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1 рос. руб. = 0,386 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

На зростання дня
Олександр ІРВАНЕЦЬ
За роком минулим жаліти
Не будемо, і взагалі —
Уже повернула на літо
Північна півкуля землі.
Зима ще притисне морозом
До фінішу. А перед тим
Ще прийдуть три празнички разом,
За ними — святий Валентин.
Ділами малими й великими
Заповнимо діри єства,
І будем чекати Великодня
Так, як чекали Різдва!

» стор.
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ІнФорУМ

«Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver».
Ігор Макар
колишній співробітник білоруського спецназу

■ ГУЧНА СПРАВА

Тарас ЗДОРОВИЛО

Записи Зайцева:
зробіть закладку для
щура
Спецслужби Білорусі готувалися підірвати
Павла Шеремета, але МВС України не
визнає помилок у розслідуванні вбивства
Іван БОЙКО
Виявляється, ще у квітні 2012 року (за чотири роки до
вбивства) секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета. Про це свідчать записи розмов глави
Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, передані виданню «Українська правда» білоруською опозицією, які викликали в Україні ефект інформаційної бомби.
На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм під час інструктажу співробітників елітного спецпідрозділу КДБ «Альфа» в Мінську. Зокрема, обговорюються способи усунення політичних опонентів режиму Лукашенка на території інших держав (використання отрут, вибухових речовин,
аварій), а також спосіб убивства Шеремета, який у той час працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати таким чином,
щоб убивство стало публічним сигналом для інших.
«Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який з..бав б..дь.
Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура.. зовсім б..дь
ані рук, ані ніг не зібрали. Все щоб було натурально, але це не
так впливає на свідомість людей... Президент (Лукашенко. —
Ред.) чекає цих операцій», — каже на плівках голос, схожий на
голос тодішнього глави КДБ Білорусі.
Важливо, що експерт Національного центру медіа криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас, який
вивчав запис у 2020 році за запитом видання EUObserver, зазначив, що з запису видалено цифровий підпис, який міг би сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіоманіпуляцій.
Згодом колишній співробітник білоруського спецназу Ігор
Макар, який розповсюдив плівки Зайцева, заявив про готовність свідчити у справі слідчим офісу генпрокурора України.
І додає, що передав ці докази українській стороні ще у грудні
2020 року. За його словами, з ним цими днями вже зв’язувалися
українські спецслужби, він погодився на співпрацю і навіть готовий прилетіти до Києва.
Окрiм цього, особа, що зробила запис тих розмов та з якою
розмовляє ексглава КДБ Білорусі у 2008-2012 роках Вадим Зайцев, також готова свідчити у справі. Наразі цей анонімний ексспівробітник КДБ перебуває в Євросоюзі.
«Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на
EUobserver. Там були зроблені всі можливі експертизи. Проводилась фоноскопічна експертиза, яка підтверджена. Також
пізніше буде зроблена біометрична експертиза», — повідомив
викривач Макар і додав, що раніше оприлюднити записи не міг,
бо існувала б загроза його життю. Наразі ж, вважає Макар, його
дії можуть допомогти здолати диктаторський режим Лукашенка.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Нацполіція України заявила, що в грудні 2020 року отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета у 2016 році з території однієї з країн Європи і проводитиме там слідчі дії, а «особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення слідчих дій».
Тоді як МВС, реагуючи на критику громадських активістів (мовляв, варто знімати
обвинувачення з так званих «виконавців» — рок-музиканта Андрія Антоненка, хірурга
і волонтерки Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь), не визнає помилок і
реагує по-своєму: мовляв, записи Зайцева відповідають версії слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться, бо «нова інформація може допомогти у пошуку досі не встановлених замовників та організаторів убивства».
Зокрема, речник МВС Артем Шевченко заявив: «В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. На розгляд у суді
(справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. — Ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину».
Тоді як адвокати обвинувачуваних у справі Шеремета вважають, що тепер МВС
усіляко викручуватиметься, щоб не визнавати, що тривалий час у вбивстві Шеремета
обвинувачували безневинних людей. ■

На передовій знову
неспокійно, хоча активність окупантів дещо
спала й вони обстрілювали позиції наших захисників «лише» п’ять
разів. Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано на
території, за яку несе
відповідальність оперативно-тактичне угруповання «Схід», неподалік Водяного та
Лебединського: російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік
українських позицій
із гранатометів різних
систем i великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове противник
двічі відкривав вогонь
не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької
зброї.
У районі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Північ» біля Луганського збройні формування
Російської
Федерації здійснили

■ НА ФРОНТІ

Бойова наука
У 2021 році командування
Об’єднаних сил ЗСУ
запланувало понад 50
військових навчань
кілька неприцільних
пострілів з автоматичних станкових i станкових протитанкових
гранатометів.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК
повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат i поранень,
на щастя, немає.
Станом на сьому годину ранку 5 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж усієї
лінії
розмежування
спостерігається тиша.

Чимало роботи в
районі проведення операції Об’єднаних сил 4
січня провели й представники Національної
поліції України зі складу ОС: вони зафіксували 67 адміністративних правопорушень.
Підрозділами поліції
зведених загонів перевірено 4 тис. 742 транспортнi засоби та 4 тис.
403 особи.
У понеділок, 4 січня, також через контрольний пункт в’їздувиїзду «Станиця Луганська» на тимчасово
окуповану територію
України прослідувало

419 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 611 осіб.
А через КПВВ «Новотроїцьке» — 62 i 70
осіб, відповідно.
Додамо, що командування Об’єднаних
сил ЗСУ завершило
планування підготовки на 2021 навчальний
рік — усього поточного
року відбудеться понад
50 військових навчань.
«У наших планах передбачено комплекс заходів підготовки, вінцем яких буде стратегічне
командноштабне навчання на
початку осені, в якому
візьмуть участь визначені військові частини оборони військового управління Збройних сил України, а також інших військових
формувань правоохоронних органів. Тобто будуть залучені всі,
хто входить до сектору безпеки оборони»,
— повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС
України генерал-лейтенант Сергій Наєв. ■

■ ВДЯЧНІСТЬ

«У свiтi може бути стiльки
добра, скiльки ми самi собi
принесемо»
Вифлеємський вогонь долає кордони
Віктор ЮЩЕНКО,
президент України 2005—2010 рр.
Сьогодні Вифлеємський
вогонь миру має особливе значення, адже саме мирного неба
над головою так довго ми всі
чекаємо, а ця різдвяна традиція об’єднує всіх і кожного.
Сердечно вдячний отримати привітання від міжнародної скаутської організації
«Скаутство Європи в Україні».
На минулому тижні завершився міжнародний з’їзд скаутів,
і мені надзвичайно приємно,
що вони знайшли час та вручили нам Вифлеємський вогонь миру.
Передріздвяну традицію —
розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру — започатковано в Австрії, проте завдяки
пластунам акція була запроваджена і в Україні. Щороку з
рук у руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч
кордонів і потрапляє до всіх
українців, хто чекає світло
тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із Заходу
на Схід, єднаючи християн у
переддень Різдва Христового.
Сама церемонія передачі вог-

❙ Президент i скаути.
❙ Фото зi сторiнки Вiктора Ющенка у «Фейсбуцi».
ню існує і підтримується пластунами вже понад 20 років. У
2012 році представники організації вручили вогонь Папі Римському, у 2014-му — патріарху
Варфоломію, у 2016-му — президенту Польщі... Переконаний, ця традиція існує, щоб нагадувати людям, що у світі може
бути стільки добра, скільки ми
самі собі принесемо.

Окрема подяка вам, що ви,
пластуни, передаєте Вифлеємський вогонь миру нашим воїнам на cході нашої країни! Це
об’єднує нашу націю в єдине
ціле і додає віри в нашу перемогу!
Дякуємо вам за цю краплинку світла і тепла, яку ви
привезли до нас. ■
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ІнФорУМ
Катерина БАЧИНСЬКА
Тільки державною. Із 16 січня сфера обслуговування має повністю перейти на українську мову. Тобто спілкуватися з клієнтом чи покупцем у супермаркеті, кафе, банку, аптеці чи на
АЗС потрібно буде лише українською.
Перейти на іншу мову продавець або
ж офіціант може тільки на прохання
відвідувача.
Усю інформацію про свою продукцію виробники також повинні надавати тільки державною мовою. Однак ці
дані можуть дублюватися й іншою мовою. За порушення мовної норми спочатку робитимуть попередження та вимагатимуть за місяць виправити порушення. За повторне ігнорування української мови передбачений штраф
— від 5 тисяч гривень до 6 тис. 800.
Але депутат від «Слуги народу»
Максим Бужанський i майже 30 його
однопартійців хочуть скасувати штраф
за відмову обслуговувати державною
мовою. Вони зареєстрували відповідний законопроєкт у Верховній Раді. Та
єдиної позиції щодо цієї ініціативи в
монобільшості немає. Про це сказав голова фракції Давид Арахамія. Тому остаточне рішення, чи скасовувати штрафи, ухвалюватиме Верховна Рада.
Водночас контроль за дотриманням норм і виконанням закону здійснюватиме уповноважений із захисту
державної мови Тарас Кремінь. Тож,
по суті, залишилося 10 днів, щоб зрозуміти, що відмова обслуговувати споживача державною мовою є порушенням закону, а прохання самого споживача обслуговувати його будь-якою ін-
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■ ГОВОРІТЬ ДЕРЖАВНОЮ

■ СВЯТО

«Що бажаєте?» замість
«чего изволітє?»

Різдво
всередині нас

Із 16 січня вся сфера послуг в Україні має перейти
на державну мову, якщо вам відмовлять у
спілкуванні українською — заклад заплатить штраф

Людство еволюціонує, а
вічні цінності залишаються

шою мовою не є порушенням. Якщо
споживач просить обслуговувати його
державною мовою та отримує відмову, він може звернутись до адміністратора або іншої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію.
Споживач також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту
державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу
уповноваженого (Київ, Музейний провулок, 12).
А ще мовний омбудсман заявив, що
мережа безкоштовних курсів вивчення української мови не зможе запрацювати наступного року, бо в бюджеті
на 2021 рік на це немає коштів. «Курси
почнуть працювати після того, як буде
передбачено фінансування. Наразі в
бюджеті на 2021 рік немає коштів ані
на держпрограму, ані на курси. Я про
це говорю постійно. Сподіваюся, це під
силу українській владі», — наголосив
Тарас Кремінь. На запитання, чи вистачить 20,4 млн грн, закладених на на-

Понад 2000 років тому світ змінився. Замість суспільного правила «ти мені — я тобі», або ж «не роби іншому того, чого не хочеш собі», прийшло інше: «я тобі —
як собі». Або ж «роби іншому те, чого хотів би для себе».
І розкрилося знання, що всі люди — то брати і сестри і
що людство єдине. Не розділяють його ні етнічні кордони, ні навіть релігійні. Ні, тим паче, класові. Усі отримали могутнього в своїй чесності і скромності Брата, який
став уособленням спільноти людей: живих, мертвих і ще
не народжених. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів
найменших, — ви мені зробили», — навчав Христос. Бо
кожна наша дія щодо іншої людини так чи інакше позначається на всьому людстві.
Звісно, і сьогодні не всі ми робимо іншому тільки те,
чого хотіли б собі. Буває, що й собі такого не робимо. Утім
маємо правило — орієнтир. І хоча сьогодні починають говорити про епоху «постхристиянства» та знову заговорюють про «свободу від моралі» — орієнтир усе-таки є. Бо
він усередині нас.
І Він наново народжується щороку: світло в темряві!
У потаємній печері-вертепі нашого єства. Печерні храми
відомі з найдавніших часів, підземні гроти вважалися
священними. Бо пов’язувалися з виходом у вічність. Так
і внутрішні глибини кожного з нас. Ми покликані до вічності.
І тому в переддень Різдва, у Святвечір, ми збираємося родом, згадуємо тих, хто відійшли, і мріємо про нових, ще не народжених наших родичів, які будуть добрими, чесними, вільними — не від моралі, а від злої волі.
І традиційно, в пам’ять про предків і з думкою про
майбутнє, ми ставимо на покуті Дідуха або й колоски пшениці чи жита, чіпляємо до стелі різдвяного «павука», готуємо 12 пісних страв з садовини та городини, яку культивували на наших теренах із доісторичних часів, майструємо колядницьку Зірку та навчаємо дітей колядувати.
І вітаємо одне одного: «Христос народився! Славімо
Його!». ■

ступний рік у держбюджеті на фінансування Секретаріату мовного омбудсмана, він відповів, що цієї суми буде
достатньо. За його словами, ці кошти передусім потрібні «на оплату праці співробітників, на комунальні послуги та постійні відрядження». Крім
того, за словами головного захисника
української мови, з появою свого приміщення команді доведеться зробити
ремонт, бо робочі місця співробітників,
умови праці, безпека їхньої діяльності
«повинні відповідати сучасним вимогам». Мовний омбудсман розповів, що
штат Секретаріату разом із уповноваженим складає 50 осіб, восени він був
сформований на дві третини. Уже є три
представники уповноваженого на рівні регіонів. За словами Тараса Кремiня, планується, що до кінця року їх
буде значно більше. Він сподівається,
що кількість штатних одиниць буде не
менше 75 співробітників, бо важливо
мати представників уповноваженого в
кожній області України. ■

■ ЦІНИ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Епоха бідності, яку обіцяла нова влада викорінити ледь не одразу, вочевидь,
міцно вкорінюється на вітчизняних теренах. І новорічним «подарунком» українцям стануть не лише нові ціни у платіжках за комуналку, а й суттєве здорожчання проїзду в «маршрутках».
Про свої «наполеонівські» плани, які
будуть втілені в життя вже в першому
кварталі 2021 року, попередили деякі перевізники: як завжди, пальму першості
тримає столиця — транспортні компанії
Києва анонсували зростання цін із 8 до...
12 гривень. Одним із таких піонерів-першопрохідців здорожчання в півтора раза
стане столична компанія «Транс Груп»,
очолювана Володимиром Назаренком,
його підприємство володіє 13 міськими
та міжміськими маршрутами.
Як пояснюють транспортні «боси»,
штовхнуло їх на таке непопулярне рішення декілька причин, а саме: кількість пасажирів через карантин впала
на 40-50%; перевізників зобов’язали безплатно перевозити додаткових пільговиків; «маршрутники» повинні встановити валідатори для єдиного квитка.
«У січні це буде фактично робота на
збиток. Частина підприємств знову закриється, возити не буде кого. Протримаємося цей період, підрахуємо збитки,
розробимо обґрунтування тарифу. Намагатимемося не піднімати ціну. Але якщо
піднімати, то несуттєво, в середньому до
10 грн», — говорить голова Асоціації
перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко.
За законом, організацією пасажирських перевезень займаються органи місцевого самоврядування. Це означає, що ціну на перевезення повинні
встановлювати або хоча б погоджувати в
органах місцевої влади. Але в пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що вартість перевезення в «маршрутках» вони не регулюють,
а приватні перевізники, згідно з умовами договорів, повинні лише заздалегідь
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Плати або йди пішки
Очільники приватних транспортних компаній
попередили про здорожчання проїзду

Ярослава МУЗИЧЕНКО

■ ХРОНІКА
Спортивна гімнастика
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв
тимчасово відсторонений від усіх змагань під егідою
Міжнародної федерації гімнастики. Причину свого рішення FIG поки що не називає. Один із представників
цієї організації лише сказав, що відсторонення діє «до
кінця процедури, яка триває в даний час». До слова, в
грудні лідер української гімнастичної збірної мав виступити на чемпіонаті Європи в Туреччині, однак в останній
момент опинився поза заявкою на змагання.

Баскетбол

❙ Дорого і незручно.
❙ Фото з сайта espreso.tv.
повідомляти їм про перегляд тарифів.
«Втішити» киян може хіба те, що
не лише їм доведеться тягти додаткову фінансову лямку — зростання вартості проїзду загрожує не лише столиці.
Ба, більше, як виявилося, деякі регіони
навіть випередили Київ своєю ініціативою. Приміром, перевізники із Сум ще
10 грудня звернулися до місцевої влади
з проханням підняти ціну проїзду на період карантину. Мовляв, згідно з обмеженнями, можна перевозити пасажирів
тільки на сидячих місцях, відповідно —
прибуток менший. Наразі проїзд у «маршрутках» у місті коштує 7 гривень, а перевізники хочуть 9.
У деяких містах загалом карантин
уже суттєво вплинув на вартість проїзду.

Наприклад, у Чернівцях за час карантину ціну встигли підняти двічі. Ще наприкінці травня проїзд там подорожчав iз 5
до 7 гривень. А наприкінці жовтня ціну
вирішили підвищити вдвічі — до 15,
а на деяких маршрутах — і до 20 гривень. Тоді вже втрутилася мерія і змусила маршрутників знизити вартість до
7 гривень.
Не інакше, як знахабнінням монополістів, незважаючи на всі їхнi пояснення, можна назвати здорожчання проїзду в «маршрутках». І, мабуть,
владі на місцях час замислитися про
розширення парку муніципального
транспорту, ціну на проїзд у якому держава може регулювати й тримати в розумних межах. ■

Наприкінці 2020 року, з кількамісячною затримкою, в Північній Америці стартував новий сезон НБА.
На старт «регулярки», впродовж якої кожна з команд
має зіграти по 72 матчі, вийшли й двоє українських баскетболістів. Центровий збірної України Олексій Лень тепер захищає кольори «Репторс» із Торонто. Водночас
атакувальний захисник «синьо-жовтих» Святослав Михайлюк продовжує кар’єру в «Детройт Пістонз», де в
новому сезоні отримує достатньо ігрового часу й демонструє результативну гру. В останньому поєдинку —
проти «Мілуокі Бакс» — Михайлюк отримав 30 хвилин
ігрового часу, впродовж яких заробив 13 очок. Щоправда, команда українця в цьому матчі зазнала поразки —
115:125. Загалом, від початку чемпіонату «Детройт»
виграв лише один із семи стартових поєдинків, здолавши вдома «Бостон» (в активі Михайлика дев’ять
балів).
У команди Леня — схожа ситуація. Із шести матчів його «Торонто» виграло лише один матч — проти
«Нью-Йорк Нікс» — 100:83. У тій грі Олексій зіграв за
«Репторс» 13 хвилин і здобув 11 пунктів. А от у матчі
шостого туру — проти «Бостон Селтікс» — Лень, хоч і
провів на майданчику дев’ять хвилин, жодного очка так
і не набрав. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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на фахівців на укперекладів
сім’ям загиблих у збитому літаку МАУ, опублікува- не оформлення приміщень офісу президента України українських книжок побачив світ минулий рік, прозвітували в Нацбанку раїнському ринку праці внаслідок короло видання IRNA, посилаючись на рішення ірансь- у 2020 році, поінформували в управлінні адміністратив- минулоріч, похвалилися у Мін- України.
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культури.
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Тетяна ПАРХОМЧУК

От і закінчився високосний рік.
Якщо визначати такі роки як випробування, то він став ще важчим іспитом та коронокорозією,
ніж можна було собі уявити. А
загалом, високосність прожитих
десятиліть для України — у втраті
часу. Вона могла мати сьогодні
інше обличчя, іншу душу та іншу
роль у світі. Але тут українцям
немає кого звинувачувати, окрім
самих себе.

