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стор. 14» стор. 15»

Все її життя — суцільний чорний 
день

стор. 13»

Московський 

суд відправив 

опозиціонера 

Навального в колонію 

на 2 роки і 8 місяців

Пенсіонерка за двадцять років 

наскладала біля власного 

помешкання понад 100 тонн 

сміття. Комунальники вивозили 

його три дні

Стрибок «десятиліття»
На турнірі в Словаччині 

талановита українська 

стрибунка 

у висоту двічі оновила 

рекорд України в 

приміщенні

Щоб отримати гарантовану законом земельну ділянку, звичайному громадянину треба пройти всі кола бюрократичного та судового пекла.
Фото з сайта volyn.com.ua.

❙
❙

Олександр ІРВАНЕЦЬ

 Хоч трохи ізранку й заспаний, 
Пан президент таки ввів 
Санкції проти засланих 
Ними до нас козаків. 

От якби ще й дорівняли вони 
Однині й повік-віків 
У статусі їх соціальному 
До козаків — єрмаків!

Умовне стало реальним

стор. 5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,999 грн 

1 € = 33,637 грн

1 рос. руб. = 0,368 грн

І не мрійте
Згідно із законом, кожен українець має право на безплатні 
шість земельних ділянок різного цільового призначення. 
Як військовий пенсіонер спробував реалізувати це на практиці 
й отримати бодай одну



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ЛЮТОГО 20212 ІнФорУМ
«Перед нами стоять два завдання: виявлення точної кількості соціальних закладів, 
які працюють нелегально, а після — усунення всіх можливих порушень, виведення 
їх максимальної кількості у легальну площину та розробка законодавства, 
яке фактично регулюватиме роботу сфери надання соціальних послуг».

Олексій Чернишов
міністр розвитку громад 

і територій України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
витратять на розви-

ток енергомереж України, повідомили в пресслуж-
бі Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і 
компослуг.

67 млрд гривень
надходжень отрима-

ло Міністерство юстиції від оренди платних ка-
мер у СІЗО в Україні, поінформував міністр Де-
нис Малюська.

людей
з інвалідністю мешкає в Києві, заявила за-
ступниця голови КМДА Марина Хонда.

нелегалів
з а т р и м а л и 

минулоріч працівники Державної прикор-
донної служби, прозвітували в ДПСУ.

місці
Україна 

у світі за індексом сприйняття ко-
рупції, зазначили на Telegram-ка-
налі НАБУ.

2,2 млн 9 тис. 250 На  117Понад  160 тис.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Відносно спокійно на пе-
редовій було 3 лютого — во-
рог «лише» двічі обстріляв 
наші позиції в районі відпові-
дальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід»: 
неподалік населеного пунк-
ту Гнутове російсько-окупа-
ційні війська відкривали во-
гонь у бік українських пози-
цій з автоматичного станко-
вого гранатомета, а поблизу 
Водяного, що на Приазов’ї, 
окупанти здійснили кілька 
пострілів із підствольного 
гранатомета. Вранці 4 люто-
го не було зафіксовано жод-
ного порушення режиму при-
пинення вогню.
 Проте 2 лютого біля Шумів 
(Донецька область) сталася 
трагедія — ворожий снайпер 
смертельно поранив 38-річ-
ного старшого матроса Дмит-
ра Власенка з 503-го Окремо-
го батальйону морської піхо-
ти, в якому боєць прослужив 
більше трьох років. І хоча 
по братими та медики нада-
ли воїну необхідну допомо-
гу, проте вже за годину лікарі 
констатували смерть — пора-
нення виявилось несумісним 
із життям. У героя вдома, на 
Миколаївщині, залишились 
батьки. 
 За оперативними дани-
ми, останнім часом актив-

но діють ворожі снайперські 
групи по всій лінії протисто-
яння на Донбасі. Причому 
особливо активно — на Ав-
діївському, Маріупольсько-
му, Курахівському, Попас-
нянському та Торецькому 
напрямках. Нагадаємо, що 
впродовж січня кулі снайпе-
рів смертельно влучили у трь-
ох українських захисників.
 Даючи відсіч окупантам, 
українські підрозділи завда-
ли значних втрат найманцям 
«Л/ДНР». У січні бойовики 
загалом втратили 62 особи, 
серед яких: убитими — 19 (4 
бойових, 15 небойових); по-
раненими — 43 (3 бойових, 40 
небойових). Крім того, в оку-
пантів було знищено 4 одини-
ці техніки: два безпілотні лі-
тальні апарати і два військові 
автомобілі.
 Щодо втрат загарбників 
протягом 2020 року, то вони 
склали майже 400 осіб уби-
тими, понад 600 поранени-
ми та 60 одиниць військової 

техніки. Показово, що 430 те-
рористів у цій статистиці — 
небойові втрати: причиною 
смертей та травмувань най-
манців ставали необережне 
поводження зі зброєю, підри-
ви на власних мінних полях, 
вживання алкоголю та нар-
котичних речовин, суїциди 
тощо.
 Додамо, що у ТКГ заяви-
ли, що Росія ховає «Мінськ», 
змушуючи Україну відмови-
тися від переговорів щодо 
Донбасу. Адже російська де-
легація у Тристоронній кон-
тактній групі  вчергове пере-
творила нещодавнє засідання 
політичної підгрупи на фарс.
 Денис Казанський з ук-
раїнської делегації у ТКГ 
повідомив: «Засідання ТКГ, 
схоже, остаточно втратили 
будь-який сенс. Сьогодніш-
ню зустріч політичної підру-
пи, як і кілька попередніх, 
росіяни перетворили на фарс. 
Без узгодження з українсь-
кою стороною до відеозв’язку 

підключали якихось людей 
— незрозуміло кого і незро-
зуміло звідки. Звичайно ж, 
у таких умовах ніякого конс-
труктивного обговорення 
бути не могло. Весь час пішов 
на перепалки і суперечки».
 За словами Казансь-
кого, «Росія просто ховає 
«Мінськ», намагаючись від-
верто хуліганськими витів-
ками змусити Україну відмо-
витися від переговорів. Вий-
ти навіть з таких переговорів 
Україна не може — зрозумі-
ло, що росіянам тільки цього 
і треба. Але і продовжувати 
переговори, коли протилеж-
на сторона вже відмовилася 
від Мінських угод і офіцій-
но проголошує своєю метою 
завоювання нових територій 
України, теж буде безглуз-
дою тратою часу».
 Кризу навколо Мінських 
угод можна вирішити тільки в 
тому випадку, якщо в перего-
вори втрутяться західні краї-
ни. ■

РЕЗОНАНС

Бізнес 
на старості
Розгалужена мережа 
будинків для літніх 
людей не включена 
до державного Реєстру 
постачальників 
соціальних послуг
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Після трагічної пожежі у харківсь-
кому будинку престарілих рятуваль-
ники почали масові перевірки подіб-
них закладів в усіх регіонах крани. За 
інформацією Міністерства розвитку 
громад, на сьогодні інспектори відвіда-
ли понад 1 тис. 200 таких соціальних 
об’єктів, виявивши там численні пору-
шення у веденні документації та дотри-
маннi правил пожежної безпеки. 
 Стало також зрозуміло, що нелегаль-
ний бізнес на старості процвітає не лише у 
Харкові, оскільки більше половини пере-
вірених на даний час будинків для літніх 
людей не включено до Реєстрів надава-
чів соціальних послуг. «Перед нами сто-
ять два завдання: виявлення точної кіль-
кості соціальних закладів, які працю-
ють нелегально, а після — усунення всіх 
можливих порушень, виведення їх мак-
симальної кількості у легальну площину 
та розробка законодавства, яке фактично 
регулюватиме роботу сфери надання со-
ціальних послуг. Тільки так можна пок-
ласти кінець функціонуванню соціаль-
них «об’єктів-невидимок», а отже — й 
унеможливити подібні харківській тра-
гедії», —  упевнений  очільник Мінгро-
мад і територій Олексій Чернишов.
 Утім, як свідчить харківська прак-
тика, навести тут лад буде вкрай непрос-
то. Виною всьому — правова колізія, що 
не дозволяє рятувальникам здійсню-
вати інспекцію до того часу, поки нові 
суб’єкти господарювання не повідом-
лять про початок своєї діяльності. Лише 
після цього їх ставлять на облік і вклю-
чають до графіка перевірок. Але оскіль-
ки приватні «невидимки» працюють у 
тіні, то інспектори до них не ходять. 
 «Випадків, коли нас не допустили, 
не зафіксовано, — роз’яснив ситуацію 
начальник управління з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області Сергій 
Колосовський. — Але це дуже спірне 
питання. Просто там вимкнено світло, 
зачинено ворота, немає нікого. Тобто 
немає жодних ознак, що там перебува-
ють люди. У свою чергу, ми не можемо 
зі стовідсотковою гарантією сказати, що 
там проводиться якась діяльність, адже 
на цих будинках немає ні табличок, ні 
вивісок, ні реклами. Є лише оголошен-
ня в інтернеті. Сьогодні ці питання ви-
рішуються на рівні МВС та ДСНС. Ство-
рено робочу групу при Харківській обл-
держадміністрації, до якої увійшли всі 
люди, котрі ведуть господарську діяль-
ність у таких закладах». 
 Наразі на Харківщині виявили 
118 нелегальних об’єктів, що надають 
послуги літнім людям. Серед них 11 
пансіонатів, 30 хостелів і 20 будинків 
престарілих. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Чверть століття тому Україна ста-
ла антарктичною державою — і це 
подія в нашій новітній історії, якою 
варто пишатися. Отже, 6 лютого 1996 
р., 18.45. Над станцією, що до того 
часу носила назву «Фарадей» і нале-
жала Великій Британії, а стала нази-
ватися «Академік Вернадський», під-
нято синьо-жовтий прапор.
 Зліва праворуч на історичному 
фото: останній бейзкомандер бри-
танської станції Данкан Хейг зні-
має прапор Об’єднаного Королівс-
тва, керівник першої Української 
антарктичної експедиції Геннадій 
Міліневський, заступник директо-
ра Британської антарктичної служ-
би (БАС) Джон Дьюдні та учасники 
УАЕ -1 Володимир Павлик, Євген 
Гур’янов, Андрій Сидорівський.
 Людина, яка лишилася за кад-
ром, — науковець Національного 
антарктичного центру, геофізик Во-
лодимир Бахмутов.
 Щоправда, перед тим два де-
ржавні прапори деякий час сусідс-
твували. Український стяг було під-
нято, поруч iз «Юніон Джеком», ще 
наприкінці листопада 1995-го, коли 
четверо науковців передової групи 
УАЕ прибули на станцію, щоб пра-
цювати разом iз британцями, пе-
реймаючи досвід. Утім саме 6 лю-

того 1996-го — точка відліку, коли 
остання британська експедиція за-
лишила станцію. Свій прапор вони 
зняли з «офіційної» щогли й виві-
сили його над «хатинкою Ворді» (це 
перша будівля станції на сусідньо-
му острівці, з 1930-х років).
 Нагадаємо, у 1990-х Англія збу-
дувала за 360 км на південь від «Фа-
радея» нову станцію — «Розера»; ут-
римувати дві в одному регіоні було 
нераціонально, а демонтувати стан-
цію, як того вимагає Антарктичний 
договір, набагато дорожче, ніж від-
дати. 
 Кілька держав хотіли купити 
станцію в британців, зокрема Півден-
на Корея. 
 Утім з усіх претендентів тільки 
Україна мала достатній науковий 
потенціал, спроможний продовжу-
вати ті напрямки геофізичних до-
сліджень, які британці започаткува-
ли на «Фарадеї» ще в 1940-х роках: 
дослідження озону, явищ магнетиз-
му, метеорологічні спостереження 
тощо. 
 Згідно з Меморандумом про пе-
редачу станції, українська сторо-
на взяла на себе зобов’язання впро-
довж 10 років передавати дані щодо 
вказаних напрямків досліджень до 
Британської антарктичної служ-
би, уточнює фахівчиня з комуніка-
цій НАНЦ Олена Зварич. До того 
ж на початку 1990-х у Західній Єв-
ропі UK було чи не найпотужнішим 
iз симпатиків незалежної України.
 А на «Вернадському» така пого-
да, що «з’їдає» прапор приблизно за 
пів року. Вона розшматувала той, 
перший, залишивши від нього за-
ледве четверту частину. Тому всі на-
ступні експедиції завбачливо приво-
зять iз собою не один, а кілька пра-
порів. ■

НА ФРОНТІ

Росія просто ховає «Мінськ»
Засідання політичної підгрупи ТКГ росіяни 
перетворюють на фарс

■

Українська станція «Академік Вернадський».
6 лютого 1996 р.
Фото надане НАНЦ.

