скаже гостям: «Ідіть до дiдька». Він
скаже: «У мене є ще п’ять альбомів
сімейних фотографій, зараз дістану
з шафи».
***
· В Одесі:
— Моню, як життя?
— Як на кораблі — нудить, а
плисти таки треба.
***
В одеській «маршрутці» в жiнки
монетка впала на підлогу.
Водій каже:
— Що впало — те моє!
— Ви там не смикайте транспортом. А то я зараз упаду вся, а

вам такого щастя не донести.
***
— Фімо, ти робиш зарядку під
радіо?
— Тільки першу вправу — відкрийте кватирку.
***
— Лєнка, тобі заспокійливе в
краплях чи таблетках?
— Неси у фужері, я дуже зла.
***
— Ви чули, що Сьома в лікарні
у важкому стані?
— Та ви що? Я ж його вчора ввечері бачив у ресторані. Здорового i в
компанії двох чарівних блондинок.
— Розочка його теж бачила.
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