Фаза ідеального шторму
Тож із новим політичним роком! Йдемо далі. Чи зробимо роботу над помилками? Що там у
нас із виборами — дочасними
парламентськими? Офіційно —
нічого. За лаштунками — чимало. Про них знову чіткіше почали говорити наприкінці минулого року. Щоправда, в новорічно-пандемічному хороводі цих
голосів майже не було чути, але
це не відміняє потреби перезавантаження. Однак усі новини
з офіційних джерел про парламент, його ймовірне дочасне перезавантаження, різновекторну монофракцію наразі виглядають так: «За неперевіреними
даними, з неназваних джерел
отримано непідтверджену інформацію, що побажала залишитись невідомою».
Тобто вона бажає залишитись невідомою, і монодепутати того ж бажають, і особисто
лідер провладної фракції Давид
Арахамія також невдоволено
неодноразово заявляв, що жодних перемовин ні з президентом
Володимиром Зеленським, ні з
главою парламенту Дмитром
Разумковим, ні з будь-яким іншим «важливим перцем» про
дочасний розпуск парламенту
не ведеться.
Проте політологи цю всю
«малину» про спокій у депутатських лавах фахово перетирають і видають на-гора те, що,
ймовірно, от-от нагряне.
Падіння економіки — й через
непрофесійність чинної влади, й
через пандемію — може спричинити в Україні масові протести
вже на початку цього року, в січні-лютому. Ну, і на когось потрібно ж буде списувати всі ці
невтішні економічні наслідки.
«Головне, щоб ми вибралися з пастки пандемії і не перебилися. Наразі складається сума
факторів, які можуть привести країну до ідеального шторму — тобто коли багато несприятливих факторів накладаються один на інший і спричиняють
ефект синергії: економічна криза нікуди не поділась і обіцяний
січневий локдаун може призвести до масових протестів», —
вважає керівник аналітичного
центру Андрій Золотарьов.

Чинний парламент — загроза
нацбезпеці
Так, можна було б перенизати на ту ж нитку уряд по-новому,
ще раз, але, вочевидь, нинішній
прем’єр-міністр Денис Шмигаль
влаштовує основних гравців, у
котрих декотрі державні керманичі виконують роль маріонеток.
Це по-перше. А по-друге, ще раз
— уже втретє — провернути справу із заміною шила на мило без
суттєвих рейтингових втрат для
президента не вийде. А тому це
ще одна причина, аби шукати інших винних, через це в зоні ризику може опинитися парламент.
І навіть якщо зважити на
те, що тема дочасного розпуску Верховної Ради, спричинена
низкою вибухових скандалів
із монобільшовиками, на певний час ніби затихла, нікуди
не поділись сили, які штовха-

ПОЛІТИКА
■ ДУМАЙ-ТЕ!

Сокира політичного блуду
Монобільшовики — загроза нацбезпеці?
тимуть провладну фракцію до
розколу. А те, що трохи розрядилось, назагал не означає фактичного розквіту консенсусу. Бо, як показує досвід, тривалість цих домовленостей —
основна проблема.
І головне — у перезавантаженні парламенту все більше
стає зацікавленим громадянське суспільство.
Загрозу національній безпеці у подальшому функціонуванні нинішнього складу парламенту вбачає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала: «У Верховній Раді
більше не має бути так званої
монобільшості, з парламенту

❙ Парламентська пандемія хаосу.

❙ Під новорічну ялинку.
мусять піти випадкові люди,
вони не повинні більше ухвалювати рішення, які не відповідають ні національній безпеці,
ні інтересам громадян. Інакше
нічого хорошого на нас не чекає. Я сумніваюся, що ця влада
здатна вивести країну з кризи,
яку сама ж і влаштувала, плюс
— навряд чи у неї вийде достойно організувати процес вакцинації від коронавірусу, яка має
відбутися уже цього року».
Нагадаємо, що виворіт владно-парламентського мундиру
«слуг» давно тріщить по швах,
явний розкол монофракції було
продемонстровано публічно неодноразово. Досить показовим
у цьому сенсі стало голосування за відставку генпрокурора
Руслана Рябошапки. А це, окрім усього, означає, що з самого початку коаліція хоч і моновладна, але не була надійно збита й упакована взаємними гарантіями. Звісно, йдеться про
гарантії, необхідні для зміцнення і розвитку держави, а не
забезпечення особистих «хотілок» ляльководів. Тема дострокових парламентських виборів
актуалізовувалась неодноразово, вона ставала певною страшилкою для розкольників, але
не надовго. Звісно, за умови постійних конфліктів в лавах СН,
перевибори — це пошук виходу.
А він там, де вхід. І досить явно
ці конфлікти активно педалювались зростаючим, погано завуальованим проросійським
впливом у середовищі влади.
Але є й інші, зазначені вище,
критичні чинники національної безпеки, що вимагають перезавантаження парламенту.
Щодо призначення наступного після Рябошапки прокурора пані Венедіктової, то воно
стало черговим ударом сокири
по суку, що на ньому сидить монобільшість. Це призначення
політолог, науковий директор
Фонду «Демократичні ініціати-

ви імені Ілька Кучеріва» Олексій Гарань назвав однією з програшних подій року: «Найгірші
події року — це рішення Конституційного Суду, яке руйнує українську антикорупційну політику, а також призначення Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора. Моя особиста думка
збігається з результатами опитування нашого Фонду».

Зеленський на екваторі
Водночас у влади є потреба
скинути баласт розчарованих у
Зеленському наївних патріотів,
котрі,без особливих роздумів
повіривши йому, подалися в депутати саме в компанії «Слуг».
А тому не виняток, що після
дочасних виборів до Верховної
Ради лави «слуг народу» змішаються та суттєво зростуть за рахунок їхніх істинних сателітів
за духом — «Опозиційною платформою — За життя!».
Крім того, нинішнього року
виповнюється 30 років з дня набуття Україною Незалежності,
а тому це час для глибоких, масштабних державотворчих переосмислень. Ця кругла дата сама
по собі наштовхне соціум на підбиття певних підсумків, вона
впливатиме на прискіпливе
ставлення громадян до політиків. І в цьому ж році президент
Володимир Зеленський проходитиме екватором своїх повноважень — 2,5 року. Це може
вплинути безпосередньо на главу держави: він може зініціювати політичне перезавантаження, якісь глобальні зміни.
Ну, і розпочати своєрідні торги за продовження присутності
у владі.
І за таких умов хто б там як
руками розмахував — пусте, мовляв, жоден парламент сук під
собою не зрубає, — це не матиме значення. Бо хто ж його, парламент, запитає? І обставини можуть скластися так, що Володимир Зеленський без особливих

роздумів увійде в смак «кровопролиття». Та й те, що відбувається, фрагментами вказує, що
йому таки подобається, — іменем народу бути істиною в останній інстанції й що він сам може
усе імплементувати. Указом.
І що з того, що в 2020 році
«Слуга народу» подала 51% від
ініційованих депутатами і розглянутих у залі законопроєктів, ставши лідером серед парламентських фракцій, якщо все
це відбувалось у турборежимі й
альтернативні проєкти від демократичних фракцій не розглядали або ж узагалі не брали
до уваги.

Це «ж-ж-ж» неспроста...
Є й інші чинники, що вказують на посилену підготовку в
лавах посвячених до дочасних
парламентських виборів.
Політична сила «УДАР»
братиме участь в наступних виборах до Верховної Ради. «Адже
ми хочемо об’єднати людей та
створити європейський рівень
життя в кожному регіоні України», — про такі політичні
амбіції в ефірі одного з телеканалів заявив мер міста Києва
Віталій Кличко.
Зрозуміло, за розпуском чи
нерозпуском парламенту стоїть
«сірий кардинал» з офісу президента. Наразі йому вдалося на
певний час утихомирити суспільні пристрасті довкола кадрової політики «слуг», яка не
витримувала жодної критики.
Нагадаємо, наприклад, щодо
Кабміну, то збій сценарію пішов
з перших днів, перших заяв нових урядовців, що не додавало
оптимізму режисерам кадрових перестановок. Згодом і там
збалансувались притомністьнепритомність інформаційних
викидів у суспільство.
І зараз така монобільшість
усе ще потрібна невидимим архітекторам повзучого повернення України до статусу країни,
що втрачає державність. Аби
виконати призначення замовників. Тобто підготувати законодавчу базу для сил реваншу.
Та й у влади все ще передбачено: для чого ж міняли генерального прокурора? Але ж, з іншого боку, нагадаємо, в монобільшості розкол.
Відтак в обох випадках ми
ходимо по лезу ножа. Щоправда, є сподівання, що в разі дочасних парламентських виборів
переважна частина електорату,

нарешті усвідомивши свою відповідальність за зроблений вибір, усе ж не віддасть свої безцінні голоси за тих, кому до
влади в Україні апріорі не можна наближатись.
І не забуваймо, що одне з основних досягнень «слуг народу» — це земельний закон, що
його ухвалення в нинішніх, не
сприятливих для цього в Україні умовах можна назвати
«земельною аферою». І наслідки цього закону ще в стадії квіточок, а от ягідок краще не дочекатись. Бо невідомо, в чиїх
руках у підсумку опиниться українська земля разом із селами
та «кріпосними» душами.
Тому не лише економічне
падіння, а й сповзаюча здача
країни, зокрема заяви про скорочення армії у період війни,
може перетворити нашу неопалювальну теплицю в спекотне
ристалище.
Отже, доки на Банковій сидить Володимир Зеленський,
перспективи для прориву в
країні мізерні. А тому є пересторога, що навіть дочасні вибори до Верховної Ради нічого суттєво не змінять і все буде черговою суєтою суєт.
Й абсолютна банальність:
краще жахливий кінець, аніж
жах безкінечний — може підійти й до сьогоднішнього стану.
У нашій економіці й політиці немає інклюзії ринку, а є ринок, контрольований жменькою бізнесменів — напряму та
через державні органи. Вони в
багатьох секторах економіки не
особливо довго переконували
владу ввести державні законодавчі обмеження для виходу на
ринок нових просунутих західноєвропейських та американських агентів. До таких секторів
належать ЗМІ, земля, сільгоспвиробництво, тваринництво,
залізо й сталь тощо. Достатньо
було створити в Україні хаос руками Кремля й останньому продовжувати регулювати наші
економічні процеси. От лише
впертого військового спротиву українських патріотів кремлівська інтервенція передбачити не змогла. І тоді, ввімкнувши план «Б», запустили в свідомість українців руйнівного,
кіношного Зе-голобородька.
Українцям не лише потрібно вміти робити правильний вибір, а й продовжувати вимагати
звіт по кожному важливому державному кроку. ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Сьогодні вся Україна, а головним чином
наша влада, з нетерпінням очікує отримання чергового траншу Міжнародного
валютного фонду, який має стабілізувати наші фінанси. Але тим часом рівень
наших міжнародних боргів залишається
доволі високим. Аби його зменшити, експерти радять йти еволюційним шляхом,
збільшуючи довіру до держави Україна.

Кошти для «антиковіду»
У нинішньому році Україна витратить 468,4 млрд гривень на погашення
державного боргу і ще 158,68 млрд грн
— на його обслуговування. З них 301,4
млрд грн — це розміщення облігацій
внутрішньої державної позики в національній валюті, 167,5 млрд грн — ці ж
облігації в іноземній валюті, 110,8 млрд
грн — комерційні позики, 44,9 млрд грн
— позики від міжнародних фінансових
організацій і 2,5 млрд грн — офіційні позики.
Це — наша плата за взяті раніше позики. Але і в минулому коронавіруснопандемічному році Україна також активно налягала на чужі кошти, залучаючи їх на різних умовах.
Перші кредитні кошти ми отримали
наприкінці березня. Це було на початку
карантину, коли вітчизняна економіка
повільно, але невпинно занурювалася у
кризу. Саме тоді Німеччина направила
Україні 150 млн євро для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це домовилися президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель.
Додатково Європейський інвестиційний банк погодив виділення Україні кредиту на 40 млн євро у проєкті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України».
У цей же час USAID на боротьбу з поширенням «Ковід-19» виділив 1,2 млн
доларів. Усього ж допомога для України передбачала отримання 33 млн доларів до кінця року. До цього ж «Гугл»
додав ще 550 тисяч доларів, які пішли
Міністерству охорони здоров’я на інформаційну кампанію про коронавірус.
У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Світовий банк виділить
Україні 135 млн доларів, з яких 35 млн
доларів направлять на підтримку медичної галузі. До кінця місяця про своє бажання виділити гроші заявили в Європейському союзі, надавши для початку
пакет підтримки в розмірі 190 млн євро.
З них 15 млн євро планували направити
на підтримку системи охорони здоров’я,
61 млн євро — на підтримку економіки,
20 млн євро — на підтримку малих і середніх підприємств, 25 млн євро — малих фермерських господарств, а ще 4
млн євро — на підтримку найбільш вразливих груп населення.
Також у квітні Європейський союз
вирішив надати Україні ще 1,2 млрд
євро макрофінансової допомоги як постраждалим від пандемії. Допомогу розбили на два транші по 600 млн євро — перший надають без умов, а другий традиційно в обмін на реформи. Традиційні,
які від нас вимагають наші кредитори:
судова реформа, реформа правоохоронних і судових органів, податкової та митної адміністрацій. Перша частина кредиту надійшла на рахунки української
держави 9 грудня: термін погашення
кредиту не перевищує 15 років, а процентна ставка — 2% річних.

На економіку, для підприємців
і будівництво доріг
Наприкінці травня Єврокомісія схвалила бюджетну підтримку в розмірі 500
мільйонів євро — в межах четвертої програми макрофінансової допомоги, через
яку Україна з 2014 року отримала вже
3,8 млрд євро. Кошти від Єврокомісії ми
отримали у червні.
Також 12 червня ми отримали транш
від Міжнародного валютного фонду: 2,1
млрд доларів. Кошти влада мала витратити на фінансування дефіциту державного бюджету. Це був виняток для нашої
держави, адже зазвичай МВФ перераховує кошти своїх кредитів у міжнародні
золотовалютні резерви країн, для фінансової стабільності національних валют, і
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■ НАШІ ГРОШІ

Якщо віриш, то дай
Ідеї не повертати взяті раніше держборги, які сьогодні
активно поширюють в Україні, можуть призвести до
економічного колапсу і справжнього зубожіння людей
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Дуже просто, вам не дадуть нові. Ви ж
у дефолті. Таким гроші не дають. У підсумку у вас нічого не прибуде. А тільки
зникне. Чому? Адже кожного року Україна залучає борги не тільки для погашення боргу, а й для фінансування дефіциту бюджету. Який виникає, коли
грошей, зібраних iз платників податків, не вистачає, щоб фінансувати все,
що заплановано. І, наприклад, щоб профінансувати ремонт доріг, беруть новий
борг. І це теж стандартна світова практика», — каже він.
І робить висновок: йдеться про брехню, метою якої є підштовхнути обивателя до неправильних висновків. І зробити
простого українця ще біднішим. Адже
дефолт точне зробить біднішими.

Не змова, а реалії

❙ Світ наразі дає нам у борг — на економіку, будівництво доріг, але невдовзі може перестати.
❙ Фото з сайта ua.news.
ці гроші держава не може витрачати на
фінансування бюджетних витрат.
У серпні уряд Польщі виділив кредит у розмірі 100 млн євро, з яких 60
млн євро підуть на ремонт та облаштування доріг, а ще 40 млн євро — на облаштування пунктів пропуску на кордоні.
Ставка кредиту становить 15%, а виданий він на 30 років.
250 млн євро кредиту нам дала «Каргіл Файненшнл»: на три роки під 5,95%.
Світовий банк дав кредит на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій Донбасу у сумі 100
млн доларів. І нарешті у грудні ми підписали з Німеччиною угоду про 214,6
млн євро на інвестиційні проєкти в енергетиці, підтримку малого і середнього
підприємництва, реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах. Термін кредиту становить 30 років, відсоткова ставка — 2% річних.
Але до настання Нового року в Україну зайшов ще кредит від «Дойче Банк»
на суму до 350 млн доларів — на півроку, а процентний дохід буде виплачуватися кожні три місяці.
Європейський банк реконструкції і
розвитку надав 450 млн євро на капітальний ремонт автодороги М-05 Київ—Одеса
і будівництво Північного обходу Львова.
Європейський інвестиційний банк — ще
640 млн євро: на відновлення і поліпшення інфраструктури «в східному регіоні»,
реалізацію проєкту «Міський транспорт
України II» і на модернізацію 183 км автомобільних доріг в Луганській області.
І останній акорд — Міжнародний банк
реконструкції та розвитку виділив ще
300 млн доларів на подолання наслідків пандемії. Із них у грудні ми отримали 170 млн доларів. А загальна сума коштів, яку Україна торік взяла в борг, становить 188 млрд 749 млн грн.