❙
❙
❙

ГОРДІСТЬ

Підкорювачі Антарктики
Як 25 років тому британська станція «Фарадей» 
остаточно стала українською «Академік Вернадський»

■
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років
з дня народження ук-

раїнського скульптора, графіка, ма-
ляра, етнографа, колекціонера Івана 
Гончара, нагадали в Мінкультури. 

110 українських 
політв’язнів

перебувають на територіях тимчасово окуповано-
го Криму і Росії, за словами Уповноваженого ВРУ 
з прав людини Людмили Денісової.

впав
пасажиропотік 

 аеропортів України минулоріч, поскаржи-
лися в Державіаслужбі.

українців
підтримують норму закону 

про обслуговування українською мовою, згідно з 
результатами опитування Київського міжнародно-
го інституту соціології.

українців
живуть за межею бід-

ності, констатувала віцеспікерка ВРУ 
Олена Кондратюк.

109 На  64% 61,7% 50%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ГОЛОСУВАННЯ

І пуанти 
як сувенір
«Коріння» Національної 
опери — про зміни клімату 
й довкілля — 
виборює грант
Валентина 
ГРИГОРЕНКО

 Проєкт нової 
сучасної балет-
ної постанов-
ки Національ-
ної опери Ук-
раїни — Roots 
( « К о р і н н я » ) 
став номінан-
том на отриман-
ня гранту однієї 
з найавторитет-
ніших культур-
них платформ у світі Fedora з головним 
офісом у Парижі (Palais Garnier), що зай-
мається розвитком та фінансуванням за 
напрямками: балет, опера, мистецька ос-
віта та цифрове мистецтво. Завдяки цій 
платформі щороку інноваційні театраль-
ні проєкти мають шанс отримати фінансу-
вання, а також бути презентованими гля-
дачам у всьому світі.
 Для українського проєкту це пер-
ший досвід співпраці з Fedora, яка наразі 
об’єднує 95 провідних театрів опери та 
балету і різноманітні фестивалі у 25 краї-
нах світу. Ініціатором та координатором 
«Коріння» виступив прем’єр Національ-
ної опери України Олексій Тютюнник. 
«Створюючи сучасні вистави, команда 
проєкту має на меті поширювати і розви-
вати мистецтво танцю в Україні, оновлю-
вати репертуар Нацопери, розкривати по-
тенціал трупи та творити проєкти світово-
го рівня» — каже він.
 Балет Roots — це сучасна міжнарод-
на постановка Національної опери Украї-
ни, мета якої — привернути увагу гляда-
ча до глобальних проблем сьогодення: ут-
ворення нових моделей соціальної взає-
модії, зміни клімату та ставлення людини 
до навколишнього середовища, питань 
соціальної рівності й гуманності. Корін-
ня повязує окрему людину з її минулим, 
а людство — зі своєю історією.
 Для створення балетної постановки 
команда проєкту виготовить костюми та 
декорації з вторинних матеріалів (зокре-
ма, переробленої пластмаси), а використа-
не балетне взуття перетворить на сувеніри 
для глядачів.  
 Музичний супровід вистави пов’яже 
різні епохи і надасть нового звучання 
творам відомого польського композитора 
Генрика Гурецького (1933—2010) та ве-
лета світової класики Йоганна Себастья-
на Баха (1685—1750). Художній керів-
ник проєкту — народна артистка Украї-
ни Олена Філіп’єва. Постановку балету 
здійснить хореограф зі Швеції Ксенія 
Звєрєва, яка буде працювати з відомим 
італійським художником по світлу Джа-
копо Пантані та українськими художни-
ками костюмів, декорацій та 3D візуалі-
зації Поліною Панченко та Асею Крав-
чук.
 На офіційному сайті платформи 
Fedora розпочалось відкрите голосуван-
ня, де кожен українець може підтрима-
ти своїм голосом до 26 лютого національ-
ний проєкт Roots за адресою http://bit.
ly/vote_roots, пройшовши нескладну 
реєстрацію. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині у Корсунь-Шевчен-
ківському лісництві цієї сніжної пори 
тамтешні лісівники активно підгодову-
ють диких тварин сіном, гіллячковим 
кормом та зерном. «У зимовий період 

лісові мешканці потребують особливої 
уваги і турботи. Адже морозні та сніжні 
погодні умови значно ускладнюють до-
бування дикими тваринами кормів», — 
говорить «УМ» Наталя Сегеда з облас-
ного управління лісового та мисливсь-
кого господарства.

 Окрім того, корсунські лісівники 
застосовують і мінеральну підгодівлю, 
додаючи у лісове меню так звані солон-
ці з кухонної солі. Така підгодівля доб-
ре впливає на організм тварин, зміцнює 
і підсилює захисні властивості.
 «Людська допомога в таку пору 
просто необхідна, в іншому випадку 
більшість диких тварин може загину-
ти. Тож ми дбаємо, щоб у спеціально 
відведених місцях звірі могли поласу-
вати розкладеними для них харчами», 
— додає інженер з охорони та захисту 
лісу Корсунь-Шевченківського лісгос-
пу Олександр Ткач.
 Наталя Сегеда каже, що викладен-
ня корму проводиться в малодоступних 
для сторонніх очей місцях концентра-
ції тварин, там, де вони почуваються 
вільно. Також лісівники ретельно сте-
жать за тим, аби скупчення звірів не 
приваблювало браконьєрів. Для цього 
постійно проводяться рейди — перевір-
ки з виявлення порушників правил по-
лювання.
 До речі, черкаські лісівники дня-
ми закінчують у лісах цьогорічний об-
лік диких тварин і вже незабаром опри-
люднять узагальнені дані про динаміку 
чисельності лісових тварин. Для цього 
працівники використовували авіаоб-
лік, анкетно-опитовий, шумовий про-
гон на частині території, зимовий мар-
шрутний облік слідів тварин, дворазо-
вий маршрутно-облоговий облік по слі-
дах, підрахунок мисливських тварин 
на місцях зимових скупчень, на місцях 
підгодівлі, на норах, хатках, у місцях 
зимівлі, а також за допомогою фото- та 
відеопасток. ■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Трохи більш ніж 5 тисяч 
випадків COVID-19 зафіксо-
вано за добу 3 лютого в Ук-
раїні. Найбільше у Хмельни-
цькій та Івано-Франківській 
областях. Також немалі по-
казники у Києві, на Львів-
щині, Харківщині та Закар-
патті. 140 хворих померли. 
До лікарень госпіталізовані 
близько двох тисяч пацієн-
тів. Одужали майже 10 ти-
сяч людей. 
 Водночас у Кабміні уже 
заявили, що Україна повер-
неться до адаптивного ка-
рантину. Про це повідомив 
прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Він зазначив: зробити 
це дозволяє ситуація з поши-

ренням коронавірусу. Вод-
ночас попросив Міністерс-
тво охорони здоров’я актив-
но поінформувати про змі-
ни, щоб внести ясність щодо 
критеріїв визначення «кольо-
ру» регіонів. 
 Зміни відбуваються і в 
питанні вакцинації. Украї-
на стане однією з перших 18 
країн, що отримають вакци-
ну від коронавірусу в рамках 
програми COVAX. Про це за-
явили в міжнародній органі-
зації ЮНІСЕФ. Та водночас 
представники зауважили, 
що за провал вакцинації в 
Україні частково відпові-
дальна чинна українська 
влада. Експерти визнають, 
що боротьба за препарат від 
ковіду виявилася шаленою, 

проте Києву не варто скида-
ти всю відповідальність на 
нерівність країн. 
 «Я не вважаю, що Ук-
раїна стала жертвою нерів-
номірного розподілу вакци-
ни у світі. Частково, певно, 
далася взнаки повільна ре-
акція українського уряду. 
Хоча, звісно, потрібно виз-
нати: боротьба за вакцину 
була жорсткою та подекуди 
нерівною», — заявила Лот-
та Силвандер, представниця 
UNICEF в Україні. 
 Водночас влада обіцяє 
розпочати процес вакцина-
ції вже в середині лютого. 
Тоді має надійти партія всьо-
го у 117 тисяч доз. Проте в 
МОЗі розраховують на ки-
тайську вакцину «Сіновак», 

щодо якої досі не доведено за-
гальну ефективність. А рані-
ше повідомлялося, що у Бра-
зилії вона була дієвою лише 
у половині випадків. Хоча в 
українському уряді запевни-
ли, що ефективність вакцини 
має перевищувати 70%. 
 Спочатку щеплення ро-
битимуть медикам, які бо-
рються з коронавірусом, i 
військовим на Донбасі. Далі 
йтимуть лікарі «первинки» 
та люди, старші за 80.
 А за свій кошт, за словами 
міністра охорони здоров’я, 
українці зможуть вакци-
нуватися не раніше літа. І 
скільки коштуватиме щеп-
лення — точно сказати не 
можна, бо ціну регулювати-
ме ринок. Проте посадовець 
зауважив, що Україна мала 
пропозиції купити вакцину 
від 7 до 33 доларів за дозу. 
Тим часом прогнози чинної 
влади геть не збігаються з 
оцінками міжнародних ек-
спертів. Видання «Зе еко-
номіст» прогнозувало, що у 
вільному доступі вакцина в 
Україні з’явиться лише бли-
жче до 2023 року. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах митці об-
ласної філармонії розпо-
чали вечірній променад — 
поетичний марафон «Ле-
сині тональності», який 
присвячують 150-річчю від 
дня народження видатної 
української поетеси Лесі 
Українки. Як повідомили 
«Україні молодій» в Уп-
равлінні культутри та охо-
рони культурної спадщи-
ни облдержадміністрації, 
аби долучитися до марафо-

ну, потрібно записати на ві-
део читання поезії Лесі Ук-
раїнки та опублікувати на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» з хештегом #Лесиніто-

нальностіЧеркаськафілар-
монія.
 Щотижня організато-
ри обиратимуть перемож-
ця, який отримає квитки на 

мистецькі проєкти: концерт 
«Може, хвиля тобі розказа-
ла» за участю Олени Лю-
таревич-Марченко, Олени 
Лапко з Польщі, тріо «Аріа-
на», народної артистки Ук-
раїни Ольги Калини. А вже 
25 лютого, в день народжен-
ня поетеси, відбудеться те-
атралізований концерт «Не 
стій, вербо» за участю лауре-
ата Національної премії Ук-
раїни імені Тараса Шевчен-
ка Черкаського академічно-
го заслуженого українсько-
го народного хору. ■

Ескіз костюма балету 
Roots («Коріння»).
Фото надане театром.
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ДО ДАТИ

Лесин марафон
Черкаська філармонія заохочує 
онлайн-декламування поезій

■

COVID-19

Нерівність і недолугість
Міністр каже, що за власний кошт щеплення 
можна буде зробити не раніше літа

■

ДОБРА СПРАВА

Лісове меню
Диким тваринам підносять їжу

■

Корсунські лісівники активно підгодовують диких тварин.
Фото надане пресслужбою Черкаського облуправління лісового та мисливського господарства.