3 тисячі з людини:
крах чи маніпуляція?
На питання «Добре це чи погано?»
різні експерти дають не однакові відповіді. «У 2020 році українці витратили
по 3 тисячі гривень на погашення держборгу», — повідомили нещодавно у Рахунковій палаті. За словами її керівника Валерія Пацкана, проаналізувавши
виконання Державного бюджету 2020
року станом на грудень, бачимо, що найбільшою проблемою нашого державного
кошторису є запозичення.
«Я хочу навести дві цифри. Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на

обслуговування боргу. Кожен українець
за обслуговування держборгу сплатив
по 3 тис. грн. Іншими словами, кожен із
нас, ви, я, решта українців у 2020 році
витратили по 3 тисячі грн на обслуговування держборгу, — сказав Пацкан. І додав: — Якщо говорити про запозичення
на внутрішньому ринку, вони є короткими, і за набагато більші відсотки. Якщо
говорити про облігації внутрішньої державної позики, 15 грудня уряд позичив
близько 51 млрд грн. на внутрішньому
ринку, і ці кошти будуть використані
для платежів у грудні».
«У держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня вже витрачено 357,4
млрд грн. І ця сума до кінця року зросте, — заявив Пацкан. — Із позитиву —
загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс».
«До нас прилетіла чергова сенсація
від Рахункової палати, — написав у відповідь інвестиційний банкір Сергій Фурса. — Ці хлопці незрозуміло як рахують,
але дуже добре маніпулюють цифрами,
яких у них багато. І раз по раз народжують сенсації на порожньому місці. Голова Рахункової палати вийшов і заявив,
що в цьому році кожен маленький українець віддав супостату, цим невидимим
акулам фінансового світу, по 3 тисячі
гривень. А третина бюджету пішла на
виплати боргiв. Цим же ненависним фінансовим спекулянтам. Отож маємо дві
цифри: 3 тисячі і третина. Що за ними
ховається? За ними ховаються брехня і
маніпуляція».

Дефолт зробить нас біднішими
За словами Фурси, йдеться про улюблені тези «радянської пропаганди» з
каналів Медведчука і Коломойського. «Адже ніхто не віддає третину грошей платників податків кредиторам. У
бюджеті є доходи. Це гроші платників
податків. І є витрати. Це те, куди гроші платників податків йдуть. І в витратах немає статті «виплата кредитів», —
заявив Фурса. Як таке можливо, запитаєте ви? Дуже просто, всi кредити погашаються за рахунок нових кредитів.
Це все позабюджетна історія. І так, це не
особлива українська боргова кабала. Так
роблять в усьому світі».
А пропозиції деяких державних
діячів не повертати борги Фурса називає
вкрай небезпечною ініціативою. «Що
станеться, якщо ви не віддасте борги?

«Теза, що кожен українець сплатив фінансовим ділкам по 3 тисячі гривень, є маніпулятивною. Адже якщо написати, скільки виплачує щорічно кожен німець, японець чи американець,
то взагалі стане страшно. Адже йдеться про відсотки з обслуговування боргу.
І ось ці гроші реально йдуть iз бюджету. Як в Україні, так і в усьому світі. В
Україні вартість обслуговування боргу
становить близько 10 відсотків від ВВП.
Це не так і багато, але й не мало. Така
собі середня температура по лікарні, —
продовжує банкір. — Чи треба зменшувати цю цифру? Безумовно. Як її можна зменшити? По-перше, контроль дефіциту бюджету, щоби борги не зростали із випереджуючими темпами. Тобто
жити за доходами. Те, що від нас постійно вимагає МВФ, до речі. І зазвичай найважче стримувати себе популістам».
Також, на його думку, Україні потрібна довіра: «Адже що таке відсотки по
кредиту? Це плата за ризик. І чим менше довіри до того, хто бере в борг, тим
вищi відсотки. Україні не довіряють. І
інвесторів можна зрозуміти: Україна
— це фахівець iз криз. І від нас постійно чути ідеї про дефолт. Уявіть собі, що
подружня пара прийшла до своїх знайомих у гості і хоче позичити грошей. І
поки дружина просить про це, поруч сидить чоловік і філософствує, що борги
віддають тільки боягузи. Дадуть такій
парі в борг?».
І пояснює: такі умови — це не змова інвесторів. «Не трьох буржуїв, які сидять і вирішують, що для України кредити будуть коштувати дорого, а для Польщі дешево. Це величезний конкурентний ринок, де тисячі керуючих фондами
конкурують один з одним, хто більше заробить. І якщо вони побачать, що прибутковість в Україні перевищує її ризики, то негайно ж продадуть, наприклад,
борги Замбії і побіжать купувати борги
України, — зазначає він. — Але поки не
біжать. Тому що Україна не довела, що
вона надійний позичальник. І чекають
всі ці люди сигналів від МВФ, який повинен підтвердити, що так, країна адекватна. І змінюється в кращий бік».
Якщо ж Україна «піде в дефолт»,
то, крім кризи, інфляції і девальвації,
борги нікуди не зникнуть. І потім їх усе
одно доведеться виплатити. «А наступного разу, коли ви прийдете позичати,
це буде для вас коштувати дуже дорого.
Набагато дорожче, ніж зараз, — зазначає Фурса. — Так, наш борг дорогий, і
його вартість треба зменшувати. І бажано знижувати боргове навантаження. А
саме — співвідношення державного боргу до ВВП. Для цього треба просто жити
за коштами і контролювати дефіцит бюджету. І, до речі, як тільки ваш борг почне знижуватися і його вартість буде падати — інвестори вважатимуть вас іще
менш ризикованим вкладенням. Адже
чим менше боргу — тим менша ймовірність, що одного разу в чиюсь «буйну»
кучеряву голівоньку прийде ідея про дефолт».
За словами експертів, це довгий
шлях. І Україна йшла по ньому із 2017
року, коли співвідношення держборгу
до ВВП знизилося з 80 до 50%, завдяки
чому ці запозичення стали удвічі дешевшими. «А те, що нам пропонують Медведчуки, Шарії та інші Дубінські, — це
шлях кинути всіх. Який веде до катастрофи», — резюмував Фурса. ■
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UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Велика подорож»
06.40 М/ф «Залізний вовк»

11 січня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,

06.50 М/ф «Історія одного
поросятка»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 1.30, 2.45 Суспільна
студія

4.55 ТСН
09.25, 3.00, 5.40 «Життя відомих
людей»
10.20 Х/ф «Дім дивних дітей
міс Cапсан»
12.50 Мелодрама «Полюби мене
такою»

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж

17.10 Мелодрама «Жінка»
20.15 Бойовик «Місія

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50
неможлива: протокол
Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади

фантом»

16.30 Т/с «Імперія»

22.50 Бойовик «Джек Річер»

17.30, 21.45 «Дикі тварини»

01.25 Бойовик «Джон Уїк»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

04.05 «Легенди бандитської
Одеси»
05.00, 4.55 «Телемагазин»
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»
09.55 Т/с «Детектив Ренуар»
12.25 Т/с «Квартира невинних».
Прем’єра
14.15 Х/ф «Шеф»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
18.00, 19.00, 3.15 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.50 Х/ф «Ніч закритих
дверей»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.10 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях
10.40, 4.00 Реальна містика
12.40, 15.30, 5.30 Т/с «Філін»
17.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»
23.10, 2.10 Т/с «Помилковий
лист»

ICTV
04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Факти
05.15 Т/с «Відділ 44»
06.00 Громадянська оборона
06.55 Теорія змови
08.45 Факти. Ранок
09.10, 1.20 Анти-зомбі
10.05 Секретний фронт
11.20, 13.15 Х/ф «Грошовий
поїзд»
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф «Швидкість»
16.25 Х/ф «Швидкість-2:
контроль над круїзом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.05, 21.25 Х/ф «Вихід: боги
та царі»
23.20 Х/ф «Універсальний
солдат-4»

20.25 Д/ф «Дика прогулянка»
22.10 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
23.45 «Суперчуття»
04.25 Д/ф «Заміновані
вірністю»

НТН

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 На власні очі
07.10, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 18.40 Топ-матч

05.45 Х/ф «Ананд»

20.20, 22.25 Т/с «Татусі»

06.10 «Десна» — «Шахтар».

08.15, 16.55, 21.30, 3.30

01.05 Т/с «Анна — детектив»

«Випадковий свідок»

10.35 Х/ф «Безсмертні: війна
світів»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.00
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.40, 3.40 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 Т/с «Коломбо»
22.30 Т/с «Нарко»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

(2019 р. /20). Ліга

Новини

чемпіонів УЄФА

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

06.15, 1.15 Телемагазин

20.00 «Прямий ефір»

07.30 М/ф «Зоряні війни:

22.00 «Прямий контакт»

повстанці»

12.00 М/с «Небезпечна зона»
12.50 Мама реготала
14.40 Т/с «Суперкопи»
18.15 Т/с «Швидка»
21.00 Х/ф «Малюк-каратист»
23.25, 2.15 Мама реготала.
Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

12.00 «ПСЖ» — «Брест».
Чемпіонат Франції
13.50 «Бенфіка» —
«Айнтрахт»«. 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.55 «Рома» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
17.45 Журнал Man In The Middle.
4-й епізод
18.55 «Шахтар» — «Динамо»
(2009 р. /10). Чемпіонат
України

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15 Т/с «Опер за викликом-4»
09.50 Х/ф «Слідопит»
11.40 Х/ф «Навколо світу за
80 днів»
13.50 «Загублений світ»
18.15, 1.30 «Спецкор»

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
21.40 LIVE. «Спеція» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
23.40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
00.35 Німеччина — Швейцарія.
Ліга націй УЄФА

19.25 Т/с «Звонар»

00.20 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції

08.20 Вар’яти
09.30 М/ф «Монстри на
канікулах»
11.20 М/ф «Монстри на
канікулах-2»
13.00 М/ф «Монстри на
канікулах-3»
17.00, 19.00 Хто зверху?

ФУТБОЛ-2

22.10, 23.50 Т/с «Кістки-8»

08.55 «Битва екстрасенсів»

02.30 «Облом.UA.»

12.50 Т/с «Сліпа»

04.30 «102. Поліція»

«Аталанта». Чемпіонат

14.45, 17.50 Т/с «Слід»

05.10 «Зловмисники»

Італії

06.00 «Беневенто» —

23.10 Х/ф «2:22»
01.10 Х/ф «Страшилки-2:
привиди Хелловіна»
02.55 Служба розшуку дітей

МЕГА

К2

«Суперматчі». Ліга

06.00 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

чемпіонів УЄФА

08.25, 1.50 Правда життя

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

10.05, 0.40 Речовий доказ

08.40 Майстри ремонту

(2012 р. /13). Ліга Європи

11.15 Інженерні ідеї

09.40 Квартирне питання

УЄФА

12.15, 18.05 Світ дикої природи

10.30, 19.00 Удалий проєкт

13.15 Скептик

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

14.15 Битва цивілізацій

13.00 Світ їжі. Новорічні та

08.00 «Ліверпуль» — «Удінезе»

Ліга Європи УЄФА
10.00 «Рома» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
11.50 Журнал Man In The Middle.
4-й епізод
12.45 Німеччина — Швейцарія.
Ліга націй УЄФА
14.40 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції
16.40 «Барселона» —

15.10 Таємниці королівських
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Смертельна Австралія
19.55 Секретні території

16.50 Зіркові долі

20.50 Повітряні воїни

18.00 Один за 100 годин

22.40 Земля: сили природи
23.40 Шокуюча правда
02.50 Прихована реальність

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

«Сассуоло». Чемпіонат

08.30 «Ух ти show»

Італії

08.40 «Орел і решка. Шопінг»
10.25, 1.50 Х/ф «Фанатки

(2001 р. /1995 р.)

на сніданок не

21.45 «Реал» — «Атлетіко».

залишаються»

23.35 «ПСЖ» — «Брест».
Чемпіонат Франції
(2019 р. /20). Ліга
чемпіонів УЄФА
03.40 «Дженоа» — «Болонья».
Чемпіонат Італії

00.40 Магія солодощів
03.20 Арт-простір

К1

18.30 Чемпіонат Франції. Огляд

чемпіонів

22.20 Готуємо разом

04.10 М/ф

колекція Ліги чемпіонів

Золота колекція Ліги

20.30 Дачна відповідь

01.40 Формула любові

05.50 Гордість України

21.15 Фінали Ліги чемпіонів

кулінарії Гордона Рамзі

19.05 Містична Україна

(2008 р. /09). Золота

19.25 «Ювентус» —

14.30 Курси елементарної
16.00 Неймовірні історії кохання

05.05 Брама часу

туру. Прем’єра

різдвяні страви
13.30 Смачні страви

убивств

«Баварія». 1/4 фіналу

01.40 «Аталанта» — «Шахтар»

Харків»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
19.20, 1.15 «Кондратюк у
понеділок»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

07.50, 14.30, 16.30, 3.30

1/2 фіналу (2016 р. /17).

18.50, 2.00 «ДжеДАІ»
20.20 Т/с «Ментівські війни.

12.30 Про військо
13.00 Час. Підсумки тижня з
Ганною Мірошниченко
14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі».

18.00, 19.45 «Репортер».

16.00 «Час пік»

09.30 М/с «Сімпсони»

Італії
10.15 «Аталанта» — «Шахтар»

04.00 «Правда життя»

08.40 М/ф «Чорний плащ»

«Сассуоло». Чемпіонат

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

14.15 «По факту»

07.50 М/ф «Качині історії»

Чемпіонат України
08.10 «Ювентус» —

00.45 Х/ф «Сила закону»

НЛО-ТБ

07.20, 15.00 Орел і решка

21.00 Х/ф «Злам часу»

18.25 «Хата на тата»

капітана»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

5 канал

05.00 «Top Shop»

08.50 Х/ф «Вийти заміж за

06.00, 7.15 Kids’ Time

01.40 Телемагазин

18.55 «Неймовірне місто»
19.55 «Боротьба за виживання»

НОВИЙ КАНАЛ

12.20 Х/ф «Кохання на
кінчиках пальців»
14.30, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.25 «Орел і решка. На краю
світу»
17.25 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.50 Х/ф «Зломники
сердець»
03.30 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45 Одного разу в Одесі
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 0.15 Країна У
12.15 М/ф «Життя комах»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля
22.45 Країна У. Новий рік
23.45 Казки У
01.15 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки
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12 січня
UA: Перший
06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Дострибни до
хмаринки»
06.40 М/ф «Знахідка»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,

06.50 М/ф «Казка про богиню
4.55 ТСН

Мокошу»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

09.25, 5.40 «Життя відомих

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

людей»
10.25 Фентезі «Аліса в країні
чудес»

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50

12.30, 3.10 Х/ф «Брати

15.20 UA Фольк. Спогади

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.30 Сьогодні

10.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Квартира невинних»

Казка жахів»

16.30 Т/с «Імперія»
17.30 Схеми. Корупція в деталях

17.10 Мелодрама «Жінка»

18.55, 23.45 «Суперчуття»

20.15 Бойовик «Місія

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

20.25 Д/ф «Дика прогулянка»
21.45 Наші гроші

ізгоїв»

22.10 Д/ф «Світ дивовижних
22.50 Х/ф «Особлива

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Повернення
блудного папуги»
07.10 М/ф «Сонячний коровай»
07.50, 16.50, 21.30, 2.30
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «Грачі»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40, 3.10 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
22.30 Т/с «Нарко»
00.30 «Легенди бандитської
Одеси»
04.05 «Правда життя»
НЛО-ТБ
06.15, 1.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни:
повстанці»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф «Чорний плащ»
09.30 М/с «Сімпсони»
12.00 М/с «Небезпечна зона»
12.50 Мама реготала
14.30 Т/с «Суперкопи»
18.30 Т/с «Швидка»
21.00 Х/ф «Малюккаратист-2»
23.05, 2.15 Мама реготала.
Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.55 «Битва екстрасенсів»
12.50 Т/с «Сліпа»
14.35, 17.50 Т/с «Слід»
17.30, 22.00 «Вікна-новини»
18.25 «Хата на тата»
20.20, 22.25 Т/с «Татусі»
01.15 Т/с «Анна — детектив»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

07.20, 15.00 Орел і решка

06.30 Ранок у великому місті

08.20 Вар’яти

08.45 Факти. Ранок

10.40, 4.20 Реальна містика

09.00 Х/ф «Шахраї»

12.40, 15.30, 5.30 Т/с «Філін»

10.50 Х/ф «Освідчення»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?

12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»

13.35 Т/с «Пес. Новорічний пес»
15.30, 16.15 Х/ф «Вихід: боги
та царі»

21.00 Х/ф «Незвичайні
пригоди Адель Блан-

18.45, 20.55 Факти. Вечір
21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

Сек»

20.10 Громадянська оборона..
23.10 Х/ф «Сховище»

Прем’єра
23.10, 2.10 Т/с «Будинок Надії»

21.20 Т/с «Нюхач»
23.00 Х/ф «Грошовий поїзд»

01.10 Т/с «Сирена»

04.55 «Телемагазин»

01.40 Телемагазин

01.00 Анти-зомбі

02.00 Зона ночі

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Про військо

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу

01.55 Х/ф «Все можливо»

5 канал
неможлива: нація

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

05.40 Громадянська оборона

з Костянтином Стогнієм

19.55 «Боротьба за виживання»

тварин»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.55 Т/с «Відділ 44»

10.05 Секретний фронт-5
10.55, 13.15 Х/ф «Щасливі
невдахи»

справа»
23.55 Т/с «Згадати молодість»

04.30 Факти

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

випадок»

20.00 «Подробиці»

06.00, 7.15 Kids’ Time

09.00 Зоряний шлях

14.40, 15.35 «Речдок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

ICTV
04.25 Еврика!

кожного»
Гримм»
14.50, 1.35 Х/ф «Білосніжка.

Спорт

Леонідом Каневським»

16.30 «Речдок. Особливий

18.20, 1.30, 2.45 Суспільна
студія

05.25, 22.05 «Слідство вели... з

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини

ІНТЕР
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думка»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

20.45 «ПСЖ» — «Брест».
Чемпіонат Франції
22.45 Журнал Man In The Middle.
4-й епізод
23.40 Італія — Нідерланди. Ліга
націй УЄФА
01.40 «Удінезе» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
03.40 «Нім» — «Лілль».
Чемпіонат Франції

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.40 Х/ф «Роман у
джунглях»
08.40 Х/ф «Володар морів: на
краю світу»
11.05 Х/ф «Джек Гантер.
У пошуках скарбів
Угаріта»
12.55 «Загублений світ»
18.15, 1.35 «Спецкор»
18.50, 2.05 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.15, 23.55 Т/с «Кістки-8»
02.35 «Облом.UA.»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Інгулець». Чемпіонат
України
08.10 «Мілан» — «Торіно».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Шахтар» — «Сосьєдад»
(2013 р. /14). Золота
колекція Ліги чемпіонів
12.00 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції
13.50 «Аустрія» — «Мілан».
Ліга Європи УЄФА
15.55 «Ювентус» —
«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
17.40 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
18.25 «Шахтар» — «Динамо»
(2005 р. /06). Чемпіонат
України

ФУТБОЛ-2
06.00 «Нім» — «Лілль».
Чемпіонат Франції
07.50, 14.30, 16.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Марсель» — «Лейпциг».
1/4 фіналу (2017 р. /18).
Ліга Європи УЄФА
09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА
10.00 «Парма» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
11.50 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
12.45 Італія — Нідерланди. Ліга
націй УЄФА
14.40 «ПСЖ» — «Брест».
Чемпіонат Франції
16.40 «Реал» — «Боруссія» (Д)
(2012 р. / 2013 р.) Золота
колекція Ліги чемпіонів
18.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.25 «Мілан» — «Торіно».
Чемпіонат Італії
21.15 Фінали Ліги чемпіонів
(2011 р. /2004 р.)
21.45 «Ман Сіті» — «Аталанта»
(2019 р. /20). Ліга
чемпіонів УЄФА
23.35 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції
01.40 «Шахтар» — «Сосьєдад»
(2013 р. /14). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.40 «Рома» — «Інтер».
Чемпіонат Італії

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.40, 1.50 Правда життя
10.05, 0.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Світ дикої природи
13.15 Скептик
14.15, 19.55 Битва цивілізацій
15.10 Таємниці королівських
убивств
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Смертельна Австралія
19.05 Містична Україна
20.50 Повітряні воїни
22.40 Земля: сили природи
02.45 Дракула та інші
03.35 Професія — альфонс
04.20 Секти. Контроль
свідомості
05.10 Прокляття відьом
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»

10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.30 Стоп реванш
13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.50 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.30, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.25 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.00 Т/с «Я — зомбі»
03.00 «Нічне життя»

16.50
20.30
22.20
00.40
02.30
03.20
04.10

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Один за 100 годин
09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради
13.00 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
13.30 Смачні страви
14.00 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
16.00, 1.40 Неймовірні історії
кохання

Зіркові долі
Дачна відповідь
Готуємо разом
Магія солодощів
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Курча Ципа»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля
00.15 Країна У
01.15 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на лютий
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року,
це можна зробити до 18 січня, щоб отримувати газету з лютого. 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. Оформити передплату можна як
за електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
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 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
до кінця півріччя — 394 грн. 05коп.,
до кінця року — 866 грн. 91 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяця — 197 грн. 62 коп.,
до кінця півріччя — 494 грн. 05коп.,
до кінця року — 1086 грн. 91 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
до кінця півріччя — 149 грн. 60 коп.
до кінця року —329 грн. 12 коп.
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

13 січня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.30 М/ф «Зерно»
06.40 М/ф «Казка про доброго
носорога»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

з «1+1»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,
4.50 ТСН

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Новини

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.20 Сьогодні

10.00 «Корисна програма»
09.00 Зоряний шлях

12.25 Т/с «Квартира невинних»

10.40, 4.10 Реальна містика

14.40, 15.35 «Речдок»

14.55, 2.30 Комедія «Супернянь-2»

12.40, 15.30, 5.30 Т/с «Філін»

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50

18.00, 19.00, 2.50 «Стосується
кожного»

20.15 Бойовик «Місія

15.25 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Спринт 10 км,
чоловіки

неможлива: наслідки»
23.00 Бойовик «Найкращий

20.10 «Говорить Україна»

17.25 Наші гроші

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

стрілець»

виживання»
20.25 Д/ф «Дика прогулянка»
22.10 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
04.25 Д/ф «Ті, що вірні»

22.00 «Місце зустрічі. Новий

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Стоп реванш
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 «Битва екстрасенсів»

07.05 М/ф «Парасолька на

11.50 Т/с «Сліпа»

07.50, 16.50, 21.10, 2.20
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

14.40, 17.50 Т/с «Слід»
17.30, 22.00 «Вікна-новини»
18.25 «Хата на тата»
20.20, 22.25 Т/с «Татусі»
01.10 Т/с «Анна — детектив»

1.50 «Свідок»
09.00 Х/ф «Без права на
провал»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

12.50 «Таємниці кримінального

18.00, 19.45 «Репортер».
Новини

14.40, 3.45 «Речовий доказ»

07.10, 8.10 «Новий день»

18.20 «Вартість життя»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

22.30 Т/с «Нарко»

11.10, 12.10 «Деталі на

00.50 «Легенди бандитської
Одеси»
04.10 «Правда життя»

«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

НЛО-ТБ

18.15 «Ехо України»

06.15, 1.15 Телемагазин

20.00 «Прямий ефір»

07.30 М/ф «Зоряні війни:

22.00 «Середмістя»

повстанці»
07.50 М/ф «Качині історії»

КАНАЛ «2+2»

08.40 М/ф «Чорний плащ»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.30 М/с «Сімпсони»

06.25 Х/ф «Загін

12.00 М/с «Небезпечна зона»
12.50 Мама реготала
14.50 Т/с «Суперкопи»
18.20 Т/с «Швидка»
21.00 Х/ф «Малюк-каратис- 3»
23.05, 2.15 Мама реготала.
Найкраще

спеціального
призначення»
08.25 Х/ф «Викуп»
10.25 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробниці
Ехнатона»
12.15 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зірка»

12.45, 15.45 Факти. День

16.25 Х/ф «Людина-павук»

09.20 Х/ф «Снігова
королева»
13.00 Кохання
на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Ерагон»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.05 Х/ф «Післявесільний

23.00 Х/ф «Багряний пік»
01.20 Т/с «Сирена»

розгром»
01.40 Телемагазин

02.22 Служба розшуку

02.25 Я зняв!

дітей

12.30 Спостерігач
13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»

19.20, 1.15 «Велика

14.05 «Загублений світ»
18.15, 1.35 «Спецкор»
18.50, 2.05 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар»
20.20 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.15, 23.55 Т/с «Кістки-8»
02.35 «Облом.UA.»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»

23.40 Англія — Данія. Ліга націй
УЄФА
01.40 «Ювентус» —
«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
03.40 «Феєнорд» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів

23.55 «Парма» — «Лаціо».

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Шахтар» — «Львів».
Чемпіонат України
08.10 «ПСЖ» — «Брест».
Чемпіонат Франції
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Шахтар» — «Реал. Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00 «Беневенто» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
13.50 «Лаціо» — «Штутгарт»
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА
15.55 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції
17.45 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
18.40 «Шахтар» — «Динамо»
(2011 р. /12). Чемпіонат
України
20.30 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
20.40 «Рома» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

08.20 Вар’яти

12.05, 13.15 Х/ф

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»

ПРЯМИЙ

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

світу»

23.10, 2.10 Т/с «Компаньйонка»

04.55 «Телемагазин»

06.15 М/ф «Малюк і Карлсон»

модному курорті»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

5 канал

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»

06.30 Ранок у великому місті

20.10 Секретний фронт

справа»

18.55, 23.45 «Суперчуття»
19.55, 21.45 «Боротьба за

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

рік»

16.50 «Дикі тварини»

07.20, 15.00 Орел і решка

14.10, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»

20.00 «Подробиці»

Спорт

05.40, 10.05, 0.45 Громадянська

«Ультрафіолет»
17.00 Історія одного злочину

11.25 Телепродаж
17.10 Мелодрама «Жінка»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30 Факти

з Костянтином Стогнієм

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»

04.25 Служба розшуку дітей

08.45 Факти. Ранок

людей»

13.10, 1.05 Комедія «Супернянь»

06.00, 7.15 Kids’ Time

оборона

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

11.15 Комедія «Дядько бак»

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

04.55 Т/с «Відділ 44»

«Інтером»

09.25, 3.55, 5.35 «Життя відомих

ICTV

04.20 Еврика!

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

18.20, 1.30, 2.45 Суспільна
студія

05.25 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Леонідом Каневським»

06.50 М/ф «Лисичка з
качалкою»

ІНТЕР

21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі
істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

Чемпіонат Італії
01.40 «Шахтар» — «Реал». Ліга
чемпіонів УЄФА
03.40 «Нім» — «Лілль».
Чемпіонат Франції
МЕГА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції
07.50, 14.30, 16.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Селтік» — «Мілан». Ліга
Європи УЄФА
09.50, 5.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Ювентус» —
«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
11.50, 18.30 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
12.45 Англія — Данія. Ліга націй
УЄФА
14.40 «Рома» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
16.40 «ПСЖ» — «Ман Сіті».
1/4 фіналу (2015 р. /16).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
19.25 «Беневенто» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
21.15 Фінали Ліги чемпіонів
(2019 р.)
21.45 Топ-матч
21.55 LIVE. «Феєнорд»
— «Зволле». Чемпіонат
Нідерландів

02.30 Зона ночі

політика»

06.00 Бандитська Одеса
09.00, 1.50 Правда життя
10.05, 0.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Світ дикої природи
13.15 Скептик
14.15, 19.55 Битва цивілізацій
15.10 Таємниці королівських
убивств
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Смертельна Австралія
19.05 Містична Україна

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Один за 100 годин
09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради
13.00 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
13.30 Смачні страви
14.00 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
16.00, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
00.40 Магія солодощів
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

20.50 Повітряні воїни
22.40 Земля: сили природи
05.10 Гордість України
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.15, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.20 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.00 Т/с «Я — зомбі»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Книга життя»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля
00.15 Країна У
01.15 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ 2021

14 січня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

05.25, 22.10 «Слідство вели... з

06.00, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Казки про машини»
06.40 М/ф «Як козаки на весіллі

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30,

07.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20,

4.55 ТСН
09.25, 5.40 «Життя відомих

13.00 Комедія «Бетховен-2»

16.45 «Дикі тварини»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

17.10 Мелодрама «Жінка»

23.55 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Повість про
перше кохання»

справа»

20.15 Бойовик «Лицар дня»

20.25 Д/ф «Дика прогулянка»

04.25 Д/ф «Сходи Якова»

НТН
05.55 М/ф «Казка про царя
Салтана»
07.25 М/ф «Івасик-Телесик»
07.50, 16.50, 21.10, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.05 «Свідок»
09.00 Х/ф «Нічна пригода»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Вартість життя»
14.45, 3.15 «Речовий доказ»
18.20, 3.45 «Правда життя»
22.30 Т/с «Нарко»
00.35 «Легенди бандитської
04.45 «Top Shop»

07.30 М/ф «Зоряні війни:
повстанці»
07.50 М/ф «Качині історії»

12.00 М/с «Небезпечна зона»
12.50 Мама реготала
14.50 Т/с «Суперкопи»
18.10 Т/с «Швидка»
21.00 Х/ф «Хлопецькаратист-4»
23.00, 2.15 Мама реготала.
Найкраще

20.10 «Говорить Україна»
12.45, 15.45 Факти. День
21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

14.05, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
16.20 Х/ф «Людина-павук-2»

23.10, 2.10 Т/с «Доля обміну не

18.45, 21.00 Факти. Вечір

підлягає»

новин

04.30 «102. Поліція»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

05.10 «Зловмисники»

Чемпіонат Італії
03.40 «ПСЖ» — «Брест».

13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
16.20 Таємниці війни
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
13.10 «Гаряча тема»
16.00 «Час пік»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»

06.10 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
08.10 «Беневенто» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
12.00 «Мілан» — «Торіно».
Чемпіонат Італії
13.50 «Ліверпуль» — «Наполі»
(2010 р. /11). Ліга Європи
УЄФА
15.55 «Феєнорд» — «Зволле».

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.20 Х/ф «Едді «Орел»
08.15 Х/ф «Клин клином»
10.05 Х/ф «Три дні на
вбивство»
12.10 Х/ф «Хранителі
скарбів»

18.50, 2.05 «ДжеДАІ»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

19.25 Т/с «Звонар»

05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова

20.20 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

Чемпіонат Нідерландів
17.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
18.40 «Шахтар» — «Динамо»
(2017 р. /18). Чемпіонат
України
20.30 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА

06.00 «Спеція» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
07.50, 14.30, 3.30 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА
08.00 «Бешикташ» — «Генк»
(2018 р. /19). Ліга Європи
УЄФА
09.50, 5.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Феєнорд» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів
11.50, 22.55 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
12.45 Хорватія — Франція. Ліга
націй УЄФА

07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Один за 100 годин

Італії
16.30 «Тоттенгем» — «Реал»
(2017 р. /18). Ліга
чемпіонів УЄФА
18.15 Журнал Man In The Middle.
4-й епізод
19.10 «Рома» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
20.55 LIVE. «Твенте» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
23.50 «Мілан» — «Торіно».
Чемпіонат Італії

23.40 Хорватія — Франція. Ліга
націй УЄФА

06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.50 Правда життя
10.05, 0.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Світ дикої природи
13.15 Скептик

09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради
13.00 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
13.30 Смачні страви
14.00 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі

14.15, 19.55 Битва цивілізацій
15.10 Таємниці королівських
убивств

16.00, 1.30 Неймовірні історії
кохання
16.50 Зіркові долі

16.10, 21.50 Технології їжі

20.30 Дачна відповідь

17.05 Смертельна Австралія

22.10 Готуємо разом

18.35 Дива природи

00.30 Магія солодощів

19.05 Містична Україна

02.20 Формула любові

20.50 Повітряні воїни

03.20 Арт-простір

22.40 Таємнича Аравія

04.10 М/ф

02.50 Бандитська Одеса
ТЕТ

«Сассуоло». Чемпіонат

Чемпіонат Італії

туру

К2

14.40 «Ювентус» —

20.40 «Удінезе» — «Наполі».

22.45 Чемпіонат Франції. Огляд

03.35, 4.10 Культ Ура!

Італії

Чемпіонат Франції
ФУТБОЛ-2

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»

06.30, 8.00 Телемагазин

МЕГА

20.20, 22.25 Т/с «Татусі»

19.45 «Репортер». Новини

Могутній»

— «Кальярі». Чемпіонат

18.25 «Хата на тата»

12.00, 13.00, 14.00, 18.00,

21.00 Х/ф «Оз: Великий і

02.55 Служба розшуку дітей

02.35 «Облом.UA.»

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

14.40, 17.50 Т/с «Слід»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

17.00, 19.00 Хто зверху?

02.30 Я зняв!

12.50 Т/с «Сліпа»

ПРЯМИЙ

12.50 Кохання на виживання

23.50 Х/ф «Залізний лицар»

03.40 «Фіорентина»

01.10 Т/с «Анна — детектив»

центру Землі»

20.10 Анти-зомбі. Прем’єра
23.00 Х/ф «Засідка»

01.40 «Парма» — «Лаціо».

18.15, 1.35 «Спецкор»

історія»

10.05 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф «Шість днів»

22.15, 23.55 Т/с «Кістки-8»

стрілець»

09.00 Х/ф «Подорож до

з Костянтином Стогнієм
17.00 Історія одного злочину

08.55 «Битва екстрасенсів»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

14.00 «Загублений світ»
СТБ

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

12.40, 15.30 Т/с «Філін»

06.25 Спостерігач

03.05 Бойовик «Найкращий

08.40 М/ф «Чорний плащ»
09.30 М/с «Сімпсони»

08.45 Факти. Ранок

5 канал
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

думка»

17.00 «Ситуація»
06.15, 1.15 Телемагазин

10.40, 3.20 Реальна містика

12.30 Невигадані історії

14.15 «По факту»
НЛО-ТБ

08.20, 2.20 Вар’яти

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші польоти»

00.45 Х/ф «Особлива

07.20, 15.00 Орел і решка

06.30 Ранок у великому місті

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

«Прямому»

Одеси»

оборона

09.00 Зоряний шлях

22.20 Бойовик «Співучасник»

тварин»
00.15 Т/с «Гранд готель»

05.35, 0.50 Громадянська

Сьогодні

01.40 Телемагазин

21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 Д/ф «Світ дивовижних

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

04.55 «Телемагазин»

18.55, 23.45 «Суперчуття»
19.55 «Боротьба за виживання»

кожного»

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.20 Еврика!
04.30 Факти

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

18.00, 19.00, 3.20 «Стосується

14.50 Комедія «Бетховен-3»

15.25 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Спринт 7,5 км, жінки

16.30 «Речдок. Особливий

20.00 «Подробиці»

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50
Спорт

12.25 Т/с «Квартира невинних»

випадок»
11.15 Комедія «Бетховен»

11.25 Телепродаж

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
10.00 «Корисна програма»

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації

14.40, 15.35 «Речдок»
людей»

Православної Церкви
України

ICTV

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

1.30, 2.45 Суспільна студія
09.00 Божественна літургія

Новини
«Інтером»

18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини

Леонідом Каневським»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
з «1+1»

гуляли»
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,

ІНТЕР

9

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.50 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.15, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.15 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «У пошуках Дорі»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля
00.15 Країна У

00.00 Т/с «Я — зомбі»

01.15 Рятівники

1/8 фіналу (2010 р. /11).