❙
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Інна СТЕПАНЧУК

 Учорашнє засідання Вер-
ховної Ради пройшло наба-
гато спокійніше, ніж засі-
дання в середу, коли топно-
виною і в країні, і в Раді було 
закриття трьох телеканалів, 
пов’язаних з «Опозиційною 
платформою — За життя». 
З самісінького ранку середи 
депутатську трибуну взяли 
в облогу представники цієї 
фракції, а Вадим Рабінович 
погрожував президенту Во-
лодимиру Зеленському ім-
пічментом. З його істерично-
го виступу, висловленого мо-
вою Миколи Азарова, країна 
дізналася, що саме закриті 
три канали є, виявляється, 
«провідними інформаційни-
ми» в Україні, «саме вони 
«несуть людям правду», що 
«влада створила групу так 
званих патріотів, щоб убива-
ти незалежних журналістів», 
а Зеленський своїм рішенням 
узагалі кинув виклик «євро-
пейському майбутньому Ук-
раїни». ОПЗЖ за європейсь-
ке майбутнє? Та невже? От це 
і є той рівень «правди», який 
несуть людям «провідні те-
леканали» та їхні власники 
й глашатаї. 
 Насправді співчувальни-
кiв горю ОПЗЖ в залі було 
небагато. А згодом стало ві-
домо, що Комітет Верховної 
Ради з питань національної 
безпеки, оборони та розвідки 
підтримав рішення РНБО про 
запровадження санкцій сто-
совно «медведчуківських» 
телеканалів. Причому члени 
комітету були одностайними. 
Про це повідомила нардепка 
від «Слуги народу» Мар’яна 
Безугла у фейсбуці. Тож, не 
отримавши співчуття колег у 
залі, ОПЗЖ підтягнула вчо-
ра до будівлі парламенту мі-
тингарів на свою підтримку. 
Між протестувальниками та 
правоохоронцями відбулися 
сутички.  
 Тим часом у самому парла-
менті тривала досить спокій-
на і плідна робота. Зокрема, 
депутати вчора підтрима-
ли за основу законопроєкт 
№4543 щодо розблокуван-
ня аукціонів великої при-
ватизації, які зупинили че-
рез пандемію коронавірусу. 
«За» проголосували 284 на-
роднi депутати. Як ідеться в 

пояснювальній записці, ме-
тою цього законопроєкту є 
«наповнення державного бю-
джету коштами від продажу 
об’єктів великої приватиза-
ції». Нагадаємо, список при-
ватизації Фонду держмайна 
на 2021 рік містить понад 500 
об’єктів, з яких 53 — перс-
пективні об’єкти великої та 
середньої приватизації.
 Після цього депутати роз-
глянули низку поправок до 
законопроєкту про викри-
вачів корупції, більшість із 
яких були проголосовані. 
Зокрема, нардепи 253 голо-
сами «за» підтримали в дру-
гому читанні законопроєкт 
№3450, який передбачає 
створення Єдиного порталу 
повідомлень про корупцію. 
Згідно з документом, пові-
домляти про факти коруп-
ції тепер можна анонімно, а 
для викривачів передбачена 
винагорода, яку виплачува-
тимуть після стягнення кош-
тів з корупціонера у дохід де-
ржави.
 Учора також було прий-
нято за основу проєкт зако-
ну про внесення змін до ук-
раїнського законодавства 
щодо відновлення проведен-
ня конкурсів на посади де-
ржавної служби. Свого часу 
відповідні конкурси були 
скасовані на період каранти-
ну, що, на думку депутатів, 
загрожувало «поверненням 
договорняків і кумівства». 
  Крім того, вчора депутати 
мали розглянути ще два важ-
ливі законопроєкти — про 
вакцинацію та обіг зброї. Але 
на момент випуску газети ре-
зультати голосування по цих 
документах iще не були відо-
мі. 
 Також народні депутати 
вшанували хвилиною мов-
чання загиблих у ковідно-
му відділенні запорізької 
лікарні. А голова ВР Дмит-
ро Разумков висловив свої 
співчуття родинам загиблих: 
«Сподіваюся, що всі причини 
та обставини пожежі будуть 
встановлені і правоохоронні 
органи оперативно їх розслі-
дують. На жаль, такі страшні 
події є системною проблемою 
в нашій державі. Ми маємо 
докласти зусиль, зробити все 
від нас залежне, щоб запобіг-
ти їм у майбутньому», — на-
голосив пан Разумков. ■

Олег ГАНСЬКИЙ

 Реакція українських ЗМІ 
та громадськості на феєричне 
інтерв’ю українського прези-
дента Володимира Зеленсько-
го американському телеканалу 
«НВО» розділилася на дві нерів-
номірні частини: меседжі, які, 
на його думку, дав світу гарант 
української Конституції, і як ці 
слова сприйняли в Україні та за 
її межами. Різниця, як ми бачи-
мо, вийшла величезною і коли-
вається між «ми голосно заяви-
ли про себе у світі, викликавши 
увагу і захоплення» та «який 
жах, це ж просто іспанський со-
ром»...
 Причому реакція вітчиз-
няних телеканалів виявилася 
практично одностайно негатив-
ною, — навіть попри, як ми і пе-
редбачали, невідворотне зник-
нення з українських ефірів  трьох 
каналів із пулу Віктора Медвед-
чука — «ЗіК», «Ньюзван» і «112 
канала». 
 Сам президент Володимир Зе-
ленський повідомив, що Україна 
підтримує свободу слова, а забо-
рону «медведчуківських» теле-
каналів назвав боротьбою в ін-
формаційній війні за правду та 
європейські цінності, написав-
ши про це у своєму «Твіттері» ан-
глійською мовою, що може бути 
поясненням для міжнародних 
партнерів. «Санкції — це склад-
не рішення. Україна рішуче під-
тримує свободу слова. Однак не 
пропаганду, яку фінансує країна-
агресор, яка підриває Україну на 
шляху до ЄС та євроатлантичної 
інтеграції. Боротьба за незалеж-
ність — це боротьба в інформа-
ційній війні за правду та євро-
пейські цінності», — заявив пре-
зидент, хоча внесок самого Зе в 
інформаційну діяльність експер-
ти назагал оцінили негативно. 
 «Відверте інтерв’ю Володи-
мира Зеленського для програми 
Axios на «HBO» викликало вели-
ку увагу в США, а також у медіа 
з різних куточків світу, — не мор-
гнувши оком, заявила прессекре-
тарка Зеленського Юлія Мендель 
в «Укрінформі». — І це добре для 
України, адже ті потужні месед-
жі, які озвучив президент у цьо-
му інтерв’ю, будуть почуті в бага-
тьох куточках нашої планети».
 Оточення ЗЕ-президента зно-
ву не змогло втриматися, аби не 
вдарити свого попередника Пет-
ра Порошенка, — адже такі ходи 
надзвичайно любить сам Воло-
димир Олександрович. «Крим 
— це Україна, і він (Володимир 
Зеленський. — Авт.), на відміну 
від свого попередника, бороти-
меться за повернення півостро-
ва», — сказала Мендель.
 «Володимир Зеленський фак-
тично окреслив вектори, за яки-
ми хотів би рухатися у відноси-
нах із Вашингтоном після при-
ходу президента Байдена в Білий 
дім. Це чудовий шанс для того, 
щоб стратегічне партнерство Ук-
раїни та США стало ще глибшим 
і надійнішим, адже наші країни 
мають однакові інтереси», — на-
писала вона.
 Головні ж акценти, на які 
звернули увагу глядачі амери-
канського ресурсу, — це абсо-
лютно неприйнятне питання-
докір на адресу Джо Байдена 
«Чому ми досі не в НАТО?» та 
наївно-дитяча образа на поперед-
нього очільника США Дональ-
да Трампа, яку, правду кажу-
чи, спровокував сам журналіст: 
«Ви злий на Трампа. Можливо, 
трохи, га?» — запитав Джона-
тан Свон. «Трохи», — відповів 
Зеленський і розсміявся. 
 Хоча, за протоколом та стату-
сом президента, мав би відреагу-
вати значно спокійніше та дип-
ломатичніше. 

 Фактчекери із «Вокс Чек», 
яким надав слово «5 канал», що 
належить цьому ж самому екс-
президенту Петру Порошенку, 
заявили: змісту в словах ниніш-
нього очільника держави вияви-
лося небагато, пан Зеленський 
переважно тиснув на емоції і, за 
звичкою, називав чорне білим та 
навпаки. 
 «Суто фактологічних заяв у 
інтерв’ю було небагато. Зеленсь-
кий часто вживав фрази «я ду-
маю», «я хочу» ... Було і бага-
то оцінок та прогнозів», — про-
цитував канал медіаекспертів. 
Що ж стосується пересмикувань 
та маніпуляцій, то їх, навпаки, 
виявилося дуже багато. Напри-
клад, найбільш цитована фра-
за Володимира Зеленського на 
адресу Джо Байдена: «Місте-
ре президенте, чому ми досі не 
в НАТО?». Експерти нагада-
ли: США є лише однією із 30 де-
ржав у складі Альянсу і для без-
посереднього вступу до органі-
зації країна-кандидат повин-
на відповідати низці критеріїв, 
які викладено у Північноатлан-
тичному договорі. Базовими є 
відданість принципам демок-
ратії, соціальної справедливості 
та економічної свободи. 
 Із ними цілком погоджуєть-
ся професор політології Олексій 
Гарань, який оприлюднив свої 
тези на сайті «НВ». «Дуже за-
чепив момент, коли Зеленський 
запитав у Байдена, чому Україна 
не в НАТО. Це не американська 
проблема, хоча від позиції США 
залежить дуже багато. До речі, 
президент Буш у 2008 році дуже 
хотів, щоб Україна отримала 
ПДЧ, але на це не погодилися 
європейські союзники. А потім 
почалися коливання з Янукови-
чем, який зробив Україну поза-
блоковою. І, до речі, тут Зеленсь-
кий міг би сказати добре слово 
про «папєрєдніков», які внесли 
курс на НАТО в українську Кон-
ституцію, але він цього не зро-
бив. Очевидно, що більша час-
тина питання НАТО — це якраз 
те, що має зробити сама Украї-
на. Тому таке питання до аме-
риканського президента… Я ро-
зумію, що Зеленський хотів 
вкласти у це питання, але треба 
було інакше формулювати. Тому 
що так це має вигляд достатньо 
наївний», — сказав професор Га-
рань. 
 «Більшість висловлювань Зе-
ленського складно перевірити 
відповідно до методології факт-
чеку. До них належать і так звані 
«якби»: «якби я тоді був прези-
дентом», «якби в Україні зараз 
була ядерна зброя», «якби Ук-
раїна була в НАТО», — додали у 
«Вокс Чек».
 Канал «Еспресо» на своєму 
сайті розмістив низку комен-
тарів своїх читачів на найрезо-
нансніші ляпи Володимира Зе-
ленського. «НАТО, чому в Ук-
раїні досі не Байден?» — проко-
ментували риторичне питання 
ЗЕ-президента до новообрано-
го очільника США. «Вова, Бай-
ден усього 10 днів на посаді, 