00.50 Т/с «Доктор Хто»

02.15 Щоденники Темного

Золота колекція Ліги

02.30 «Нічне життя»

03.45 Віталька

01.40 «Шахтар» — «Рома».

чемпіонів

05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
CЕРЕДА, 6 СІЧНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

15 січня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.30 М/ф «Курча в клітиночку»
06.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 1.30, 2.45 Суспільна

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
04.10 Скарб нації

05.25, 23.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

ТСН
09.25, 5.50 «Життя відомих

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

«Інтером»

11.15 Комедія

2.35 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50

«Бетховен-3»
13.05 Комедія
«Бетховен-4»

Спорт
15.25 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловіки

14.55 Комедія
«Бетховен-5»

17.25 Перша шпальта
18.55 «Світ дикої природи»
19.55, 21.45 «Боротьба за

01.00 Бойовик

22.10 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»

03.10 Бойовик
«Співучасник»
05.00 «Світське

23.45 «Суперчуття»
життя-2020»
04.25 Країна пісень
НТН
05.45 М/ф «Мауглі»
07.00 М/ф «Про кішку, яка
упала з неба»
07.55, 17.25, 21.10, 2.30
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «На війні як на
війні»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50, 4.00 «Правда життя»
14.45, 3.30 «Речовий доказ»
16.50 «Наші права»
18.20 «Таємниці світу»
22.30 Т/с «Нарко»
00.30 «Легенди бандитської
Одеси»
НЛО-ТБ
06.15, 1.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни:
повстанці»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф «Чорний плащ»
09.30 М/с «Сімпсони»
12.00 М/с «Небезпечна зона»
12.50 Мама реготала
14.30 Т/с «Суперкопи»
18.10 Т/с «Швидка»
20.50 Х/ф «Поле битви
—земля: сага 3000
року»
23.00 Без краватки. Прем’єра
00.00, 2.15 Мама реготала.
Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

20.10 «Говорить Україна»

12.45, 15.45 Факти. День

03.20 «Чекай на мене. Україна»

18.45 Факти. Вечір

22.00, 23.10, 2.10 Т/с «Я заплачу
завтра»
01.40 Телемагазин
03.25 Х/ф «Таблетка від сліз»

12.30 Діти проти зірок
14.00 Суперінтуїція
17.00 Х/ф «Страшилки»
19.10 Х/ф «Темна вежа»
21.00 Х/ф «Час відьом»
23.00 Х/ф «Залізний лицар-2»
02.45 Служба розшуку дітей

22.45 «На трьох-9». Прем’єра
23.45 «На трьох-8»

05.15 Х/ф «Чотири нуль на
користь Тетянки»

Сек»

будь-яку ціну»

21.00 Х/ф «Сутичка»

20.00 «Подробиці»

пригоди Адель Блан-

02.50 Зона ночі

02.20 Я зняв!

04.55 Реальна містика

5 канал
«Джек Річер»

виживання»
20.25 Д/ф «Дика прогулянка»

10.00 Х/ф «Незвичайні

13.30 «На трьох»
14.00 Х/ф «Ультрафіолет»
15.40, 16.15 Х/ф «Людинапавук-3: ворог у тіні»

18.00, 1.50 «Стосується кожного»

04.45 «Телемагазин»
20.15, 21.50, 23.20 «Ліга сміху»

06.30 Ранок у великому місті

11.50, 13.15, 1.10 Т/с «Вижити за

дочки»

17.10 Мелодрама «Жінка»

16.50 «Дикі тварини»

08.20, 1.00 Вар’яти

10.05, 20.10 Дизель-шоу

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

05.35 Громадянська оборона

з Костянтином Стогнієм

14.40, 15.30 Т/с «Мама моєї

студія
14.40, 15.35, 0.55 «Речдок»

07.20 Орел і решка

08.45 Факти. Ранок
10.45 Т/с «Порушуючи правила»

12.25 Т/с «Квартира невинних»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.00 «Корисна програма»
людей»

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.30, 0.45 Факти

Новини

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини

ІНТЕР

07.15 «Битва екстрасенсів»
15.25, 17.50 Т/с «Сліпа»
17.30, 22.00 «Вікна-новини»
20.20, 22.25 Т/с «Кохання.
Побічний ефект»
00.50 Т/с «Анна — детектив»
ПРЯМИЙ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 17.00
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.25 Х/ф «Галактика
Юрського періоду»
07.55 Х/ф «Місто Юрського
періоду»
09.40 Х/ф «Божевільний світ»
11.10 Х/ф «Кон експрес»
12.55 «Загублений світ»
18.15, 2.35 «Спецкор»
18.50, 3.05 «ДжеДАІ»
19.25 Х/ф «Принц»
21.10 Х/ф «Заручниця-3»
23.10 Х/ф «Уцілілий»
00.55 Х/ф «Ніл Страйкер і
тиран часу»
03.35 «Облом.UA.»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Невигадані історії
07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

04.05 «Цілком таємно-2017»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»

03.40 «Спеція» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Колос» — «Минай».
Чемпіонат України
08.10 «Твенте» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Шахтар» — «Селтік»
(2004 р. /05). Золота
колекція Ліги чемпіонів
12.00 «Ювентус» —
«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
13.50 «Динамо» (К) — «Челсі».
1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
15.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.25 «Беневенто» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
18.15 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра
18.45 «Шахтар» — «Динамо»
(2006 р. /07). Чемпіонат
України
20.35 Журнал Man In The Middle.
4-й епізод
21.30 Студія
22.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
23.40 Португалія — Швеція.
Ліга націй УЄФА
01.40 «Феєнорд» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів

08.15 Форшмак
08.45 Натхнення
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.30 На власні очі

ФУТБОЛ-2
06.00, 0.10 «Феєнорд»
— «Зволле». Чемпіонат
Нідерландів
07.50, 14.30, 16.30 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА
08.00 «МЮ» — «Фенербахче»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
09.50, 5.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «ПСЖ» — «Брест».
Чемпіонат Франції
11.50 Журнал Man In The Middle.
3-й епізод
12.45 Португалія — Швеція.
Ліга націй УЄФА
14.40 «Удінезе» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
16.40 «Баварія» — «МЮ».
1/4 фіналу (2013 р. /14).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
18.30 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
19.25 «Твенте» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
21.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
21.40 LIVE. «Лаціо» — «Рома».
Чемпіонат Італії
23.40 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
02.00 «Шахтар» — «Селтік»
(2004 р. /05). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.45 «Монако» — «Анже».
Чемпіонат Франції

13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30 Срібний вік
16.20 Кендзьор
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.45, 1.50 Правда життя
10.25, 0.40 Речовий доказ
11.35, 23.40 Інженерні ідеї
12.35 Світ дикої природи
13.05 Дива природи
13.35 Код доступу
14.35, 19.50 Битва цивілізацій
15.35 Таємниці королівських
убивств
16.35, 21.50 Технології їжі
17.30 Смертельна Австралія
18.30 Особливий загін
19.00 Містична Україна
20.50 Повітряні воїни
22.40 Таємнича Аравія
02.50 Наші
05.35 Гордість України
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.35 М/ф «Сельма в місті
привидів»
12.10 «Орел і решка. На краю
світу»
13.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
18.00 Х/ф «Принцеса спецій»
19.50 Х/ф «Нареченавтікачка»
01.00 Т/с «Три сестри»
02.00 «Нічне життя»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»
21.25 Вечірній преЗЕдент
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.10 Час «Ч»
03.35, 4.10 Культ Ура!
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Один за 100 годин
09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
13.30 Смачні страви
14.00 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
16.00, 1.30 Неймовірні історії
кохання
16.50, 3.40 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
00.30 Магія солодощів
02.20 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «У пошуках Немо»
14.00, 16.15, 2.15 Панянкаселянка
15.00, 17.15 4 весілля
00.15 Країна У
01.15 Рятівники
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ 2021

16 cічня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Кульбаба — товсті
щоки»
06.40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»

07.00, 5.50 «Життя відомих
людей»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.30, 20.15 «Вечірній

18.20, 1.30, 2.45 Суспільна

квартал»

15.10, 21.35, 23.55, 2.40, 5.50

11.10, 15.20 Т/с «Наслідки

15.15, 5.15 Х/ф «Весілля в
помсти»

19.30, 5.05 ТСН

20.00, 2.30 «Подробиці»

21.00 Шоу «Маска»

21.15 «Жіночий

22.15 «Концерт Олени Ваєнги»

23.00, 2.15 Музична платформа:

00.50 Х/ф «Він, вона і я»
краща пісня року

квартал»
03.00 «Орел і решка. Шопінг»

Спорт
15.40 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Естафета 4х6 км,
жінки

23.10, 0.10 «Світське життя»
01.10, 2.25, 3.45 «Ліга сміху»

04.20 «Орел і решка. Дива
світу»

01.45 Телемагазин
02.40 Т/с «Білі троянди надії»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

20.25 Д/ф «Дика прогулянка»
21.45 Х/ф «Поки ти ходив на
побачення»

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

НТН

07.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

4.00, 5.00 Час новин

02.50 Зона ночі

08.40 Натхнення

15.10 Є зміст

20.10, 5.10 Рандеву

09.30, 2.10 Машина часу

17.10, 23.10 Д/с «Таємнича

21.20 Вечірній преЗЕдент

світова війна»

21.35, 3.00 Вікно в Америку

06.10 Д/с «Повітряні воїни»
09.30 «Неймовірна правда про

19.35 Спостерігач

03.20, 4.10 Культ Ура!

21.40 LIVE. «Сампдорія»

03.45 «Суперматчі». Ліга

23.40 Х/ф «Сага: прокляття

ПРЯМИЙ

19.00, 3.25 «Свідок»

09.00, 13.10, 21.30 «Ехо України»

19.30 Х/ф «Принцеса на

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».
Новини

00.10 Х/ф «Ірландець»

10.10 «Міністерство правди»

02.15 «Втеча. Реальні історії»

10.30 «П’ята колонка»

04.05 «Речовий доказ»

11.15, 12.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.10 «Великий
марафон»
17.00 «Щасливе інтерв’ю»

06.10, 1.15 Телемагазин

18.00 «Анатомія тижня»

07.15, 15.00, 23.10, 2.15 Мама

20.30 «Війна за незалежність»

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «Вата-шоу»

17.00 Х/ф «Поле битви
— земля: сага 3000

КАНАЛ «2+2»

19.10 Х/ф «Зоряна брама»

08.00 «ДжеДАІ-2019»

21.30 Х/ф «Зоряна піхота-2:

10.20 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

герой Федерації»

11.20 «Загублений світ»
14.05 Х/ф «Слідопит»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.20, 10.55 Т/с «Татусі»

15.55 Х/ф «47 ронінів»
18.00 Х/ф «Орел дев’ятого
легіону»
20.00 Х/ф «Кредо вбивці»
22.00 Х/ф «Битва проклятих»

Італії

чемпіонів УЄФА
03.55 «Торіно» — «Спеція».

23.40 Швеція — Хорватія. Ліга

Чемпіонат Італії

націй УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ

ФУТБОЛ-1
06.00 «Шахтар» —

ФУТБОЛ-2

«Маріуполь». Чемпіонат

06.00 Студія

України

07.00, 14.15 Чемпіонат

07.45, 15.15 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15, 3.40 «Лаціо» — «Рома».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Студія
11.15 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
11.45 «Твенте» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
13.30 «Мілан» — «Лілль». Ліга
Європи УЄФА
15.55 LIVE. «Болонья»

Італії
17.55 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
18.50, 21.05, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
18.55 LIVE. «Торіно» —
«Спеція». Чемпіонат Італії
20.55 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА

Нідерландів. Огляд туру
07.55 «Тоттенгем» —
«Бенфіка» (2013 р. /14).
Ліга Європи УЄФА
09.45, 17.25 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
10.15 «Тоттенгем» — «Баварія»
(2019 р. /20). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00, 16.55 Чемпіонат Італії.

07.15, 1.40 Містична Україна
08.10 Україна: забута історія
10.00 Речовий доказ
11.10, 23.45 Битва цивілізацій

світової

мозку

— «Нім». Чемпіонат
Франції
21.45 Топ-матч
21.55 LIVE. «Анже» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
23.55 «Болонья» — «Верона».
Чемпіонат Італії
01.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА

07.30 Зіркові неймовірні долі
08.50 Досьє Голлівуда

11.40 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
12.40 Удалий проєкт
14.00 Майстри ремонту
16.00 Один за 100 годин
18.00 Квартирне питання

00.40 Ідеї ремонту

02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір

15.45 Земля: сили природи
16.45 Таємнича Аравія

03.40 Зіркові долі
04.10 М/ф

17.45 Правда життя
00.40 Інженерні ідеї

ТЕТ

02.25 Теорія Змови

06.00 ТЕТ Мультиранок

К1

10.35 М/ф «Велика мандрівка»
12.10 Х/ф «Дивак»

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»

Чемпіонат Нідерландів
17.55 LIVE. «Марсель»

06.30 Телемагазин

01.40 Неймовірні історії кохання

13.00, 21.00 Таємниці людського

12.30, 19.55 «Лаціо» — «Рома».

15.10, 1.55 «Твенте» — «Аякс».

К2

19.50 Дачна відповідь
12.05 Вирішальні битви Другої

Передмова до туру

Чемпіонат Італії

Другої світової війни»

10.20, 23.30 Корисні поради

01.40 «Марсель» — «Нім».
Чемпіонат Франції

— «Верона». Чемпіонат
06.00 «Шалені перегони-2018»

року»

— «Удінезе». Чемпіонат

05.10 «Зловмисники»

15.40, 4.00 «Випадковий свідок»

бурундучки-рятівнички»

22.00 Д/с «Вирішальні битви

12.15, 0.15 Худ. фільм

загадки»

04.30 «102. Поліція»

09.20 М/ф «Чіп і Дейл —

10.10 Медекспертиза

00.10 Кінозлива

01.20 Х/ф «Маска Зорро»

реготала. Найкраще

23.00 Х/ф «Багряний пік»

19.15 Стоп реванш

02.50 «Цілком таємно-2017»

НЛО-ТБ

20.00 Х/ф «Боги Єгипту»

11.35, 15.40 На власні очі

08.15 Д/с «Топ 10: Таємниці й

19.00 «Звана вечеря»

Києва»

18.00 Х/ф «Асистент вампіра»

18.30 Невигадані історії

13.25 «Легенди карного

04.25 «Легенди бандитського

кіно-2»

11.10 Гончаренко рулить

01.40 «Облом.UA.»

21.40 Х/ф «Арсен Люпен»

16.00 М/ф «Angry Birds у

Соціум

17.05 «Хата на тата»

бобах»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Черепашкиніндзя-2»
21.05 Х/ф «Хижак»
23.00 Х/ф «Хижаки»
00.55 Х/ф «Універсальний
солдат-4»

14.10 М/ф «Angry Birds у кіно»

18.15 Про військо

06.00 Х/ф «Протистояння»

18.05 «Переломні 80-ті»

12.10 У кого більше?

10.30 Майстри ремонту

тіні»

розшуку»

12.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Нова людинапавук»
16.10 Х/ф «Нова людинапавук-2: висока
напруга»

Економіка. Політика.

зірок»

05.00, 4.50 «Top Shop»

07.50, 10.00 Орел і решка

21.00, 23.00, 0.00, 2.00,

00.10 Д/ф «З України до
04.25 Д/ф «Висота 307.5»

10.05, 13.00 Т/с «Нюхач»

5 канал

19.55 «Боротьба за виживання»

Голлівуду»

07.20, 1.05 Вар’яти

02.45 Я зняв!

17.00 «Дикі тварини»
18.55 «Світ дикої природи»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

05.25 Факти

07.50 «На трьох»

16.00, 20.00 Т/с «Се ля ві»

11.25 Телепродаж

06.00, 7.15 Kids’ Time

05.50 Т/с «Копи на роботі»

17.10, 20.30 Т/с «Її чоловіки»

студія
09.30 Т/с «Гранд готель»

11.00 Х/ф «Кортик»

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Еврика!

09.05 Х/ф «Нульовий цикл»

Малинівці»

5.25 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

кухня»
10.00 «Корисна програма»

10.00 «Світ навиворіт»

18.00, 21.00, 23.30, 2.15,

09.00 «Готуємо разом. Домашня
07.30, 5.30 Реальна містика

08.00 «Сніданок. Вихідний»

ICTV
05.10 Скарб нації

06.50 Х/ф «Том Сойєр»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

06.50 М/ф «Козлик та його
горе»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

11

08.35 «Ух ти show»
09.10 «Орел і решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «Принцеса спецій»
13.00 Х/ф «Нареченавтікачка»
15.10 «Орел і решка. Морський
сезон»

13.55 Х/ф «Везунчик»
15.40 М/ф «Курча Ципа»
17.15 М/ф «Життя комах»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Сімейка У
23.00 Казки У
00.00 Країна У

00.00 Х/ф «МакГрубер»

01.00 Панянка-селянка

01.40 «Бійцівський клуб»

02.50 Віталька

02.30 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ 2021

17 січня

UA: Перший
06.00, 2.20 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.35,
1.55, 3.40, 5.35 Новини
07.15 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.35 М/ф «Йшов трамвай 9-й
номер»
07.45 М/ф «Знайда»
07.50 М/ф «Казка про білу
крижинку»
08.05 «Суперчуття. Особливий
загін»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
13.25 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Мас-старт 15 км,
чоловіки
14.15 Телепродаж
14.50 Країна пісень
15.55 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Мас-старт 12,5 км,
жініки
16.40 Студія «Біатлон»
17.00 Давні невидимі міста
18.10 «Неймовірне місто»
19.05 Д/ф «Масштабні інженерні
помилки»
19.55 «Світ дикої природи»
21.25 «Боротьба за виживання»
22.00, 4.05 Х/ф «Халепа на 5
баксів»
00.05 Д/ф «Гідра»
01.20, 3.10 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ «1+1»
07.00
08.00
09.00
09.25
10.00

«Життя відомих людей»
«Сніданок. Вихідний»
Лотерея «Лото-забава»
«Світ навиворіт»
Бойовик «Місія
неможлива: протокол
фантом»
12.25 Бойовик «Місія
неможлива: нація ізгоїв»
14.50 Бойовик «Місія
неможлива: наслідки»
17.20 Бойовик «Лицар дня»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 Фантастика «Ковбої проти
прибульців»
23.15 Пригоди «Самотній
рейнджер»
02.05 Комедія «Бетховен-4»
03.35 Комедія «Бетховен-5»

05.50 Х/ф «Мільйони
Ферфакса»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.10 Д/с «Повітряні воїни»

екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
22.10 «Я соромлюсь свого тіла»
00.05 «Таємниці ДНК»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
09.10 «Медексперт із Катериною
Трушик
10.10 «Міністерство правди»

Наталкою Фіцич
13.10 «Ехо України»
14.10, 15.10, 16.10 «Великий
марафон»

16.30 Х/ф «Арсен Люпен»
19.00 Х/ф «Справа
Румянцева»
21.00 Х/ф «Мерседес» тікає

16.20 Т/с «Детектив Ренуар»
19.30, 20.30 Х/ф «Агата
Крісті. Кривий
будиночок»
20.00 «Подробиці»

07.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Невигадані історії
08.45 Натхнення
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 15.25, 1.30, 3.30, 5.30

17.15 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.00 «Анатомія тижня»

— «Десна». Чемпіонат
08.10 «Болонья» — «Верона».
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.45, 19.55 «Анже» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
12.30 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
13.25 LIVE. «Наполі» —

22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»

07.20, 15.10, 23.05, 2.15 Мама

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»
19.10 Х/ф «Жарти в бік»
21.00 Х/ф «Жарти в бік: місія
в Маямі-2»

06.10 М/ф «Губка Боб. Життя на
суші»
08.05 У кого більше?
10.00 Х/ф «Ерагон»
12.10 Х/ф «Асистент вампіра»
14.40 Х/ф «Боги Єгипту»
17.00 Х/ф «Річчі-багатій»
19.00 Х/ф «Білосніжка:
помста гномів»
21.00 Х/ф «Червона
Шапочка»
23.00 Х/ф «Казка казок»
01.50 Вар’яти

Франції

20.05 Історія Києва

17.55 Класичні матчі Ліги

06.30 «Top Shop»

18.55 LIVE. «Аталанта»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

21.40 LIVE. «Інтер» —

23.40 Португалія — Франція.
Ліга націй УЄФА
01.40 «Аталанта» — «Дженоа».

03.15, 4.20 Культ Ура!

16.00, 22.20 Удалий проєкт
20.30 Квартирне питання
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ

08.45 «Ух ти show»

06.00 ТЕТ Мультиранок

Італії

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.45 Х/ф «Віслюча шкура»

10.00 М/ф «Віллі та круті тачки»

12.55 Х/ф «Стоптані

21.55 LIVE. «Ліон» — «Мец».
Чемпіонат Франції
23.55 «Наполі» —

11.50 М/ф «Сельма в місті
привидів»
сезон»

01.55 «Лілль» — «Реймс».
Чемпіонат Франції

15.15 М/ф «У пошуках Дорі»
17.05 М/ф «У пошуках Немо»

00.00 Х/ф «Машина»
01.45 Т/с «Три сестри»
02.30 «Нічне життя»

Чемпіонат Італії
К2
МЕГА

туфельки»
14.05 Х/ф «Попелюшка»

13.15 «Орел і решка. Морський

— «Реймс». Чемпіонат
Франції

01.55 Огляд преси

— «Дженоа». Чемпіонат

03.55 «Сассуоло» — «Парма».

17.55 LIVE. «Лілль»

К1

18.50, 20.55, 21.40 Топ-матч

Італії

Італії

23.10 Кінозлива

18.00 Дачна відповідь

16.00 Таємнича Аравія
18.00 Історія українських земель

Італії
— «Парма». Чемпіонат

мозку

чемпіонів

Другої світової війни»

різдвяні страви

13.15, 21.00 Таємниці людського

— «Бордо». Чемпіонат

«Фіорентина». Чемпіонат

15.55 LIVE. «Сассуоло»

світової

22.00 Д/с «Вирішальні битви

06.30 Телемагазин

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Сімейка У
23.00 Казки У
00.00 Країна У

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Квадратний метр

07.25, 0.45 Містична Україна

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

08.20 Україна: забута історія

10.20 Один за 100 годин

02.00 Щоденники Темного

10.10 Речовий доказ

12.20, 3.40 Корисні поради

03.30 Віталька

11.20, 23.45 Битва цивілізацій

14.00 Спеція

05.50 Корисні підказки

01.00 Панянка-селянка

Чемпіонат Італії
03.40 «Брест» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
ФУТБОЛ-2

06.00 «Шалені перегони-2018»
08.25, 1.15 «Загублений світ»
13.25 Х/ф «Хранителі
скарбів»
15.15 Х/ф «Робінзон Крузо»
17.00 Х/ф «Заручниця-3»
21.00 Х/ф «Чорний яструб»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

23.40 Х/ф «Кіборг Х»

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова

02.15 «Облом.UA.»

історія»

06.05 М/ф

КАНАЛ «2+2»

19.00 Х/ф «Заручник»
СТБ

15.55 LIVE. «Ніцца»

«Фіорентина». Чемпіонат

00.20 Х/ф «Ірландець»

Березовцем

чемпіонів
Чемпіонат Франції

Італії

бурундучки-рятівнички»

01.45 Телемагазин

Топ-матч

21.00 «Великі новини» з Тарасом

09.20 М/ф «Чіп і Дейл —

дочки»

06.10 «Олександрія»

22.30 Х/ф «Білий слон»

08.20 Без краватки

15.00 Світ їжі. Новорічні та

23.00, 2.15 Т/с «Мама моєї

13.55 LIVE. «Брест» — «Ренн».

«Ювентус». Чемпіонат

реготала. Найкраще

12.20 Вирішальні битви Другої

Олегом Панютою

03.55 Т/с «Філін»

20.50 «Sound.ЧЕК»

06.10, 1.15 Телемагазин

13.25, 21.10 Журнал Ліги

19.00 Сьогодні. Підсумки з

03.10 Гучна справа

від погоні»

НЛО-ТБ

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

виправити»

00.05 «Речдок»

20.30 «Про військо»

02.15 «Речовий доказ»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Ганною
Мірошниченко
19.15 Спостерігач
19.35 Стоп реванш
20.10, 2.15 Машина часу
21.25 Вечірній преЗЕдент

17.00, 21.00 Т/с «Встигнути все

22.15 Х/ф «Неможливе»

Чемпіонат Італії

11.15, 12.15 «Акценти» з

Марта»

09.25 Хроніка тижня
10.10, 11.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.15, 23.25 Худ. фільм
15.25 Медекспертиза
17.10 Д/с «Таємнича світова
війна»

06.50 Реальна містика

13.15 Т/с «Забута жінка»
справа»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 8.00 Kids’ Time

05.50 Сьогодні

10.00, 11.00 «Інше життя»
11.55 Т/с «Речдок. Особиста

ICTV
04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Теорія змови
07.20 Більше ніж правда
08.10 Анти-зомбі
09.00 Секретний фронт
09.55 Громадянська оборона
10.50, 13.00 Т/с «Таємні двері»
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Хижак»
16.45 Х/ф «Черепашкиніндзя-2»
18.45 Факти тижня
21.10 Х/ф «Напролом»
22.55 Х/ф «Інший світ-5:
кровна помста»
00.30 Х/ф «Засідка»
02.10 Я зняв!

09.10 Т/с «Вір мені»

України

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

13.40 Х/ф «Благочестива

09.00 «Готуємо разом»

19.00 «Слідство ведуть

08.05 «Страх у твоєму домі»
бобах»

Гекльберрі Фінна»

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

07.25 «Будьте здоровi»
11.40 Х/ф «Принцеса на

06.55 Х/ф «Пригоди

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

«Репортер». Новини
НТН

ІНТЕР

04.05 «Цілком таємно-2017»

06.00 «Анже» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
07.50, 3.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Сампдорія»
— «Удінезе». Чемпіонат
Італії
09.45, 1.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
09.55 «Марсель» — «Нім».
Чемпіонат Франції

06.50 Т/с «Татусі»

04.30 «102. Поліція»

11.40 «Торіно» — «Спеція».

15.10 «Хата на тата»

05.10 «Зловмисники»

Чемпіонат Італії

www.umoloda.kyiv.ua
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■ СУД ТА ДІЛО

■ НОВИНИ ПЛЮС

Нерви не витримають

Президентка Молдови 12 січня
відвідає Україну

Суд у Лондоні відмовився видати США опального журналіста Джуліана Ассанжа через
стан його психіки
Олег БОРОВСЬКИЙ
Британський суд у понеділок, 4 січня, відмовився екстрадувати засновника організації Wikileaks («Вікілікс»)
Джуліана Ассанжа в США
через ризик для його життя.
Справа розглядалася в Центральному кримінальному суді
Лондона Олд-Бейлі під головуванням судді Ванесси Барайцер. Вона визнала той факт,
що Ассанж страждає аутизмом
та клінічною депресією і його
стан може серйозно погіршитися в одиночній камері в американській в’язниці. Суддя
зазначила, що, зважаючи на
стан обвинуваченого, ризик
самогубства є занадто великим і на батьківщині під вартою цей ризик лише посилиться. «Складається загальне враження, що йдеться про пригніченого, а часом і зневіреного
чоловіка, який боїться свого
майбутнього», — зазначила
вона.
Наприкінці 2019 року
британські ЗМІ повідомляли, що понад 60 лікарів із
різних країн світу висловили серйозну стурбованість
станом здоров’я Ассанжа. Фахівці вказували на те, що Ассанж може до суду померти
у в’язниці через проблеми зі
здоров’ям, якщо йому не буде
надана термінова медична допомога. 22 грудня 2020 року
доповідач ООН з питання про
тортури Нільс Мельцер написав відкритого листа Дональду Трампу, в якому він просив президента США помилувати засновника WikiLeaks,
який, за його словами, «не є
ворогом американського наОлег БОРОВСЬКИЙ
Прем’єр-міністр Великої
Британії Борис Джонсон знову відкинув ідею проведення нового референдуму про
незалежність Шотландії найближчим часом, за що виступає глава уряду Шотландії
Нікола Стерджен з огляду на
вихід Сполученого Королівства з ЄС. «Зі свого досвіду
можу сказати, що референдуми в цій країні не є особливо веселими подіями», —
сказав Джонсон в інтерв’ю
телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі,
оприлюдненому в неділю, 3
січня. «Вони не мають особливо об’єднавчої сили для настрою країни, вони повинні
відбуватися лише раз на покоління», — додав Джонсон,
маючи, вочевидь, на увазі результати референдуму щодо
«Брекзиту», цитує його слова інформагенція «Франс
Пресс» (AFP).
Наведена заява Джонсона
є відповіддю на слова першого міністра (глави уряду) Шотландії Ніколи Стерджен, яка
в суботу, 2 грудня, висловила
надію, що Шотландія здобуде
незалежність і приєднається
до Європейського Союзу. Вона
також наголосила, що «Брекзит» суперечить волі більшості
шотландців. Про це йдеться в
заяві Ніколи Стерджен, опуб-

Майя Санду, президентка Молдови, 12 січня
прибуде до України з офіційним візитом. Це буде
перший закордонний візит Санду на посаді глави держави. Про це у своєму матеріалі для ZN.
UA написав заступник керівника ОП, радник українського президента Ігор Жовква. «Новий рік
почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою», — зазначив Жовква. Інавгурація Майї Санду відбулася в четвер, 24 грудня, у Палаці Республіки. В інтерв’ю «Німецькій
хвилі» Санду розповіла, що головними темами її
переговорів із Володимиром Зеленським будуть
шляхи вирішення конфлікту в Придністров’ї і відносини з Росією та ЄС.

Біткоїн побив рекорд у $30000

❙ Прихильники Ассанжа святкують перемогу.
роду». Прихильники Ассанжа тепер святкують перемогу. Британський активіст
кампанії проти екстрадиції Ассанжа говорить: «Так,
доводиться радіти тому, що
в американській в’язниці
стільки проблем. Навіть ця
суддя вирішила Ассанжа не
посилати в США».
Представники США пообіцяли, що рішення британського суду будуть оскаржувати. Суд у Лондоні не мав
на меті встановити, чи винен
Ассанж. Представники США
лише мали переконати суддю, що справді є «обґрунтовані підозри» в тому, що засновник WikiLeaks дійсно міг
скоїти злочини, в яких його
звинувачують, повідомляє
Бі-Бі-Сі. Якщо Ассанжа визнають винним у США, йому
буде загрожувати покарання
до 175 років ув’язнення за по-

ширення понад 700 тис. секретних документів про американську військову і дипломатичну діяльність, зокрема в Іраку й Афганістані,
заявили його адвокати. Однак уряд США запевнив, що
вирок, швидше за все, буде
від чотирьох до шести років.
49-річного Ассанжа розшукують за публікацію у 2010
та 2011 роках на Wikileaks
тисяч секретних документів, які, зокрема, стосувалися зловживань з боку американської армії. Уряд США
стверджує, що витік інформації порушив закон та поставив під загрозу життя людей. Ассанж натомість переконує, що справа проти нього є політично мотивованою.
Після втечі зі США Ассанжу
також висували звинувачення в сексуальному насильстві у Швеції, які він відки-

■ СПРОТИВ

Незалежності
англійців — «так»,
шотландців — «ні»
Прем’єр Великої Британії Борис
Джонсон відмовляє Шотландії в новому
референдумі
лікованій на сайті Шотландської національної партії. «Брекзит» стався проти волі більшості громадян Шотландії, в
найнесприятливіший момент,
у розпал пандемії й економічного спаду», — йдеться у заяві
Ніколи Стерджен, опублікованій незабаром після офіційного виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Стерджен у черговий раз
висловила надію, що Шотландія стане незалежною країною
і членом ЄС.
«Переважна більшість
людей у Шотландії проголосували за те, щоб залишитися в ЄС», — наголошує вона.
Перший міністр нагадує, що
за півстоліття членства в Єв-

росоюзі Шотландія «винесла величезну користь із «чотирьох свобод» єдиного ринку, включаючи свободу на пересування». 230 тисяч осіб з
усіх країн Європи проживають в Шотландії. «Вони частина нас, вони наші друзі і
сім’я, і ми дійсно хочемо, щоб
вони залишилися», — заявила перший міністр. Нікола
Стерджен додала, що через
«Брекзит» мешканці Шотландії «будуть в меншій безпеці, а їхнє право на роботу,
навчання та проживання в інших частинах Європи буде обмежене». Шотландія, зокрема, перестане брати участь в
європейській програмі студентського обміну Erasmus.

дав. Пізніше шведський суд
ці звинувачення зняв.
Ассанж переховувався на
території посольства Еквадору в Лондоні впродовж
семи років, доки у 2019 році
його не затримали британські правоохоронці. У рішенні суду йдеться, що засновник WikiLeaks буде залишатися у в’язниці на час, який
відводиться представникам
американської прокуратури
для подачі апеляції. Адвокати вимагають його негайного
звільнення під заставу.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор готовий надати політичний притулок Джуліану Ассанжу, про що повідомив у
понеділок, 4 січня. Обрадор
планує уповноважити главу МЗС провести відповідні
консультації з британським
урядом. ■
Нагадаємо, перший референдум щодо незалежності
Шотландії, яка є однією з чотирьох головних адміністративно-політичних
частин
Сполученого Королівства,
відбувся у 2014 році. Тоді 55
відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу
Великобританії. Однак на референдумі щодо «Брекзиту»
в червні 2016 року шотландці переважною більшістю голосів (62%) проголосували за
те, щоб Велика Британія залишилася в ЄС. Але їхні голоси не стали визначальними, бо 51,9% інших британців висловилися за вихід з Європейського Союзу.
У квітні 2019 року Стерджен оголосила про намір провести ще один референдум
щодо незалежності, але для
проведення нового референдуму потрібна згода Лондона. І поки що прем’єр-міністр
Борис Джонсон категорично проти. Втім, впевнена перемога Шотландської національної партії на місцевих
виборах у травні цього року
може схилити чашу терезів
на бік прихильників незалежності. За даними опитування,
проведеного в середині грудня, 58% жителів Шотландії
готові проголосувати за незалежність від Великої Британії. ■

Вперше за історію свого існування віртуальна валюта біткоїн коштує понад 30000 доларів. Вартість біткоїна стрімко зростала впродовж 2020 року. Лише за один день — 2 січня
— криптовалюта подорожчала на 10%. А 3 січня вартість біткоїна зросла до 34000 доларів. Місяць тому, на початку грудня, його вартість становила майже 20000 доларів. За 2020 рік біткоїн подорожчав майже у чотири рази. Попит на
нього формують інвестори, які шукають швидких прибутків. Деякі аналітики вважають, що
вартість біткоїна може і надалі зростати. Водночас експерти нагадують і про нестабільність вартості біткоїна. Попередній стрибок біткоїна припав на кінець 2017-го, коли його вартість перевищила 20000 доларів. Але він так само швидко
знецінювався, сягнувши «дна» у 3300 доларів.

Вручення «Оскарів» перенесли на
квітень
Церемонію вручення нагород Американської кіноакадемії «Оскар» у 2021 році перенесли
з 28 лютого на 25 квітня. Причиною такого рішення стали обмеження, запроваджені в рамках
боротьби з пандемією коронавірусу. Організатори «Оскара», попри карантин, хочуть провести
церемонію в живому форматі. Вручення найпрестижнішої світової кінонагороди переносять не
вперше. 1938 року церемонія була відтермінована через повінь у Лос-Анджелесі, внаслідок
якої загинули 115 осіб та було зруйновано понад
5,6 тис. будинків. 1968 року церемонію перенесли через студентські заворушення та вбивство
лідера руху за права афроамериканців Мартіна
Лютера Кінга. 1981 року церемонію перенесли на
добу пізніше з огляду на те, що за чотири години
до її початку 30 березня був здійснений збройний
напад на президента США Рональда Рейгана.