дай йому час», — сказав інший 
читач, натякаючи на числен-
ні заклики дати президенту Зе-
ленському сто днів, аби він ос-
воївся на посаді після перемоги 
на виборах, а тоді вже задавати 
питання. 
 Ще один читач, політолог 
Євген Магда, написав: «Є стій-
ке відчуття, що Зеленського пе-
ред інтерв’ю західним медіа не 
брифінгують, а наливають 100 
грамів «для хоробрості». Так 
ми всіх союзників втратимо». 
Ще один коментатор продовжує 
іронізувати: «При Порошенку 
НВО в Україні комедійні шоу не 
знімали! Шах і мат, порохобо-
ти!».
 Професор Гарань надзви-
чайно жорстко відреагував на 
«кримські тези» Володими-
ра Зеленського. «Поганою но-
виною для мене було те, що Зе-
ленський сказав: «Якби я тоді 
був президентом, ми б там усі 
вмерли, в Криму, але ми б туди 
«зелених чоловічків» не пусти-
ли». Мене це дуже емоційно за-
чепило. Знаєте, якщо так, по-
народному, то «чия б корова 
мукала». Хто, що робив у люто-
му 2014-го? Не будемо згадува-
ти, хто йшов захищати країну, 
а хто не йшов захищати країну. 
Але робити зараз такі заяви — 
показувати повне нерозуміння 
того, в якій ситуації була краї-
на, коли почалася агресія Росії. 
Зеленський і досі цього не ро-
зуміє. Він у 2019 році прий-
няв країну з набагато меншою 
кількістю проблем. З країною, 
яка вже п’ять років опиралася 
російській агресії. Відновила 
свою армію, у якої почався про-
цес економічного відновлення, 
де були налагоджені стосунки з 
Заходом, дипломатичний фронт 
проти Путіна. Оцей момент мене 
дуже різонув. Так здається — 
от я прийду — не буде коруп-
ції, я приведу свою команду — 
все буде добре, був би я у 2014 
році — не було б окупації Криму 
і Донбасу. Тиць-гриць. «Я сяду 
і домовлюся з Путіним», — за-
явив Гарань. 
 На думку оточення Зеленсь-
кого, яку озвучила Юлія Мен-
дель, наш гарант «прорвав» ін-
формаційну блокаду. «Заголов-
ки з прізвищем «Зеленський» 
з’явилися по цілому світу», — 
пафосно заявила вона. Але, як 
заперечили її опоненти, у полі-
тиці та дипломатії важливо не 
просто говорити слова та відкри-
вати рота, а й продукувати дум-
ки і сенси. У цілому ж президент-
ська місія у цьому інтерв’ю, на 
думку більшості експертів, ви-
явилася провальною. Загальну 
думку підсумував той же Олек-
сій Гарань. «Подача була не про-
думаною. Зеленський імпровізу-
вав чи йшов за текстом? Якщо 
за текстом, то погано його вив-
чив. А якщо імпровізував, то ро-
бив це не найкращим чином. Тре-
ба було інакше подавати, якщо 
ти хотів, щоб тебе з увагою пос-
лухали в адміністрації Байдена», 
— резюмував Гарань. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Гуркіт і пустота 
президента 
Зеленського 
За бравадою Зе в інтерв’ю «НВО» криється 
його нерозуміння ситуації в державі, основ 
світової політики, маніпуляції та нещирість

■ПАРЛАМЕНТ 

Строчіть доноси 
на корупціонерів 
Рада дозволила анонімні повідомлення 
про корупцію

■

Під кінець своєї істеричної промови Рабінович заспівав 
«Вставай, страна огромная...»

❙
❙
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 Чимало, здавалося б, «правильних» 
законів видали «на гора» українські пар-
ламентарії, але втілення їх у життя через 
нестачу матеріальних ресурсів (зокрема, 
достатньої кількості «вільної» земель-
ки) залишається доволі проблематичним 
i зводиться до іронічної тези «Ми маємо 
право мати право!»
 Але таки з’явилася хоч і хитка, про-
те надія, що бодай одну суттєву проблему 
вдасться-таки вирішити: оптимізму додає 
нещодавнє підтримання Верховною Ра-
дою України (у другому читанні) проєкту 
закону про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо єдиної пра-
вової долі земельної ділянки та розміще-
ного на ній об’єкта нерухомості) № 0850 — 
«за» проголосувало 297 нардепів.
 А суть законопроєкту полягає у врегу-

люванні проблемного питання переходу 
права користування на земельну ділян-
ку в разі придбання об’єкта нерухомості, 
який на ній розташований. Внесено, зок-
рема, зміни до частини другої статті 120 
Земельного кодексу України (Відомості 
Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, 
ст. 27):
 — якщо житловий будинок (крім бага-
токвартирного), будівля або споруда роз-

міщені на земельній ділянці, що перебу-
ває у користуванні, то в разі набуття пра-
ва власності на ці об’єкти до набувача пе-
реходить право користування земельною 
ділянкою, на якій вони розміщені, на тих 
самих умовах і в тому ж обсязі, що були у 
попереднього землекористувача; 
 — якщо житловий будинок, будів-
ля або споруда розташовані на земельній 
ділянці, що перебуває у постійному ко-

ристуванні, а набувач не може використо-
вувати земельну ділянку на такому праві, 
земельна ділянка переходить до набувача 
на іншому речовому праві.
 Із цього приводу свої роз’яснення дав 
заступник голови Всеукраїнського конг-
ресу фермерів Семен Кривонос: «Раніше, 
якщо, наприклад, ви придбали ферму чи 
господарський склад, а земельна ділянка, 
на якій розташована ця будівля, перебува-
ла в оренді у продавця, потрібно було про-
ходити довготривалу бюрократичну про-
цедуру перезаключення договору орен-
ди на себе. Це викликало багато коруп-
ційних ризиків, бюрократичних перепон 
і судових справ із цього приводу. Тепер у 
разі придбання об’єкта нерухомості, який 
розташований на орендованій земельній 
ділянці, нового договору оренди уклада-
ти не потрібно і вносити змінити до нього 
— також. Хіба що за згодою сторін». ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

На чому дім стоїть
Рада підтримала законопроєкт щодо єдиної правової 
долі земельних ділянок

■

Ходіння по муках
 — Але ж там яка процеду-
ра? Спершу ти сам маєш знай-
ти вільну земельну ділянку, а 
вже потім звертатися до тери-
торіального органу Держгеока-
дастру з заявою. Я так і зробив. 
І ось тут почалися мої ходіння 
по муках, — розповідає Сер-
гій Олексійович. — У Головно-
му управлінні Держгеокадаст-
ру мені пояснили, що знайдена 
мною вільна земля призначена 
для АТОвців. На іншу вільну зе-
мельну ділянку, як виявилося, 
немає детального плану. Щодо 
третьої було таке пояснення: її 
вже зайняв фермер. Тобто що-
разу знаходилася якась причи-
на відмови. Я намагався аргу-
ментувати, що в земельному ка-
дастрі ці ділянки числяться як 
вільні. Та мені холодно кровно 
відповіли: ми, мовляв, не має-
мо змоги провести інвентариза-
цію земель, оскільки держава 
не виділяє на це коштів, а тому 
за достовірність даних земель-
ного кадастру не відповідаємо. 
І отак я оббивав поріг будівлі об-
ласного управління Держгеока-
дастру разів 15. 
 Навесні 2017 року, коли 
терпець військовому пенсіо-
неру урвався, він звернувся до 
Полтавського окружного ад-
міністративного суду з позов-
ною заявою щодо Головного уп-
равління Держгеокадастру в 
Полтавській області, у якій ви-
магав у відповідача надати пуб-
лічну інформацію про наявність 
вільних земельних ділянок на 
території Полтави та області, у 
якій той йому відмовив. 
 — І в суді основним аргу-
ментом представників Головно-
го управління Держгеокадаст-
ру в Полтавській області щодо 
того, чому немає порядку в зе-
мельному кадастрі, було те ж 
саме твердження: через відсут-
ність державного фінансування 
не проведена інвентаризація зе-
мель. Та я думаю: процес інвен-
таризації свідомо гальмують — 
надто вже велика корупційна 
складова в діяльності органів 
Держгеокадастру, — висловлює 

свою думку Сергій Кузьмін. — 
До речі, можете ознайомитися 
з деклараціями «вершків» сус-
пільства — чиновників, суддів 
тощо — чи не всі вони скорис-
талися правом на безкоштов-
ну приватизацію земельних ді-
лянок. Натомість проста люди-
на не може реалізувати згадане 
право: їй штучно створюють пе-
репони, аби вона стомилася бо-
ротися й урешті-решт махнула 
на цю затію рукою.
 Утiм той суд настирли-
вий військовий пенсіонер таки 
виграв. Його адміністратив-
ний позов було задоволено. Суд 
зобов’язав Головне управління 
Держгеокадастру в Полтавсь-
кій області повідомити пози-
вача про вільні земельні ділян-
ки державної або комунальної 
власності. Територіальний ор-
ган Держгеокадастру не пого-
дився з рішенням окружного 
суду й подав апеляційну скаргу 
до Харківського апеляційного 
адміністративного суду. Та ко-
легія суддів означеного суду ли-
шила її без задоволення, відтак 
постанова Полтавського окруж-
ного адміністративного суду 
набрала законної сили. У від-
повідь на касаційну скаргу об-
ласного управління Держгео-
кадастру Верховний Суд у ве-
ресні 2019 року скасував ухва-
ли окружного та апеляційного 
судів (вказавши на те, що об-
лік земель у межах населених 
пунктів не входить до повнова-
жень відповідача, а тому надан-
ня такої інформації належить 
до компетенції виконавчих ор-
ганів місцевої влади) й напра-
вив справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції.
 Узимку 2020 року Полтавсь-
кий окружний адміністратив-
ний суд розглянув справу за ад-
міністративним позовом Сергія 
Кузьміна вже не лише щодо об-
ласного управління Держгео-
кадастру, а й щодо виконко-
му Полтавської міської ради, й 
зобов’язав згадане управління 
повторно розглянути запит по-
зивача від 6 лютого 2017 року 
про надання публічної інфор-

мації щодо вільних земельних 
ділянок. У задоволенні іншої 
частини позову (що стосувалася 
міськвиконкому) Сергію Олек-
сійовичу було відмовлено.

Колишній військовий 
не збирається здаватися
 — І ця тяганина триває й 
досі: територіальний орган 
Держ геокадастру не збираєть-
ся виконувати рішення суду, — 
обурюється військовий пенсіо-
нер. — А моє клопотання стосов-
но того, щоб встановити судовий 
контроль за виконанням рішен-
ня суду, просто... загубили. Із 
допомогою Вищої ради право-
суддя я добився, аби через вісім 
місяців від часу подання його 
таки розглянули. Втім сьогодні 
суд, найімовірніше, відмовить 
у задоволенні мого клопотан-
ня щодо накладення штрафу на 
керівника обласного управлін-
ня Держгеокадастру в розмірі 40 
неоподатковуваних мінімумів. 
Пояснення тут просте: ворон во-
рону ока не виклює.
 Сергій Кузьмін як у воду ди-
вився: головуючий суддя Анд-
рій Головко, призначивши су-
дове засідання на 11-ту годину, 
розпочав його лише після 12-ї, 
аби зачитати рішення, суть яко-

го і спрогнозував Сергій Олек-
сійович. Єдине, чого вдалося до-
битися наполегливому пенсіоне-
ру за п’ять років боротьби: на ви-
конання судового рішення йому 
нарешті надійшла відповідь від 
Головного управління Держгео-
кадастру в Полтавській області 
за підписом начальника Яросла-
ва Штикера.
  — Хоч насправді це не від-
повідь, а глумлива відписка, — 
коментує чоловік. — Адже те-
риторіальний орган Держгео-
кадастру повідомляє не про на-
явність вільних ділянок землі в 
області, а про те, що, «відповід-
но до інформації, наданої міськ-
районним управлінням у Пол-
тавському районі та Полтаві, 12 
грудня 2019 року проведено ін-
вентаризацію земельної ділян-
ки площею 9,78 гектара, що 
розташована на території Чор-
ноглазівської сільської ради». 
Тобто мене інформують про те, 
що проведена інвентаризація 
земельної ділянки, — при ць-
ому в листі зовсім не вказуєть-
ся, що ця земля вільна. Тож на-
прошується логічний висновок, 
що це просто фікція. Таким чи-
ном, навіть суд не зміг змуси-
ти управління Держгеокадаст-
ру надати звіт про наявність на 