Дональд Трамп вимагав «знайти»
11780 бюлетенів на свою користь
Оприлюднений газетою «Вашингтон Пост»
4 січня запис телефонної розмови, яка відбулася в суботу, 2 січня, справив в американському
політичному житті ефект бомби, що розірвалася. З нього випливає, що Дональд Трамп тиснув
на секретаря штату Джорджія республіканця
Бреда Раффенспергера і вимагав, щоб у Джорджії, де він зазнав поразки з різницею в менш
ніж 12 тис. голосів, були переглянуті результати
і знайдені невраховані, за його словами, голоси.
Це змінило б результати минулих виборів глави
держави. «Отже, дивись. Усе, що я хочу зробити, це наступне: я просто хочу знайти 11 тис. 780
голосів, оскільки ми виграли у цьому штаті, —
каже Трамп. — Народ Джорджії розсерджений,
усі люди в країні розсерджені». У неділю у своєму твіттері Трамп написав про те, що розмовляв
із Раффенспергером, але той «не захотів або не
зміг» відповідати на питання про шахрайство з
бюлетенями. Раффенспергер на це відповів, що
слова президента «не відповідають дійсності».

Данина «зеленому змію»
В останній день 2020 року, 31 грудня, Європейське статистичне управління (Євростат) подало дані про витрати домогосподарств 27 країнчленів ЄС на алкогольні напої впродовж 2019
року. З них випливає, що в 2019 році домогосподарства в ЄС витратили на алкоголь 117 мільярдів євро (що еквівалентно 0,8% ВВП ЄС). Слід
зазначити, що сюди не входять алкогольні напої, які оплачуються в ресторанах та готелях. Серед держав-членів ЄС частка загальних витрат
на споживання алкогольних напоїв була найвищою у трьох країнах Балтії: Латвії (4,8%), Естонії
(4,7%) та Литві (3,7%). Чехія розділяє четверте
місце з Польщею (по 3,4%). На відміну від «лідерів», цей показник був нижче 1% у Греції та
Італії (кожна по 0,9%). Ця статистика показує ситуацію до початку пандемії COVID-19, яка може
вплинути на дані 2020 року, що будуть опубліковані через рік. ■
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СУСПІЛЬСТВО

■ З ПЕРШИХ ВУСТ

«Інтернати мають стати історією»
Пілотний проєкт Мінсоцполітики та Світового банку з
реформування закладів інституційного догляду
на Тернопільщині добігає кінця. Що далі?

■ ДО РЕЧІ

Ліна ТЕСЛЕНКО

«Я відвідав дуже багато інтернатних закладів і в Україні, і за кордоном, адже мав
можливість побувати в 43 країнах на п’яти континентах. Я бачив різні інтернати й
можу сказати, що українські не є найгіршими. Тут і матеріально-технічне забезпечення краще, і персонал кваліфікований. Але на мене завжди найгнітючіше враження справляло відвідання будинків дитини, де перебувають зовсім малюки. Коли ти
заходиш у приміщення з дітьми і до тебе одразу тягнуться кілька пар маленьких
рук, повірте, неможливо залишатися байдужим. Мені як фахівцю настільки чітко
видно, що ці діти недолюблені, що в них не задоволені базові потреби, насамперед
у формуванні прив’язаності до людини, яка просто візьме крихітку на руки і носитиме, якщо треба, цілий день. Оцей тактильний контакт, який дітям забезпечує мама,
дуже важливий, адже впливає на розвиток центральної нервової системи. Персонал
будинку дитини, який би хороший і кваліфікований він був, фізично не спроможний
дати це. Тому не перестаю наголошувати: шкоду, яку дитина отримує, перебуваючи в інтернатному закладі, неможливо компенсувати. Так, інтернат може вдягнути,
нагодувати, дати освіту, але він не може забезпечити дитині основного — любові
найближчих людей, відчуття безпеки і захищеності, які особливо важливі в молодшому віці. Тому переконаний: потрібно зробити все можливе, аби інтернати стали
історією», — каже Володимир Кузьмінський, керівник пілотного проєкту з реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області, старший консультант британського консорціуму Оxford Policy Management. З
паном Володимиром ми вже спілкувалися в червні минулого року, обговорюючи хід
реформи інтернатів, яка передбачена Національною стратегією деінституціалізації,
що була затверджена урядом у 2017 році (див. номер від 26.06.2020). Пілотний проєкт реформи на Тернопільщині добігає кінця, отже, є привід поговорити про його
підсумки та висновки, які були зроблені у ході його реалізації.

«Три інтернати на Тернопільщині стали
ліцеями»
■ Пане Володимире, з 2019-го ви реалізуєте пілотний проєкт реформи деінституціалізації на Тернопільщині. Якими успіхами можете похвалитися?
— Справді, наш проєкт тривав два
роки, й у січні 2021-го він добігає кінця. І мені приємно відзначити, що вдалося досягти вражаючих результатів.
Ми самі не очікували, що вдасться зробити навіть більше, ніж планували. Національна стратегія реформування закладів інституційного догляду передбачала, зокрема, щорічне зменшення
кількості дітей у інтернатних закладах
починаючи з 2018 року на 10%. Проте
нам за два роки вдалося зменшити на
Тернопільщині в усіх закладах, а їх в
області налічується 19, кількість дітей
на 35,1%. Також Національна стратегія
передбачає скорочення кількості самих
закладів інституційного догляду та виховання на 10%. На Тернопільщині три
заклади — Збаразька санаторна школа,
Теребовлянський навчально-виховний
комплекс і Бережанська школа-інтернат — перестають виконувати функцію
інтернату, а перетворені на профільні ліцеї. В кінці грудня Тернопільська облрада затвердила статути цих новостворених закладів.
У процесі активної трансформації
перебуває обласний Будинок дитини,
що особливо тішить, адже Національна стратегія передбачає, що з 2020 року
ми маємо припинити влаштування дітей
до таких закладів. На жаль, цього індикатора нам поки що не вдалося досягти
стовідсотково. Але ми відпрацьовуємо в
активній фазі дуже вдалу модель створення на базі Будинку дитини Центру
реабілітації та розвитку дитини. Він надаватиме як методичну підтримку щодо
розвитку послуг раннього втручання по
всій області, так і послуги батькам, які
виховують дітей з інвалідністю. Додам,
що за період нашої роботи кількість дітей у закладі скоротилася на 41,3%, і
на сьогодні в Будинку дитини перебуває
всього 27 малюків.
Загалом ми тісно працювали з шістьма
інтернатами в області. І в цих пілотних закладах нам вдалося скоротити кількість
дітей на 60,4%. Це дуже хороший показник, кращий, ніж ми очікували.
■ Чи вдалося створити на Тернопільщині достатню кількість патронатних
сімей, аби діти до трьох років не потрапляли в будинки дитини, а виховувалися
в родинах?

— Коли ми зайшли в область, тут не
було жодної патронатної родини. Нам
удалося поки що створити три такі сім’ї,
хоча потреба значно більша — понад 20
родин. У ці сім’ї було влаштовано 11 дітей. Це якраз ті малюки, які мали потрапити в будинок дитини. Причому 5 дітей уже повернулися до своїх батьків.
■ Нагадайте, будь ласка, чим патронатні сім’ї відрізняються від інших
форм виховання.
— Прийомна сім’я — це сім’я, що готова брати на довготривале перебування і виховання дітей, які мають статус
дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування. А патронатні родини — це, по суті, професійні прийомні сім’ї, які готові 24 години
на добу терміново — сьогодні-завтра, у
вихідний, уночі — прихистити дитину,
яка перебуває в складних життєвих обставинах і не має статусу. Скажімо, одинока мати захворіла, потребує термінової госпіталізації. Куди подіти дитину?
Раніше прилаштовували або в лікарню,
або в будинок дитини. Зараз із цим підстрахує патронатна родина, що для маленьких дітей особливо важливо. Перебування дитини в такій родині, як правило, нетривале. Сімейну пару для такої
форми опіки непросто знайти, її треба
відповідно підготувати і навчити. На початку роботи зголосилося 60 родин стати
патронатними вихователями, але в процесі відбору і підготовки багато «відсіяли», залишилось, як уже казав, лише
три родини.
Узагалі в Тернопільській області ми
зiткнулися з одним парадоксом: кількість прийомних сімей тут чомусь зменшувалася. Згодом з’ясувалося, що маємо справу переважно з псевдоусиновленням. Можливо, пара й хотіла усиновити дитину, а їй «порадили»: «Навіщо
усиновлювати? Візьміть під опіку або
створіть прийомну сім’ю, матимете дитину, і вам держава ще доплачуватиме
гроші за це». Значна частина прийомних сімей погоджувалися. Так на початок 2019 року у Тернопільській області налічувалося 112 прийомних сімей,
у них виховували 174 дитини. Потреба ж є, за нашими оцінками, в 143 родинах. Крім цього, в області діяли 509
сімей опікунів, піклувальників, які виховували 679 дітей. Ми стимулювали
цей процес, і нам вдалося створити ще
три прийомні сім’ї, в які було влаштовано 3 дитини. Також за підтримки проєкту було створено два будинки сімейного типу, в які влаштували 8 дітей. Крім

❙ Володимир Кузьмінський iз сином.
того, було створено додатково ще 29 сімей-опікунів, куди влаштували 31 дитину. Показники не такі високі, як хотілося б, але навіть одна дитина, яка замість інтернату потрапила в сім’ю, — це
вже добре. Нашим завданням у ході проєкту було не тільки показати, як трансформувати інтернати, а й як розвинути
соціальні послуги. І сімейні форми влаштування — це один із варіантів цих
послуг.

«Потрібно ліквідувати монополію
держави на надання соціальних
послуг»
■ Чи є розуміння реформи на місцях,
в ОТГ? Бо набагато легше порадити
батькам написати заяву та віддати дитину в інтернат, ніж зробити щось, аби
ця дитина залишилася вдома, з батьками, й постійно опікуватися родиною
далі…
— Це дуже складне питання. Там, де
ми працювали з громадами напряму, а
це 5 ОТГ, вдалося знайти порозуміння.
Але там, де не відбувається тісна і плідна робота, цього розуміння немає. Сфера захисту прав дітей для них досить
нова. Бо ОТГ ніколи цими питаннями
не займалися. Що таке ремонт доріг, освітлення, комунальні проблеми, робочі
місця — вони розуміють. Захист дітей
для них — поки що темний ліс. Тому
інформаційно-роз’яснювальна робота дуже важлива. Як відомо, прийняття того чи іншого нормативно-правового акта не гарантує його впровадження
в дію. Ми маємо бути реалістами і розуміти: якщо хочемо зробити якусь реформу, то мусимо надавати цьому всіляку підтримку. Наш досвід роботи на
Тернопільщині довів: консультативна
підтримка з боку нашої команди, тісна
робота з громадами дає свої плоди. Як
наслідок такої роботи в громадах там
з’явилися і фахівці з соціальної роботи, і служби у справах дітей.
■ Але реформу не завершено. Яка її
подальша доля? Чи вдасться довести задумане до кінця?
— Міністерство соціальної політики
надзвичайно зацікавлене в продовженні нашої консультативної підтримки,
знаю, що ведуться відповідні перемовини з боку міністерства з Оxford Policy
Management. Сподіваюся, що Світовий
банк підтримає ці ідеї і нам вдасться довести реформу до кінця в Тернопільській області. А там й інші регіони це підхоплять. Бо в нас знате як: якщо в сусіда це успішно пішло, то й інші надихаються прикладом.
Поки що можу сказати, що без подальшої підтримки навіть досягнуті успіхи в Тернопільській області можуть
бути повністю знівельовані. Щоб закріпити результати роботи, перше, що
маємо робити, — вводити фахівців з соціальної роботи. Ми рекомендували Мінсоцполітики, що на початковому етапі

■ Чула, що зараз влаштувати дитину в
інтернат стало складніше. Це так?
— Справді, влітку минулого року було прийнято дві урядові постанови: №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах» та №586 «Про
деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з
COVID-19». Вони були дуже важливі і вчасні, бо,
по суті, змінили порядок влаштування дітей на цілодобове перебування в інтернати. Міністерство
соціальної політики підготувало ці два документи,
базуючись на досвіді пілотування якраз нашого
проєкту на Тернопільщині. Раніше як було? Батьки написали заяву, й директор інтернату з задоволенням дитину взяв, адже чим більше вихованців, тим більше грошей отримує заклад. Тепер же
зарахувати дитину до інтернатного закладу можна
тільки на підставі рішення органу опіки і піклування. Звичайно, інтернатним закладам це не подобається, бо призупиняє неконтрольований притік
дітей. Я наголошую: тут не йдеться про дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. А про
звичайних «батьківських» дітей, які з певних причин опинилися в інтернаті, бо батькам так зручно.
Це зрештою призвело до того, що змінився баланс дітей в інтернатних закладах: «батьківських»
дітей стало більше, а сиріт та позбавлених батьківського піклування — менше.

держава має запровадити цільову субвенцію на зарплати фахівцям із соціальної роботи (РСР) та їх підготовку. Хоча
посада ФСР має фінансуватися з бюджету ОТГ, але на перехідний період, коли
громадам треба пояснювати, що це таке
й навіщо, варто запровадити стимулюючу субвенцію десь на 5 років iз держбюджету саме на підтримку ФСР. Бо ці
фахівці мають стати основою успішної
реалізації реформи.
Друге, що потрібно зробити, — почати нарешті роздержавлення соціальних
послуг і ліквідувати монополію держави
на їх надання. Ми про це давно говоримо, але віз і нині там. Потрібно керуватися прикладом і досвідом європейських
країн. Як запровадити в Україні ринок
соціальних послуг? Необхідно ухвалити
окремий закон про соціальне замовлення та організацію закупівель соціальних послуг. Ми вже говорили про те, як
складно йшло створення патронатних сімей в області, бо в службах у справах дітей, соціальних службах немає ні можливості, ні потенціалу цим займатися.
Якщо це перекласти на громадські організації, дати їм фінансування, справа
зрушить з місця. В Україні на сьогодні
багато професійних ГО, які можуть такі
питання взяти на себе.
Також важливо запровадити підтримку сільських ОТГ, наголошую —
сільських, на території яких розташовані інтернатні заклади. На сьогодні наявність інтернату на території сільської
ОТГ вигідна всім. ОТГ — бо це наявність
робочих місць, податки. Родинам — бо
можуть влаштувати дітей до закладу та
податися на заробітки. Органам влади,
бо можна не ламати голову, куди подіти дитину з родини, яка опинилася в
скруті. Звісно, за таких умов інтернат
ніхто не хоче реформувати! Тому, закриваючи заклад, треба дати місцевим ОТГ
альтернативу і фінанси під це.
І нарешті треба створити загальнонаціональну систему моніторингу дітей, які перебувають в інтернатах цілодобово. Ми створили таку інформаційно-аналітичну систему в Тернопільській області, де 24 години на добу онлайн
можна бачити, куди заходять діти, куди
виходять, які причини тощо. Ми плануємо поширити цю практику на всю Україну. Відтак матимемо надійні статистичні дані і будемо чітко розуміти, які слід
ухвалювати рішення, щоб завершити задумане.
Без цих важливих базових речей ми
можемо будь-яку реформу гарно виписати на папері, але ніколи не зможемо втілити її в життя. ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
Про особливості столування наших пращурів у дні свят детально
розповідає етнографиня Лідія Артюх у книжці «Традиційна українська кухня в народному календарі», яка вперше була видана
ще 2006 року. Загальновідомо, що з Різдва Христового — 7 січня, за канонами однієї з гілок православ’я, починаються зимові
м’ясниці. Усі страви з м’яса раніше готували напередодні. Бо, вважалося, на Різдво не можна користуватися ножами, сікачами чи
сокирами. Люди вірили: хто візьме ріжучі й колючі предмети для
роботи — наражається на збитки й постійно сваритиметься. Навіть
хліб особливо побожні цього дня просто ламали руками.
За традиціями, після церковної служби вся родина мала сісти за
стіл. На ньому залишалися святвечірні кутя, пироги, узвар та інші
пісні страви (як пам’ятаєте, є в українців вірування, що душі померлих навідуються в домівки, тож залишена їжа на столі — свідчення, що їх чекають). На стіл господиня виставляла м’ясне розмаїття:
холодець, капусняк зі свинячою грудиною, печеню, смажені ковбаси, кров’янку, шинку. Утім після тривалого посту скоромну їжу
споживали, не переїдаючи.
Різдво — свято особливе: духовне, сімейне, тепле і, звісно, смачне. Сьогоднішня наша сторінка — теж незвичайна, адже власними
родинними рецептами і традиціями діляться господині «України
молодої», ті, хто робить для вас улюблену газету.

Ірина Храмова: Святкова
картопляна бабка
Із дитинства люблю картоплю. Печену, смажену, варену...
Як начинку до пиріжків та вареників, у вигляді дерунів і картопляників, як гарнір, як основну страву. Але очолює мій
картопляний рейтинг святкова
бабка. Так на батьківщині мого
тата, у селі Ліпляве Канівського району Черкаської області, називали товчену відварену
картоплю, перемішану з цибулевою засмажкою, яку викладали гіркою на велику пательню, обкладали тоненько порізаним свіжим салом і запікали в
печі до золотистої скоринки.
Щодо власне рецепту, то
пропорції кожного інгредієнта довільні. Мені, наприклад,
подобається смажена цибуля у
різних стравах, а комусь — ні. В
такому випадку раджу зробити
традиційне пюре з вершковим
маслом як основу для бабки.
Отже, на кілограм картоплі
беру дві цибулини і 200 г свіжого сала (яке варто на пару годин
покласти в морозильну камеру,
щоб легше потім було його тоненько нарізати). Бульбу чищу,
відварюю до готовності, товчу,
сіль і спеції додаю за смаком.
Очищену цибулю дрібно ріжу,
підсмажую на олії, з’єдную з
товченою картоплею і викладаю
в форму для запікання. Тоненько нарізаю сало. Щоб прискорити процес приготування, можна
замінити його готовим беконом.
Відправляю «устелену» салом
бабку в розігріту до 180 градусів
духовку на пів години. Коли на
ній з’явиться рум’яна скоринка — страва готова. Їсти її раджу гарячою із солоними огірками або квашеною капустою. Це
неймовірно смачно!

Валентина Самченко: Головне
— не страви, а віра й знання
Наша київська родина традиційний Святвечір перед Різдвом з 12 «канонічними» стравами святкувала лише в рідні у
Львові: де був борщ із «вушками»-вареничками з грибами, пісні голубці й часник під скатертиною — щоб усяку нечисть від
дому відлякувати. Дванадцять
страв ми нараховуємо і вдома
(кутя й узвар обов’язкові), втім
цього року і на Різдво точно вони
не всі будуть скоромні, бо... діти
уже понад рік як вегетаріанці, та
й завжди були перебірливі.
Тож рецепт з останніх уподобань, страва може бути як пісна, так і скоромна. Запечений
пиріг-перекладанець із савойської капусти. Потрібно: середнього розміру капустина (700800 г), 2-3 морквини, 2 цибулини, (можна ще додати 2-3 зубчики часнику і болгарський
червоний перець), 150-200 г
відвареного рису al dente, 100 г
твердого сиру (в оригінальному

рецепті пармезан), 1 яйце, 3-4
столові ложки томатної пасти
(можна взяти аджику або майонез); якщо скоромний варіант
— 500-600 г фаршу (для мене
ідеальне асорті з телятини, свинини і курятини).
Савойську капусту обмити й
відварити: качаном, потім оббираючи поступово листя; чи попередньо знявши кожен листок, а потім опускаючи кожен
на кілька хвилин в окріп.
На сковорідці пасеруємо
дрібно порізану цибулю і натерту моркву (за бажанням додаємо подрібнені часник і болгарський перець). Присмачуємо сіллю і перцем. Змішуємо з
рисом, додаємо збите яйце і томатну пасту. Якщо робимо скоромну страву — легко підсмажуємо м’ясний фарш і теж додаємо до суміші, з якою складатимемо капустяний пиріг.
Якщо додаємо м’ясо, зменшуємо вміст рису або й зовсім його
не використовуємо.
Для запікання найліпше
підійде одноразова форма з
фольги (d -16 см, h — 6 см), хоча
може бути й будь-яка інша, головне — наближена до діаметру капустяного листя. Змащуємо її олією, викладаємо листок
(чи кілька, щоб сформувати
коло з невеликим «бортиком»),
накладаємо начинку, щільно
втрамбовуючи, накриваємо іншим — і так шарами зводимо
«вежу», зверху накривши листком і притрусивши натертим
сиром. Прошарки начинки можуть бути вищі чи зовсім пласкі
— від цього залежить кількість
нашарувань. Випікати при температурі 170-180 градусів до 40
хвилин. Смакує теплим.
Найголовніше у кожному
традиційному
православному святі, вважаю, як і в святах
кожної релігії, — не страви, а
віра. Хоча історію виникнення
треба знати і шанувати.

Ліна Тесленко: Качині історії
Моя мама на Різдво завжди запікала качку або кролика,
фаршированих гречкою. Бо так
робила її мама, моя бабуся. Зараз думаю: як це мамі вдавалося в часи, коли традиційні печі
вже «повиганяли» із сучасних
хат, а газові духовки були такими недолугими, що спекти в
них будь-що було непросто? Але
щоразу це виходило в неї смачно. Качка прижилася й на нашому рідзвяному столі, правда, я її роблю вже не з гречкою,
а з яблуками. Це, по суті, єдиний раз у році, коли ми їмо качку, оскільки то досить жирна
птиця. Але запечена з яблуками, вона має особливий смак і
виглядає святково, не те що банальна курка. До того ж із нею
майже немає клопоту в приготуванні.
Беремо тушку качки, миє-
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«Накривайте столи
та все килимами»
Улюблені страви на Різдво від команди «УМ»

❙ Різдво — це особлива атмосфера.
❙ Фото з сайта agravery.com.
мо і підсушуємо вологу паперовими рушничками — зверху і
всередині. Натираємо улюбленими спеціями для птиці, сіллю, перцем — у черевці теж. А
потім беремо 2-3 столові ложки меду і натираємо всю тушку
— він у підсумку дасть гарний
колір шкірочки.
4-5 середніх яблук, бажано
твердих, нарізаємо на четвертинки і чистимо від насіння.
Накладаємо всередину, туди ж,
якщо є, кладу пів жмені родзинок і кураги (або й без них). Зашиваємо звичайними нитками
і — в рукав для запікання. А
потім у холодильник, маринуватися. Як правило, роблю це
ще 6-го числа, а вже 7-го готову
до запікання качку залишається тільки поставити в духовку.
Під ці пахощі з кухні зазвичай
і прокидається вся родина.
Тримаю в духовці качку довгенько — 2 години, спочатку на
середньому вогні, потім на меншому, аби вона мліла. Готовність перевіряю ножем, протикаючи просто через рукав. Смак
виходить неймовірний — солодкувато-насичений. З’їдається
швидко і повністю, навіть печених яблук не лишається.

Анна Дзюбенко: Легкий салат
з куркою
Після новорічного застілля
та свого дня народження, яке в
мене припадає на 2 січня, коли
вже всього й багато наїлися, на
Різдво, як правило, готую трохи легший стіл. Тут мене завжди виручає салат із куркою та
яблуком. Дуже люблю його, він
легкий, ситний і смачний.
Отже, на одну відварену
зі спеціями (в бульйон кладемо моркву, цибулю, перець горошком, лавровий лист) і сіллю грудку, потрібно одне велике яблуко, бажано голден.
Ще беремо невелику цибулину,
нарізаємо і запарюємо окропом.
За 5-10 хвилин цибулю промити під проточною водою. Інгредієнти нарізати кубиками або
соломкою, що кому більше по-

добається. З’єднати і заправити
майонезом. Попри те, що тут є
м’ясо і майонез, салат зовсім не
«важкий», спробуйте!

лист. Як тільки юшка закипить, її можна зняти з вогню.
Їдять цю страву винятково холодною.

Лариса Салімонович: Поліська
грибна юшка, що зачарувала
Слобожанщину

Людмила Нікітенко: Мамин
пиріг печемо на кожне Різдво

Коли наші друзі-харківці
вперше побачили на різдвяному
столі грибну юшку у «виконанні» мого чоловіка-житомирянина, то підозріло закопилили губи,
промовивши щось на кшталт:
«Це, мабуть, якесь «западенське» чудо». До слова, на Харківщині все, що за Полтавою, вважається «западною», тому Житомир тут визнаний просто-таки
глибинним Заходом.
Не розгубившись під впливом антиреклами, «кухар» узяв
ложку і зі словами: «Та хіба на
цій москальщині розуміються
на добрих стравах?» почав з апетитом смакувати духмяним наваром. Решта теж потяглася до
тарілок заради цікавості... Ось
так і прижилася на сході добра
кулінарна поліська традиція.
Готується юшка дуже просто. На ніч треба замочити у воді
склянку найбільшої квасолі і
200 г сухих грибів (бажано у
молоці). Ще потрібні такі інгредієнти: одне куряче стегенце; банка консерви «Скумбрія»
в олії; 5 л води (частина википить), лавровий лист, сіль, чорний перець горошком і ціла очищена цибулина.
До речі, коли на Житомирщині кажуть слово «гриби», то
мають на увазі винятково білі
або боровики. Решта у них —
«губ’яки», що, як на мене, абсолютно несправедливо. Правда, там, на відміну від Харківщини, є дійсно великий вибір.
Точніше, був, поки не почали
масово нищити ліси.
Так ось, спочатку варять
квасолю, допоки вона не почне
м’якшати. Потім додають гриби, курятину, цибулину, сіль
та перець. Коли всі інгредієнти
будуть готові, потрібно висипати консерви і додати лавровий

І я, і моя сестра Галина Кривошея обов’язково печемо на
Різдво «мамин пиріг». Його
традиційно випікала до цього
свята наша мама Ганна. Вже 22
роки, як вона відійшла у засвіти, а ми з сестрою продовжуємо
її смачну традицію і випікаємо пиріг уже для своїх дітей та
онуків. Готувати його нескладно, але смакота виходить неперевершена.
Отже, треба: пів літра теплого молока, 50 г дріжджів,
склянка цукру, 100 г масла розтопленого, ванілін і борошна,
скільки візьме тісто.
Тісто має бути м’яким. Дайте йому постояти 20 хвилин, а
після перемішайте і додайте
50 г олії та ще раз перемішайте.
Після цього залишаємо тісто ще
на 25 хвилин, аби воно гарненько підійшло. І лише тоді перемішуємо та ділимо на три частини. З однієї розкачуємо лист на
все деко (беремо велике з газової чи електричної духовки) та
розкладаємо на ньому начинку.
Це завжди абрикосове варення,
приблизно пів літра, в яке всипаємо ложку манки, аби ввібрала зайву вологу. Накриваємо
варення ще одним листом тіста і викладаємо на нього вже
сир (0,5 кг перетерти з цукром і
жовтком, додати ложку манки).
На завершення прикрашаємо
верх пирога вирізаними з третьої, найменшої, частини тіста тоненькими смужками. Даємо пирогу ще 20 хвилин, аби він
гарно підійшов. Змащуємо верх
збитим жовтком, ставимо в духовку та випікаємо.
Якщо вирішите спекти такий пиріг, повірте — не пошкодуєте.
Нехай на кожному столі буде
смачна кутя, а Божа ласка — в
кожному домі. Гарних свят! ■

Читайте
в наступному
номері:
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Професор Анатолій Потопальський —
про важливість «свого» для кожної нації, власні
протипухлинні препарати та яку роль у процесі
лікування відіграє віра в Бога

«Щоб одужати, людина
має змінитися»

КАЛЕЙДОСКОП
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«Залиште Діану в спокої!»
Принц Гаррі продовжує спекулювати
іміджем своєї матері
Уже давно в минулому залишився
так званий «Мегзіт», а пара Гаррі та
Меган усе ніяк не можуть визначитися, чим же їм зайнятися — зніматися
в шоу, виступати на різних форумах
(за гроші) чи віддати перевагу доброчинності, про яку вони так часто і так
захопливо оповідають журналістам.
Ось і назву власного фонду вигадали,
і презентували його, але чим займатиметься Archewell (організацію названо в честь сина герцогів Сассекських)
— досі не відомо. Та ось на сайті згаданого фонду було опубліковано так
званий «лист 2021-му», проілюстрований фотографією принцеси Діани,
на плечах якої сидить маленький Гаррі, яку сам принц прокоментував так:
«Син своєї матері». І ось тут почався
в соц мережах справжній шквал негативних відгуків, суть яких зводилася
до одного послання нащадку Королеви сердець — залиште Діану в спокої!
Так, журналіст Філ Дампьєр, який
написав кілька книг про королівську

родину, зазначив, що спадкоємному принцу Вільяму навряд чи
сподобається, що його брат експлуатує культовий статус їхньої
матері, тим паче, що ще не відомо, з якою метою — доброчинною чи, може, комерційною. До
того ж вислів «син своєї матері»
можна сприйняти так, ніби у
принцеси Діани був лише один
син.
Головний же редактор журналу Majesty Magazine Інгрід
Сьюард своєю чергою заперечує
поширену останнім часом (після
лиха, яке спіткало пару Меган—
Гаррі, а саме втрату влітку ще не
народженої дитини), що стосунки
між братами ніби налагоджуються. Вона вважає, що після того,
як брати розділили благодійні
фонди своєї матері, аби не керувати ними спільно, ні про які
теплі братерські стосунки вже
не йдеться. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №2

❙ Діана — Королева сердець.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 11 до 17 сiчня
Овен (21.03—20.04). Щоб не зiпсувати
стосунки з коханою людиною, доведеться йти
на компроміси. Ваше взаємне почуття від цього тільки виграє.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Телець (21.04—21.05). У вас з’явиться
можливість поїхати у вiдпустку або вiдрядження. Саме в подорожах ви зустрінете людину,
яка змінить ваше життя на краще.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Близнюки (22.05—21.06). Ні в дружбі,
ні в справах, ні в любові ви не схильнi шукати
простих шляхів. Тож, незважаючи на свята, ви
повнiстю поринете в роботу.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Рак (22.06—23.07). Нарештi ви зрозумiєте, чого хочете від життя. У вашому арсеналі
з’являться всі інструменти для того, щоб iз часом цього домогтися.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

Лев (24.07—23.08). У компанії ви та людина, чиє слово має велику вагу і чий авторитет не викликає сумніву. Тому саме вас оберуть
керувати святковим застiллям.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Діва (24.08—23.09). Завдяки розсудливості й самостійності вам удасться завершити будь-якi справи. Ви гратимете першу скрипку, а не підлаштовуватиметеся пiд
чиїсь закони.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Терези (24.09—23.10). Попереду багато нових планiв. Практично все, за що беретеся, ви робите серйозно і ґрунтовно. Ви сповненi
рішучості довести справу до кінця.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Скорпіон (24.10—22.11). Щоб утiлити в
життя новi iдеї, ви довго вагатиметеся. Як консерватор ви не схвалюєте будь-які нововведення, вважаючи їх не дуже надійними.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

Стрілець (23.11—21.12). Вашi рухи розмiренi, а слова зважені й точні, тому саме вам
довiрять важливу справу. Оточуючi потягнуться до вас, відчуваючи вашу могутню внутрішню міць.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Козеріг (22.12—20.01). Вашим знайомим знадобиться допомога, бо ви вмієте вислухати й підтримати розмову. Тому замiсть вiдпочинку ви займатиметеся чужими справами.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Водолій (21.01—19.02). Поставивши перед собою мету, ви крокуватимете до неї, не
зважаючи ні на які перешкоди. Завдяки наполегливостi вдасться досягти нових висот.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
Риби (20.02—20.03). Ви так i не навчилися економити сили і правильно організовувати працю, часто йдучи напролом. Тож
зберiться i завершiть те, що почали ранiше.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17. ■

■ ПОГОДА
7 сiчня за прогнозами синоптиків

Північ

Курорти Карпат: хмарно, мокрий снiг. Славське: вночi
0...+2, удень 0...+2. Яремче: вночi +1...+3, удень +1...+3.
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +2...+4. Рахiв: уночi +1...+3,
удень +1...+3.

мінлива
хмарність
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Захід

0…+5
0…+5

0…+5
0…+5
Схід

хмарно

5 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 16 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия —
немає, Пожежевська — 18 см.

Центр

0…+5
+2…+7

0…+5
0…+5

дощ
сніг

Південь 0…+5
+5…+10
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

застіллі. 5. «Народився ... на санях
в лемківськім містечку Дуклі» (Богдан-Ігор Антонич). 6. Чеський проповідник, мислитель, ідеолог чеської
Реформації, чия смерть стала причиною численних народних повстань. 9.
Судно на паровій тязі. 11. Марсіанська дівчина, героїня фантастичного роману Олексія Толстого. 13. Запечений
на вугіллі шмат свинини. 15. Магічний артефакт, здатний відвести лихо і
привабити в дім добро і достаток. 18.
Дуб, із якого не опадає листя. 19. Невільниця, полонена. 20. Віртуозний
пасаж у співі, колінце. 22. Нічия в доміно. 23. Давня назва річки Урал. 24.
...-Дабі, столиця Об’єднаних Арабських Еміратів. ■
Кросворд №130
від 30 грудня

У зв’язку з оголошеним карантином наступні два тижні
«Україна молода» виходитиме тільки по п’ятницях—суботах.
Найближчий номер буде 15—16 січня.

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: хмарно, дощ iз переходом у снiг. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi та вдень +2...+4.

По горизонталі:
1. Різдвяна вистава з колядками
та віншуваннями, яку грають як актори, так і в ляльковому театрі. 5. Один
із різновидів легкої атлетики. 7. Велике християнське свято. 8. Стиль фатальної жінки. 10. Продукт перегонки
нафти, який заливали у лампи, що заміняли свічки. 12. Рослина, яка в українській традиції символізує безсмертя. 14. Шкідник, ворог дерев. 16. Розпущене на короткі нитки полотно, яке
використовували замість вати для зупинки крові. 17. Дорожня карета з відкидним верхом. 19. Український майстер-пивовар. 21. Ім’я одного з трьох
царів Сходу, що прийшли привітати народженого Ісуса, якого зазвичай зображають чорношкірим. 23. Міфологічний персонаж, стара баба, яка живе в
лісі й уміє чаклувати. 25. Пристрій для
катування в Московському царстві. 26.
Поличка з образами. 27. «Кличуть ...,
..., ..., в чужині помру, заки море перелечу, крилонька зітру». (Богдан Лепкий). 28. Український банк, що інвестував у будівництво житла, але не так
давно збанкрутував.
По вертикалі:
1. Творче псевдо письменниці Марії Вілінської. 2. Сплюснутий
квадрат. 3. Міфічна напівпрозора істота, душа загиблої чи померлої людини. 4. Звук, який часто лунає при
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Якщо комусь дуже хочеться
розлучитися, передаю цінну пораду своєї бабусі: терпiть і любіть одне
одного, дві пенсії краще, ніж одна.
***
На іспиті в консерваторії:
— Рабиновичу, що ви можете
сказати про великих композиторів?
— Вони таки померли.
***
— Ізя, я не розумію, як ти міг
так лоханутися? У неї ж на лобі написано, що вона дурепа.
— У неї був чубчик.

***
— Люба, куди поділася пляшка
горілки?
— Я обробляла рану.
— Яку?
— Душевну.
***
Роза розповідає своїй подружці:
— Сьогодні запізнилася. Бачу,
автобус іде, ну я за ним побiгла. І тут
водій мене побачив і зупинив автобус.
— Ну а ти що?
— Ти ж знаєш, я дівчина горда.
Я таки повз і пробігла.
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