території області вільної землі. 
Ось така патова ситуація. Ду-
маю, органи Держгеокадастру 
добре знають, чому вони ігнору-
ють закон. Нам же відома вар-
тість землі на Полтавщині — 
так склалося, що родючі пол-
тавські чорноземи найдорожчі 
в Україні. 
 У відповідь на запитання, 
що він робитиме далі, військо-
вий пенсіонер зазначає, що не 
збирається здаватися: найбли-
жчим часом подасть апеляцій-
ну скаргу, знову звернеться до 
Вищої ради правосуддя стосов-
но порушення своїх прав — і 
взагалі добиватиметься торжес-
тва справедливості. 
 — Нагорі хочуть відкупи-
тися від простих людей, — роз-
мірковує Сергій Кузьмін, — 
внісши до парламенту законо-
проєкт, що вже півтора року 
не розглядається, щодо ком-
пенсації тим, хто не скористав-
ся правом на безкоштовне от-
римання у приватну власність 
землі. У ньому, зокрема, йдеть-
ся про те, що кожна людина, 
яка не реалізувала цього права, 
може претендувати на компен-
сацію у грошовій формі з міс-
цевого бюджету. Ми ж з одно-
думцями ставимо питання так: 
а чому б спершу не роздати ос-
новне національне багатство 
всім українцям і тільки після 
цього відкривати ринок землі? 
Сьогодні ті, хто досить непога-
но живе за рахунок земельних 
схем, усіма правдами й неправ-
дами її притримують, аби доб-
ряче вторгувати, коли запра-
цює ринок землі, а рядові гро-
мадяни, ось побачите, лишать-
ся ні з чим. Бо навіть якщо 
ухвалять закон, який так дов-
го «солять» у Верховній Раді, 
він не буде реалізований через 
відсутність коштів у місцевих 
бюджетах і корупційну скла-
дову. На жаль, щодо земельно-
го питання немає активності і з 
боку громадськості. Часто пору-
шують питання: а чи вистачить 
землі всім? Я досконало вивчив 
це питання, що дає мені підста-
ви стверджувати: землі достат-
ньо. Колишній голова Держгео-
кадастру, а нині міністр аграр-
ної політики і продоволь ства 
Роман Лещенко не так давно за-
явив, що в Україні завдяки чи-
новницьким кланам, які вико-
ристовували свій адмінресурс 
для незаконної «прихватизації» 
земель, «роздерибанено» понад 
5 мільйонів гектарів землі сіль-
ськогосподарського призначен-
ня! При цьому якщо пересічна 
людина захоче отримати наділ 
землі, вона його нізащо не отри-
має — це вже перевірено на влас-
ному досвіді. Єдине, що їй «сві-
тить», — два метри землі на кла-
довищі, — так песимістично оці-
нює шанси звичайних українців 
стати власниками клаптя землі 
Сергій Олексійович. ■

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ

І не мрійте
Згідно з законом, кожен українець має 
право на безплатні шість земельних 
ділянок різного цільового призначення. Як 
військовий пенсіонер спробував реалізувати 
це на практиці й отримати бодай одну

■

Військовий пенсіонер Сергій Кузьмін, повіривши в букву закону, 
усе ніяк не може розпрощатися з мрією безплатно отримати 
у приватну власність наділ землі. 
Фото автора.

❙
❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, кожен громадя-
нин нашої країни може безплатно отримати з фондів державної та 
комунальної власності у приватну власність земельні ділянки таких 
розмірів: до 2 гектарів — для ведення власного сільського госпо-
дарства, до 12 соток — для ведення садівництва, до 25 соток (у 
селах), 15 соток (у селищах) та 10 соток (у містах) — для будівниц-
тва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, до 10 соток — для індивідуального дачного будівництва, 
до 1 сотки — для будівництва гаража, а також у розмірі земельної 
частки (паю) — для ведення фермерського господарства. Причому 
законодавством не обумовлена необхідність отримання земельної 
ділянки за місцем проживання — це можна зробити в будь-якій 
області України. Надихнувшись такими нормами закону, військо-
вий пенсіонер Сергій Кузьмін, котрий проживає в Полтаві, ще п’ять 
років тому вирішив приватизувати не шість, а бодай одну земельну 
ділянку. Із цього приводу офіційно звернувся до Головного управ-
ління Держгеокадастру в Полтавській області



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя 

відомих людей-2021»

11.25, 12.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

13.00, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

22.10, 2.20 Комедія 

«Кухня»

00.15 «Голос країни-11»

ІНТЕР

03.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 3.25 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Пані»
14.10 Х/ф «Мачо на 

колесах»
16.10 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.55 Х/ф «Недоторканні»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.55 Т/с «Жіночий лікар»

13.40, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мертві лілії»

23.10, 2.10 Т/с «Чотирилисник 

бажань»

01.40 Телемагазин

03.10 Контролер

03.40 Реальна містика

ICTV

02.00 ПРОФІЛАКТИКА

06.00 Служба розшуку дітей

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.55, 13.15 Х/ф 
«Сингулярність»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.15 Х/ф 
«Безмежний обрій»

16.35 Х/ф «Життя»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Теорія змови

21.30 Т/с «Нюхач»

22.45 Свобода слова

00.00 Т/с «Контакт»

01.55 Х/ф «Ігри кілерів»
03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.00 Х/ф «Примарний 

вершник»

13.00 Х/ф «Примарний 

гонщик: 

дух помсти»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Друзі по 

сексу»

23.00 Х/ф «Хлопці будуть у 

захваті»

01.00 Х/ф «Колір ночі»

02.55 Служба розшуку 

дітей

5 канал

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 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

08.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

11.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

12.30 Pro Військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Великі 

танкові битви»

18.10, 22.00 Д/c 

«Апокаліпсис»

19.30, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

05.55 Х/ф «Танцюй, 
танцюй»

08.30, 16.50, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.55 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40 Х/ф «Громобій»
18.20 «Свідок. Агенти»

21.30 Т/с «Сліпа зона»

23.45 Х/ф «Право на 
вбивство»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.50 «Речовий доказ»

04.20 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.20 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.45 М/ф «Аладдін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50, 23.50 Мама реготала

14.50 Т/с «Сишиш-шоу»

16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.30 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.15 Т/с «Касл»

02.20 Мама реготала. 

Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

08.30 Битва екстрасенсів

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Детектор брехні

20.15, 22.50 Т/с «Щаслива 

попри все»

23.05 Т/с «Майор і магія»

01.05 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»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10, 19.25 Т/с «Звонар»

10.10 Х/ф «П’ятий вимір»
12.20 Х/ф «Чужий: заповіт»
14.50 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.15 «Спецкор»

18.50, 2.45 «ДжеДАІ»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.20 «Гроші»

23.35 «Дубинізми»

00.15 Х/ф «Фейкові копи»
03.15 «Відеобімба»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» 

— «Інтер». 1/8 фіналу 

(2007 р. /08). Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «Удінезе» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

10.00, 19.30, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

10.10 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу 

(1997 р. /98). Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Бенфіка» — «ПСВ». 

1/4 фіналу (2010 р. /11). 

Ліга Європи УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.55 «Реал» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2002 р. /03). 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.45 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

19.40 «Баварія» — 

«Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу (1997 р. /98). 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.30 «Вмикай підігрів»

22.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.40 «Боруссія» (Д) 

— «ПСЖ» (2010 р. 

/11). Ліга Європи УЄФА

01.40 «Парма» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

03.40 «Шахтар» — «Дніпро» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Реал» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2002 р. /03). 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. /2015 р.)

10.00 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

11.50, 12.30, 14.30, 21.15, 

23.20, 1.25 Топ-матч

12.00 Журнал Ліги чемпіонів

12.45 «Шахтар» — «Дніпро» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

14.45 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 «Севілья» — 

«Стандард» (2018 р. 

/19). Ліга Європи УЄФА

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.25 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

21.30 «Ліон» — «Ювентус» 

(2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

23.35 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу 

(1997 р. /98). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Бенфіка» — «ПСВ». 

1/4 фіналу (2010 р. /11). 

Ліга Європи УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.35 Правда життя

10.00, 0.25 Речовий доказ

11.10, 15.10, 19.55 Секретні 

території

12.10 Інженерні ідеї

13.10 Там, де нас нема

14.10 Стежина війни

16.10, 21.45 Життя після людей

17.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

18.05 Зона будівництва

19.05 Скарб.UA

22.30 Замерзла планета

23.30 Апокаліпсис: Сталін

02.55 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Джек і бобове 
стебло»

12.50 Х/ф «Джунглі 
кличуть! У пошуках 
Марсупіламі»

14.35 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.15 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

19.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. Дива світу»

23.00 Т/с «Межа»

00.50 Х/ф «Чоловіки у 
великому місті-2»

02.45 «Нічне життя»

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 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує 

вдома

16.00 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

01.40 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, 9.45, 19.15 Одного разу 

в Одесі

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 

Танька і Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 Х/ф «Моя жахлива 
няня»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

20.45 Сімейка У

22.45 Казки У. Кіно

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

14.00, 18.20 Суспільна 

студія

15.00, 18.00, 22.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

15.10, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 «Суперчуття»

17.25 «Боротьба за 

виживання»

18.55, 22.35 «Суперчуття. 

Особливий загін»

19.50 Клубний чемпіонат 

світу з футболу FIFA 

Club World Cup Qatar. 

2020 р. by Alibaba Cloud. 

Півфінал

23.30 Перша шпальта

00.55 Т/с «Гранд готель»

03.10, 5.55 Спорт. Аспект

03.15 Енеїда

04.10 Д/ф «Клітка для 

двох»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

22.10, 2.25 Комедія 

«Кухня»

00.15 Комедія «Ва-банк»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «Любов 
трапляється»

14.35 «Речдок»

15.30 «Речдок» Прем’єра

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.50 Х/ф «Трьох потрібно 
прибрати»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.15 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.55 Т/с «Жіночий лікар»

13.40, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мертві лілії»

23.10 Контролер

23.50 Х/ф «Це мій 

собака»

01.45 Телемагазин

03.05 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Багач — бідняк

11.15, 13.15 Х/ф «Спеціальне 
завдання»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.15 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «Важкий корпус»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Нюхач»

23.40 Х/ф «Ідентифікація 
Борна»

01.50 Анти-зомбі

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і 

решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.00 Х/ф «Глибоке синє 

море»

13.00 Кохання на 

виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»

23.00 Х/ф «Хтивий 

дідусь»

01.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.50 Зона ночі

5 канал

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 Pro Військо

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

08.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

11.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

12.30 Стоп реванш

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Великі 

танкові битви»

18.10, 22.00 Д/c «Апокаліпсис»

19.30, 1.15 «Країна»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.45 Х/ф «Загублене місто»
07.55, 16.50, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.35 «Свідок»

09.00 Х/ф «Порт»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Будьте здоровi»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.40 «Речовий доказ»

04.10 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.20 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.45 М/ф «Аладдін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50, 23.45 Мама реготала

15.00 Т/с «Сишиш-шоу»

16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.30 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

02.20 Мама реготала. 

Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.25 Т/с «Комісар Рекс»

09.05 Битва екстрасенсів

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Таємниці ДНК

20.15, 22.50 Т/с «Щаслива 

попри все»

23.05 Т/с «Майор і магія»

01.05 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»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-2»

07.55 Х/ф «Чужий»
10.10 Х/ф «Вторгнення: 

планета Земля»
12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-9»

03.00 «Відеобімба»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.15, 20.30, 22.45, 

23.30, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Реал» — «Ювентус» 

(2008 р. /09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вмикай підігрів»

11.25 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

13.10 «Шальке» — «Аякс». 

1/4 фіналу (2016 р. /17). 

Ліга Європи УЄФА

15.55 «Рейнджерс» — 

«Марсель» (1992 р. /93). 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

18.40 «Аталанта» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

20.40 «Барселона» — «Реал». 

1/2 фіналу (2010 р. /11). 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.00 Журнал Ліги чемпіонів

23.40 «Тоттенгем» — 

«Бешикташ» (2014 р. 

/15). Ліга Європи УЄФА

01.40 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Шахтар» — 

«Металіст» (2010 р. 

/11). Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вмикай підігрів»

07.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

07.45 «Рейнджерс» — 

«Марсель» (1992 р. /93). 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. /2005 р.)

10.00 «Аталанта» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

11.50 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

12.45 «Шахтар» — 

«Металіст» (2010 р. 

/11). Чемпіонат України

14.30, 18.30, 19.15, 21.15, 

23.20, 1.25 Топ-матч

14.45 «Удінезе» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

16.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 «Порту» — 

«Вільярреал». 1/2 

фіналу (2010 р. /11). 

Ліга Європи УЄФА

18.45 Журнал Ліги чемпіонів

19.25 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

21.30 «Баєр» — «Атлетіко» 

(2010 р. /11). Ліга 

Європи УЄФА

23.35 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Барселона» 

— «Динамо» (К) (1997 

р. /98). Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.30 «Шальке» — «Аякс». 

1/4 фіналу (2016 р. /17). 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.35 Правда життя

10.00, 0.25 Речовий доказ

11.10, 15.10, 19.55 Секретні 

території

12.10, 18.00 Зона будівництва

13.10 Там, де нас нема

14.10 Стежина війни

16.05, 21.45 Життя після 

людей

17.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

19.00 Скарб.UA

22.30 Замерзла планета

23.30 Апокаліпсис: Сталін

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00, 0.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

11.40, 23.00 Т/с «Межа»

13.30, 22.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

18.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

02.30 «Нічне життя»

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 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує 

вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 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, 20.45 Сімейка У

09.45, 19.15 Одного разу в 

Одесі

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 

Танька і Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 Х/ф «Моя жахлива 
няня: великий бум»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

22.45 Казки У. Кіно

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники 

Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Ходить гарбуз по 

городу»

06.40 М/ф «Історія про 

дівчинку, яка наступила 

на хліб»

06.50 М/ф «Колосок»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20, 4.10 Країна пісень

16.30 «Суперчуття»

16.55 «Дикі тварини»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

18.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.55, 3.10, 5.55 Спорт. Аспект

23.30 Наші гроші

00.55 Т/с «Гранд готель»

04.40 Д/ф «Олександр 

Довженко: одеський 

світанок»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця півріччя — 315 грн. 24коп.,

до кінця року —788 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяця — 197 грн. 62 коп.,

до кінця півріччя — 395 грн. 24коп.,

до кінця року — 988 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця півріччя — 119 грн. 68 коп.

до кінця року —299 грн. 20 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 

процедуру оформлення перед плати 

бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, 
це можна зробити до 18 лютого, щоб отриму-
вати газету з березня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua. 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. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

22.10, 2.20 Комедія 

«Кухня»

00.15 Комедія 

«Ва-банк-2»

05.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «100 речей і 
нічого зайвого»

14.35, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.55 Х/ф «Фахівці»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.55 Т/с «Жіночий лікар»

13.40, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мертві лілії»

23.10, 2.10 Т/с «Міраж»

01.40 Телемагазин

03.20 Контролер

03.45 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10, 1.45 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.45, 13.15 Х/ф «У 
пошуках пригод»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.15 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «Підривник»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Нюхач»

23.45 Х/ф «Перевага Борна»
03.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.00 Х/ф «Синя 

безодня»

13.00 Кохання на 

виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Похмілля-2: 

із Вегаса до 

Бангкока»

23.00 Х/ф «Похмілля. 

Частина 3»

01.10 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.50 Служба розшуку 

дітей

02.55 Зона ночі

5 канал

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 Стоп реванш

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

08.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

11.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

12.30 Спостерігач

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Великі 

танкові битви»

18.10, 22.00 Д/c 

«Апокаліпсис»

19.30, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00 «Top Shop»

06.15 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

07.55, 16.50, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.35 «Свідок»

09.00 Х/ф «У моїй 
смерті прошу 
звинувачувати Клаву 
К.»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.40 «Речовий доказ»

04.10 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.20 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.45 М/ф «Аладдін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50, 23.45 Мама реготала

14.50 Т/с «Сишиш-шоу»

16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.30 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

02.20 Мама реготала. Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.40 Т/с «Комісар Рекс»

09.25 Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Один за всіх

20.15, 22.50 Т/с «Щаслива 

попри все»

23.05 Т/с «Майор і магія»

01.05 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»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Удар у 

відповідь-2»

08.20 Х/ф «Чужі»
11.10 Х/ф «Бенджамін 

Фальк і примарний 
кинджал»

13.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.05 «Спецкор»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.25, 0.15 Т/с «Кістки-9»

03.05 «Відеобімба»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Баварія» — «МЮ». 

1/4 фіналу (2009 р. /10). 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Баварія» — 

«Депортіво» (2002 р. 

/03). Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.00 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Аякс» — «Селтік» 

(2015 р. /16). Ліга 

Європи УЄФА

15.55 «Ювентус» — «МЮ». 

1/2 фіналу (1998 р. /99). 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.40 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

20.40 «Шахтар» — 

«Динамо» (К). 1/2 

фіналу (2008 р. /09). 

Кубок УЄФА

22.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

23.40 «Ліверпуль» — 

«Бордо» (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

01.40 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

03.40 «Шахтар» — 

«Динамо» (2011 р. /12). 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Ювентус» — «МЮ». 

1/2 фіналу (1998 р. /99). 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. /2017 р.)

10.00 «Парма» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

11.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

12.45 «Шахтар» — 

«Динамо» (2011 р. /12). 

Чемпіонат України

14.30, 21.15, 23.20, 1.25 Топ-

матч

14.45 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 «Ніцца» — «Лаціо» 

(2017 р. /18). Ліга 

Європи УЄФА

18.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

19.25 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

21.30 «Вольфсбург» 

— «Евертон» (2014 р. 

/15). Ліга Європи УЄФА

23.35 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Баварія» — 

«Депортіво» (2002 р. 

/03). Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.40 «Аякс» — «Селтік» 

(2015 р. /16). Ліга 

Європи УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.55, 1.35 Правда життя

10.20, 0.25 Речовий доказ

11.30 Дива природи

12.30, 18.05 Зона будівництва

13.30 Там, де нас нема

14.30 Тваринна зброя

15.30, 19.55 Секретні території

16.25, 21.45 Життя після 

людей

17.10, 20.50 Шукачі 

неприємностей

19.05 Війна всередині нас

22.30 Замерзла планета

23.30 Апокаліпсис: Сталін

02.40 Історія Києва

03.30 Потойбіччя. Сни

04.25 Запрограмовані долі

05.20 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00, 0.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

11.40, 23.00 Т/с «Межа»

13.30, 22.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30 «Орел і решка. Рай і 

пекло-2»

18.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

02.30 «Нічне життя»

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 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує 

вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 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, 20.45 Сімейка У

09.45, 19.15 Одного разу в 

Одесі

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 

Танька і Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 Х/ф «Артур і 
мініпути»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

22.45 Казки У. Кіно

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Черевички»

06.40 М/ф «Чарівні окуляри»

06.50 М/ф «Нікудишко»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 Країна пісень

15.55 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Змішана 

естафета

17.25 Наші гроші

18.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.55, 3.10, 5.55 Спорт. 

Аспект

23.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.55 Т/с «Гранд готель»

04.10 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 14.15, 14.40 

«Майже колишні»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

21.45 «Право на 

владу-2021»

00.45 Трилер «Ель роялі»

03.25, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «Мільйонер із 
нетрів»

14.40, 15.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.55 Х/ф «Хто є хто?»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.55 Т/с «Жіночий лікар»

13.40, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мертві лілії»

23.10 Слідами

23.50, 2.10 Т/с «Поранене 

серце»

01.40 Телемагазин

03.30 Зоряний шлях

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 1.50 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.15, 13.15 Х/ф «Важкий 
корпус»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.15 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Спеціальне 
завдання»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

21.25 Т/с «Нюхач»

23.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна»

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.00 Х/ф «Синя 

безодня-2»

13.00 Кохання на 

виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Училка»

23.00 Х/ф «Сексдрайв»

01.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.00 Вар’яти

02.50 Служба розшуку 

дітей

02.55 Зона ночі

5 канал

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 Спостерігач

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

08.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

11.10 Д/с «Бойові машини»

12.30 Невигадані історії

15.30 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10, 23.10 Д/c «Великі 

танкові битви»

18.10, 22.00 Д/c 

«Апокаліпсис»

19.30, 1.15 Дійові особи

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

07.55, 16.50, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.35 «Свідок»

09.00 Х/ф «Чужі тут не 
ходять»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Вартість життя»

14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20, 4.10 «Правда життя»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.40 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15, 1.30 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.45 М/ф «Аладдін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50 Мама реготала

14.50 Т/с «Сишиш-шоу»

16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.30 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

02.30 Мама реготала. 

Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.45 Т/с «Комісар Рекс»

09.25 Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Один за всіх

20.15, 22.50 Т/с «Щаслива 

попри все»

23.05 Т/с «Майор і магія»

01.05 Т/с «Анна-детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00, 19.45 

«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 «Година пік»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-3»

07.50 Х/ф «Чужий-3»
10.00 Х/ф «Мисливці на 

скарби»
12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.05 «Спецкор»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.25, 0.15 Т/с «Кістки-9»

00.05 Відеобімба»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.45, 18.30, 

20.30, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Арсенал» 

— «Барселона». 1/8 

фіналу (2010 р. /11). 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Фенербахче» 

— «Мілан» (2005 р. 

/06). Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.00 «Удінезе» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

13.50 «Вольфсбург» 

— «Наполі». 1/4 

фіналу (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

15.55 «Валенсія» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу (1999 р. /00). 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.00 Журнал Ліги чемпіонів

18.40 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

20.40 «МЮ» — 

«Ліверпуль». 1/8 

фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

22.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

23.40 «Арсенал» — «БАТЕ» 

(2017 р. /18). Ліга 

Європи УЄФА

01.40 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Шахтар» — 

«Металіст» (2013 р. 

/14). Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Валенсія» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу (1999 р. /00). 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.30 Журнал Ліги чемпіонів

10.00 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

11.50, 12.30, 14.30, 18.30, 

19.15, 21.15, 23.20, 1.25 

Топ-матч

12.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2008 р. /2014 р.)

12.45 «Шахтар» — 

«Металіст» (2013 р. 

/14). Чемпіонат України

14.45 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 «МЮ» — 

«Мідтьюлланн». 1/16 

фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

18.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. /2015 р.)

19.25 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

21.30 «Форентина» 

— «Тоттенгем». 1/16 

фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

23.35 «Удінезе» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

01.40 «Фенербахче» 

— «Мілан» (2005 р. 

/06). Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.40 «Вольфсбург» 

— «Наполі». 1/4 

фіналу (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.10, 1.35 Правда життя

10.10, 0.25 Речовий доказ

11.20, 14.20 Тваринна зброя

12.20, 18.05 Зона будівництва

13.20 Там, де нас нема

15.20, 19.55 Секретні території

16.15, 21.45 Життя після 

людей

17.10, 20.50 Шукачі 

неприємностей

19.05 Війна всередині нас

22.30 Замерзла планета

23.30 Адольф Гітлер. Шлях

02.35 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

11.40, 23.00 Т/с «Межа»

13.30, 22.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30 «Орел і решка. Рай і 

пекло-2»

18.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

02.35 «Нічне життя»

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 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує 

вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 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, 20.45 Сімейка У

09.45, 19.15 Одного разу в 

Одесі

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 

Танька і Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 Х/ф «Артур і помста 
Вурдалака»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

22.45 Казки У. Кіно

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Рукавичка»

06.40 М/ф «Козлик та його 

горе»

06.50 М/ф «Як їжачок шубку 

міняв»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 

Суспільна студія

09.30 Т/с «Посольство»

11.25 Телепродаж

15.10, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт

15.20, 4.10 UA:Фольк

16.30, 19.20 Міста та містечка

16.50 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA Club 

World Cup Qatar-2020 by 

Alibaba Cloud. Матч за 

3-тє місце

19.50 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA Club 

World Cup Qatar-2020 by 

Alibaba Cloud. Фінал

22.35 «Суперчуття. 

Особливий загін»

23.30 Схеми. Корупція в 

деталях

00.55 Т/с «Гранд готель»

03.10, 5.55 Спорт. Аспект
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 6.10 «Життя 

відомих людей»

13.00, 14.15 «Жіночий 

квартал-2020»

14.50 «Вечірній квартал-

2020»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.15 Комедія «1+1»

22.40 Трилер «Гра»

01.05 Комедія «Ва-банк»

03.00 Комедія «Ва-банк-2»

05.20 «Світське життя-2021»

ІНТЕР

05.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «Охоронець для 
доньки»

14.40, 15.30, 0.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Шерлок»

03.05 «Чекай на мене. Україна»

04.10 «Орел і решка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Т/с «Солона карамель»

14.40, 15.30 Т/с «Добра 

душа»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Ні слова про 

кохання»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

05.45 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 1.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.10 Дизель-шоу

11.15, 1.55 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 23.05 «На трьох»

13.45, 16.15 Х/ф 
«Ідентифікація Борна»

16.30 Х/ф «Перевага Борна»
18.45 Факти. Вечір

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Хто проти 

блондинок?

16.50 Х/ф «Училка»

18.50 Х/ф «Змішані»

21.00 Х/ф «Ми — 

Міллери»

23.30 Х/ф «Весільний 

погром»

01.30 Вар’яти

02.50 Служба розшуку 

дітей

02.55 Зона ночі

5 канал

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, 13.10 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

08.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 14.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

11.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

12.30 На власні очі

15.30 Срібний вік

17.10, 23.10 Д/c «Великі 

танкові битви»

18.10, 22.00 Д/c 

«Апокаліпсис»

19.20, 1.15 «Політклуб із 

Віталієм Портніковим»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.15 Х/ф «Усе перемагає 
любов»

07.55, 17.25, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.35 «Свідок»

09.00 Х/ф «Тихе слідство»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50, 3.50 «Правда життя»

14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.20 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15, 1.10 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.45 М/ф «Аладдін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Мама реготала

14.50 Т/с «Сишиш-шоу»

16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.30 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Х/ф «Матриця»
23.00 Без краватки

00.00 Мама реготала. 

Найкраще

02.10 Мама реготала. 

Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

20.15, 22.50 Т/с «Відпустка у 

сосновому лісі»

01.00 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 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 «Влада реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Т/с «Удар у 

відповідь-3»

08.05 Х/ф «Чужий-4: 
воскресіння»

10.10 Х/ф «Серед білого 
дня»

12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.25 «Спецкор»

18.50, 2.55 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Особлива 
думка»

22.15 Х/ф «Грім у 
тропіках»

00.15 Х/ф «Чужий-3»
03.25 «Відеобімба»

04.05 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Селтік» — 

«Барселона» (2012 р. 

/13). Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вольфсбург» 

— «МЮ» (2009 р. /10). 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.00 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Базель» — 

«Валенсія» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.25 «Галатасарай» 

— «Реал» (2000 р. 

/01). Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(1997 р. /2016 р.)

18.40 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

20.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.30 «Вмикай підігрів»

22.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.15 «Феєнорд» — «МЮ» 

(2016 р. /17). Ліга 

Європи УЄФА

01.05 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

02.00 «Фіорентина» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

03.45 «Металіст» — 

«Дніпро» (2008 р. /09). 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Галатасарай» 

— «Реал» (2000 р. 

/01). Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. /2012 р.)

10.00 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

11.50 Класичні матчі Ліги 

Європи

12.45 «Металіст» — 

«Дніпро» (2008 р. /09). 

Чемпіонат України

14.30, 18.30, 19.15, 1.30 Топ-

матч

14.45 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 «Вільярреал» — 

«Боруссія» (М) (2014 р. 

/15). Ліга Європи УЄФА

18.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. /2005 р.)

19.25 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу (2016 р. /17). 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Болонья» 

— «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

23.40 «Атлетік» — «Герта» 

(2017 р. /18). Ліга 

Європи УЄФА

01.40 «Вольфсбург» 

— «МЮ» (2009 р. /10). 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.40 «Базель» — 

«Валенсія» (2013 р. 

/14). Ліга Європи УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00, 2.40 Бандитська Одеса

08.40, 1.35 Правда життя

10.10, 0.25 Речовий доказ

11.20 Тваринна зброя

12.20, 18.05 Зона будівництва

13.20 Там, де нас нема

14.20 Замерзла планета

15.20, 19.55 Секретні території

16.15, 21.45 Життя після 

людей

17.10, 20.50 Шукачі 

неприємностей

19.05 Війна всередині нас

22.30 Народжені мусонами

23.30 Адольф Гітлер. Шлях

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

12.45, 22.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

13.45 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.35 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.30 Х/ф «Чоловік 
нарозхват»

20.15 Х/ф «Закони 
привабливості»

01.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

02.45 «Нічне життя»

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 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує 

вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50, 3.40 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 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, 20.45 Сімейка У

09.45, 19.15 Одного разу в 

Одесі

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 

Танька і Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 Х/ф «Артур і війна 
двох світів»

14.00, 2.15 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

22.45 Казки У. Кіно

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 0.55 Енеїда

06.30 М/ф «Іванко та 

воронячий цар»

06.40 М/ф «Котигорошко»

06.50 М/ф «Тредичіно»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 

13.10, 18.20, 1.25, 3.15 

Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.25 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 10 км, 

чоловіки

16.55, 23.30 «Дикі тварини»

17.25, 4.40 Перша шпальта

18.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.55, 3.10, 5.55 Спорт. 

Аспект

03.45 #ВУКРАЇНІ

04.15 Схеми. Корупція в 

деталях
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 4.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 3.30 ТСН

20.15 «Вечірній 

квартал-2020»

21.50 «Жіночий 

квартал-2020»

23.15, 0.15 «Світське 

життя-2021»

01.15 Трилер «Гра»

ІНТЕР

05.25 «Україна вражає»

05.50 Х/ф «Одиниця з 
обманом»

07.10 Х/ф «Французький 
жиголо»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

12.40 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Ніканорова»

14.25 Х/ф «Зимова вишня»
16.10 Х/ф «Суєта суєт»
17.50, 20.30 Т/с «Пристрасті 

по Зінаїді»

20.00 «Подробиці»

22.40 Концерт «Про кохання 

іноді говорять»

00.20 Х/ф «Пара гнідих»
02.10 Х/ф «Я кохаю»
03.10 «Сценарії кохання»

04.35 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

10.35 Т/с «Не смій мені 

говорити 

прощавай!»

14.30, 15.20 Т/с «День 

cвятого Валентина»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.00, 2.15 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

01.45 Телемагазин

02.55 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Факти

04.45 Т/с «Копи на роботі»

06.30, 7.45, 8.55 «На трьох»

07.00, 8.20 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

09.55, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Спадок 

Борна»

21.45 Х/ф «Джейсон 

Борн»

00.00 Х/ф «Законослухняний 

громадянин»

02.00 Т/с «Таємні двері»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 2.00 Вар’яти

08.40, 10.00 Kids’ Time

08.45 М/ф «Феї: 

фантастичний 

порятунок»

10.05 Орел і решка

12.00 У кого більше?

14.10 М/ф «Ваяна»

16.20 Х/ф «Ми — Міллери»

18.40 Х/ф «Озброєні й 

небезпечні»

21.00 Х/ф «Шпигунка»

23.30 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба»

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

08.40 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм 

«Серце, сповнене 

коханням»

15.15 Є сенс

16.10 Д/с «Бойові машини»

17.10 Д/c «Великі танкові 

битви»

18.15 Pro військо

18.30 Невигадані історії

19.00, 22.00 Д/c 

«Апокаліпсис»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

23.00 Концерт «Я в тебе 

один»

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.45 Х/ф «Чужі тут не 
ходять»

07.15 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»

13.20 «Поводир»

15.35, 2.25 «Випадковий свідок»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 1.55 «Свідок»

19.30 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

21.00 Х/ф «Легіонер»
23.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо в джунглі»
00.50 «Реальні злочинці»

02.30 «Речовий доказ»

03.50 «Легенди бандитського 

Києва»

04.40 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.10, 1.30 Телемагазин

07.10, 2.30 Мама реготала. 

Найкраще

09.20 М/ф «Темний плащ»

11.30 Check In. Україна

13.30 Середземноморський 

Check In

15.30, 23.30 Мама реготала. 

Найкраще

17.30 Х/ф «Матриця: 
революція»

20.00 Х/ф «Універсальний 
солдат»

22.00 Х/ф «Універсальний 
солдат-2: 
повернення»

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.50, 10.50 Т/с «Щаслива 

попри все»

07.55 Неймовірна правда про 

зірок

17.00 Хата на тата

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

22.40 Звана вечеря

ПРЯМИЙ

09.00, 14.15, 15.15, 16.10, 

21.30 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.10 «Міністерство правди»

10.30 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за 

незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-

2018»

07.05 «ДжеДАІ-2019»

08.10 Прем’єра! «ДжеДАІ-

2020»

09.10 «Загублений світ»

12.05 Х/ф «Чужий: заповіт»
14.20 Х/ф «Морський бій»
16.55 14-й тур ЧУ з 

футболу «Динамо» 

— «Олімпік»

19.00 Х/ф «Харлей 
Девідсон і ковбой 
Мальборо»

20.55 Х/ф «Старскі та Гатч»

22.55 Х/ф «Хижак»
01.00 Х/ф «Грім у тропіках»
02.50 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баєр» — «МЮ» (2013 

р. /14). Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 11.15, 17.55 Чемпіонат 

Італії. Передмова до 

туру

08.15, 1.40 «Болонья» 

— «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вмикай підігрів»

11.45, 21.05, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

12.00 «Барселона» 

— «Динамо» (К) (1997 

р. /98). Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Торіно» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

18.25 «Наполі» — 

«Ювентус» (2010 р. 

/11). Класичні матчі 

Calcio

18.55 LIVE. «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

20.55 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

21.40 LIVE. «Спеція» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.40 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вмикай підігрів»

07.00 «Монако» — 

«Депортіво» (2003 р. 

/04). Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.50 «Наполі» — 

«Вольфсбург». 1/4 

фіналу (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

10.40 «Болонья» — 

«Беневенто». Чемпіонат 

Італії

12.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.00, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Колос» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

19.25 «Ліверпуль» — «Реал» 

(2014 р. /15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.15, 23.20, 1.25 Топ-матч

21.30 «Фенербахче» 

— «МЮ» (2016 р. /17). 

Ліга Європи УЄФА

23.35 «Торіно» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу 

(2009 р. /10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Наполі» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.50, 0.40 Містична Україна

08.50, 19.15 У пошуках істини

10.35 Речовий доказ

11.45, 23.45 Секретні території

12.40 Розгадка таємниць 

Біблії

15.25 Народжені мусонами

16.25 Замерзла планета

18.25 Історія українських 

земель

21.00 Таємниці Ісуса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

11.10 Х/ф «Чоловік 
нарозхват»

13.00 Х/ф «Закони 
привабливості»

14.35 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Красунчик»
02.00 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

08.50 Досьє Голлівуду

09.50, 23.30 Корисні поради

11.40 Спеція

12.40 Смачні страви

14.00, 15.00 Правила життя

16.00 Майстри ремонту

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Неймовірні історії 

кохання

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.40 М/ф «Джастін і лицарі 

доблесті»

11.25 Х/ф «Грейфрайєрс 
Боббі»

13.15 Х/ф «Моя жахлива 
няня»

15.00 Х/ф «Моя жахлива 
няня: великий бум»

17.00 Х/ф «Алоха»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30 Сімейка У

23.30, 0.30 Країна У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Панянка-селянка

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.35 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 

2.05, 3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Було сумно»

07.40 М/ф «Ватажок»

07.50 М/ф «Ведмедик і той, 

хто живе в річці»

08.05 «Суперчуття. 

Особливий загін»

09.05 Відтінки України

09.40 Т/с «Снігопад»

11.55 Х/ф «Обручка до 
весни»

13.40 Телепродаж

14.10 UA:Фольк. Спогади

15.25 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 7 км, 

жінки

16.55 Полювання (природнича 

історія)

17.55 Х/ф «Поруч з Ісусом: 
Йосип із Назарета»

19.55 «Світ дикої природи»

21.25 «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Шербурзькі 
парасольки»

00.15 Д/ф «Гідра»

01.35, 4.00 #ВУКРАЇНІ

04.30 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.30, 1.15 «Світ 

навиворіт»

18.20 «Таємниці великих 

українців. Анна 

Київська»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-

тиждень»

21.00 «Голос країни-11»

23.10 Трилер «Сонна 

лощина»

ІНТЕР

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.20 Х/ф «Скупий»
09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.45 «Орел і решка. На краю 

світу»

13.30 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

18.00 Т/с «Детектив Ренуар»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Шерлок»

01.35 «Речдок»

03.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

07.15 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

09.10 Т/с «Мертві лілії»

17.00, 21.00 Т/с «Формула 

щастя»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Друге 

дихання»

01.45 Телемагазин

03.00 Гучна справа

03.50 Агенти 

справедливості

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Більше ніж правда

06.00 Анти-зомбі

07.00 Секретний фронт

07.50 Громадянська оборона

08.50, 1.50 Т/с «Таємні двері»

11.45, 13.00 Х/ф «Супер-8»
12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Людина зі 
сталі»

16.50 Х/ф «Смокінг»
18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «Напролом»
23.10 Х/ф «Зворотна тяга»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У кого більше?

08.00, 10.00 Kids’ Time

08.05 М/ф «Ваяна»

10.05 Х/ф «Змішані»
12.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок. 
Частина 1»

15.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 
Світанок. 
Частина 2»

17.00 Х/ф «Титанік»
21.00 Х/ф «Троя»
00.30 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба-2: я тебе 
хочу»

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 

17.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 2.00, 03.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.10, 7.10 «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10 Д/с «Бойові кораблі»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.25 Індійський фільм 

«Голос минулого»

15.15 Концерт «Українська 

пісня року»

17.10, 23.10 Д/c «Великі 

танкові битви»

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

19.00, 22.00 Д/c «Апокаліпсис»

20.10, 2.15 Машина часу

20.35 Стоп реванш

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

00.10 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

01.55 Огляд преси

03.15 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.40 Х/ф «Добрі наміри»
07.10 «Будьте здоровi»

07.50 «Україна вражає»

09.45 Х/ф «Поводир»
12.10 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
13.55 Х/ф «Ділові люди»
15.30 Х/ф «Тридцять три»
17.05 Х/ф «Легіонер»
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.15 Х/ф «Схованка»
00.15 Х/ф «Ласкаво 

просимо в джунглі»
02.05 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10, 1.15, 5.20 Телемагазин

07.10, 23.30, 2.15 Мама 

реготала. Найкраще

08.10 Без краватки

09.20 М/ф «Темний плащ»

11.30 Азійський Check-in

12.35 Північний Check-In

15.30 Мама реготала. 

Найкраще

17.40 Х/ф «Кривавий 
спорт»

19.30 Х/ф «Подвійний 
удар»

21.40 Х/ф «Другий у 
команді»

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

07.10 Х/ф «Баламут»
09.00 МастерШеф. 

Професіонали

12.30 Хата на тата

15.00 СуперМама

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

23.20 Таємниці ДНК

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

10.10, 13.10, 20.00 

«Міністерство правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти»

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо 

України»

17.15 «Про особисте»

18.00 «Анатомія тижня»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

08.55, 0.50 «Загублений світ»

13.40 Х/ф «Стукач»
15.45 Х/ф «На межі»
18.00 Х/ф «Рятівник»
20.45 Х/ф «Хижак»
22.50 Х/ф «Хижак-2»
01.50 «Відеобімба»

04.20 «Найкраще»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Баварія» — «Ман 

Сіті» (2014 р. /15). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Атлетік» — «Герта» 

(2017 р. /18). Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 16.15, 23.00 Футбол 

NEWS

10.15 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.45 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

12.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. /2017 р.)

13.00, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

16.55 LIVE. «Рух» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

19.25 «Спеція» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

21.20 «Великий футбол»

23.15 Журнал Ліги чемпіонів

23.45 «Рома» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.40 «Кротоне» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Торіно» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

07.45, 17.55, 18.40, 20.55, 1.30 

Топ-матч

07.55 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

09.45 «Спеція» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

11.35 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

13.25 LIVE. «Рома» — 

«Удінезе». Чемпіонат 

Італії

15.25 Журнал Ліги чемпіонів

15.55 LIVE. «Кальярі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

18.10 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

18.55 LIVE. «Кротоне» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

21.10 «Інтер» — «Лаціо» 

(2001 р. /02). Класичні 

матчі Calcio

21.40 LIVE. «Інтер» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Маріуполь» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

01.40 «Кальярі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

03.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.55, 0.40 Містична Україна

08.50, 19.15 У пошуках істини

10.35 Речовий доказ

11.45, 23.45 Секретні 

території

12.40 Таємниці Ісуса

15.25 Народжені мусонами

18.25 Історія українських 

земель

21.00 Розгадка таємниць 

Біблії

01.30 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

12.00 Х/ф «Осінь у Нью-
Йорку»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Красунчик-2»
02.10 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20, 11.20 Правила життя

12.20, 3.40 Корисні поради

14.00 Спеція

15.00 Смачні страви

16.00 Просто їжа

16.40 Удалий проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

22.20 Майстри ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.55 М/ф «Марко-Макако»

11.15 Х/ф «Кіт у чоботях»
12.25 Х/ф «Диявол з 

трьома золотими 
волосинами»

13.35 Х/ф «Артур і 
мініпути»

15.35 Х/ф «Артур і помста 
Вурдалака»

17.15 Х/ф «Артур і війна 
двох світів»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30 Сімейка У

23.30, 0.30 Країна У

00.00 Казки У. Кіно

01.00 Панянка-селянка

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.30, 5.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 

2.00, 3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козаки у 

футбол грали»

07.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

08.20, 17.35 «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

Римсько-католицької 

церкви в Україні

13.35 Телепродаж

14.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Гонка 

переслідування 12,5 км, 

чоловіки

15.05 Країна пісень

16.25 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Гонка 

переслідування 10 км, 

жініки

17.15 Студія «Біатлон»

18.15 «Незвіданий океан»

19.25 Д/ф «Масштабні 

інженерні помилки»

20.20 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Тепер я тебе 
любитиму»

00.15 Д/ф «Северин 

Наливайко. Остання 

битва!»

03.55 Д/ф «З України до 

Голлівуду»
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США заморозили рішення про 
виведення військ із Німеччини
 Сполучені Штати призупиняють рішення 
про виведення значної частини військ із Німеч-
чини, таке раніше було прийнято адміністра-
цією експрезидента Дональда Трампа. Про це 
повідомив глава Європейського командуван-
ня ВС США генерал Тод Волтерс. За його сло-
вами, дана ініціатива колишньої адміністрації 
наразі заморожена. Адміністрація нинішньо-
го президента США Джо Байдена повідомила 
про необхідність провести ретельну перевірку 
рішення попередньої адміністрації. 29 липня 
2020 року ексміністр оборони США Марк Ес-
пер оголосив про виведення 11,9 тис. війсь-
ковослужбовців з Німеччини. Передбачалося, 
що 6,4 тис. з них повернуться на батьківщину, 
а близько 5,6 тис. будуть перекинуті в Італію та 
Бельгію.

Банкір намагається сформувати 
технічний уряд Італії
 Ексглава Європейського центрально-
го банку Маріо Драгі погодився спробувати 
сформувати технічний уряд Італії після того, 
як переговори між політичними партіями не 
привели до створення життєздатної правля-
чої коаліції. Після зустрічі з президентом Сер-
джо Маттарелла Драгі сказав, що починає кон-
сультації. Він так само подякував Маттареллі 
за надану йому довіру. Залучити Драгі до фор-
мування кабінету міністрів глава держави вирі-
шив через кризу в правлячій коаліції, яка при-
звела до відставки прем’єра Джузеппе Конте. 
Коаліція складалася з «Руху п’яти зірок», Де-
мократичної партії і невеликих партій «Вільні і 
рівні» та «Жива Італія». Після того як остання 
вийшла з альянсу, коаліція втратила абсолют-
ну більшість в сенаті. Президент заявив, що 
в нинішніх умовах пандемії проведення нових 
дострокових парламентських виборів немож-
ливе. 

«Євробачення» повертається
 У минулому році вперше з 1956 року про-
ведення пісенного конкурсу було скасовано че-
рез пандемію. Але в цьому, 2021-му, він усе ж 
буде проведений, як і передбачалося, в Рот-
тердамі, але в незвичайному форматі — вірту-
ально, без глядачів. Учасникам, які не зуміли 
приїхати в Нідерланди, буде дозволено вико-
ристовувати заздалегідь підготовлені живі за-
писи своїх виступів, повідомляє «Євроньюс». 
Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, фінал — 
22-го. «Пісенний конкурс «Євробачення» 
обов’язково повернеться у травні цього року 
— незважаючи на пандемію. Але в ситуації, 
що склалася, на жаль, ми не можемо провес-
ти його у звичному форматі. Для нас, звичайно 
ж, головне — безпека і охорона здоров’я всіх 
учасників. Це повинно бути нашим головним 
пріоритетом. Тому ми продовжуємо вивчати і 
планувати три сценарії проведення конкурсу», 
— повідомив виконавчий супервайзер «Євро-
бачення» Мартін Остердаль. Перший сценарій 
передбачає соціальне дистанціювання, другий 
— в умовах заборон на переміщення учасни-
ків та третій — при карантині.

Starship Ілона Маска знову 
вибухнув під час посадки
 Запуск прототипу космічного корабля 
Starship, розробленого компанією Ілона Маска 
SpaceX, вдруге поспіль завершився невдачею. 
Випробування проходили у вівторок на полі-
гоні в Техасі. Успішно стартувавши, ракета з 
серійним номером 9 (SN9) піднялася на висо-
ту близько 10 кілометрів. Потім вона повинна 
була зробити плавну посадку. Але замість цьо-
го почала різко знижуватися і вибухнула при 
контакті з землею, повідомляє «Євроньюс». У 
SpaceX запуск назвали вдалим, додавши, що 
потрібно «трохи попрацювати над посадкою». 
Аналогічний інцидент стався на випробуван-
нях попереднього — восьмого — прототипу 
Starship у грудні минулого року. Тоді корабель, 
призначений для польотів на Марс, також ви-
бухнув при приземленні. 
 Грандіозний проєкт американського ви-
нахідника і мільярдера для польотів на Марс 
має на меті відкрити нову сторінку в історії кос-
мічних польотів.  Starship — це багаторазова 
транспортна система, що зможе в майбутньо-
му доправляти на Марс до 100 людей. Голо-
вна ідея створення SpaceX — зробити нарешті 
реальністю міжпланетні подорожі. Інший мо-
тив — позбавити людство неминучої загрози 
зіткнення Землі з астероїдом. Маск перекона-
ний, що освоєння інших планет може потенцій-
но врятувати цивілізацію від будь-якого гло-
бального катаклізму. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Уряд РФ розробив законо-
проєкт, ухвалення якого доз-
волить інвесторам працювати 
в анексованому Росією Криму, 
незважаючи на санкції США 
та Євросоюзу. Про це повідо-
мила російська агенція РБК 
з посиланням на текст доку-
мента, справжність якого під-
твердили в мінекономрозвит-
ку Росії. Йдеться про ство-
рення в Криму та Севастополі 
особливих адміністративних 
районів (ОАР) із правовим ре-
жимом, що дозволить інвесто-
рам працювати анонімно. Як 
повідомляє РБК, «конфіден-
ційність інвесторів з інших ре-
гіонів Росії є способом захисту 
від західних санкцій». 
 Працювати у цих районах 

зможуть будь-які російські 
компанії, але бізнес їм дове-
деться вести тільки на півос-
трові, за межами якого в них 
не повинно бути ні філій, ні 
представництв. Мінімальна 
сума інвестицій — не менше 
150 мільйонів рублів (близько 
2 мільйонів євро. — Ред.), що 
мають бути спрямовані на роз-
виток інфраструктури, туриз-
му, санітарно-курортного лі-

кування тощо.
 Після російської анексії 
Криму в 2014 році США і Єв-
росоюз оголосили про запро-
вадження санкцій щодо ком-
паній з РФ, що працюють на 
півострові. Внаслідок цьо-
го низка потенційних інвес-
торів відмовилися працювати 
в Криму і Севастополі. Відмо-
вились від роботи на анексова-
ному пів острові і деякі росій-

ські компанії, що побоюються 
санкцій, наслідком яких може 
бути заборона торгівлі з ЄС чи 
отримання кредитування від 
західних банків. 
 Як зауважує РБК, США і 
ЄС, коли запроваджували сан-
кції щодо конкретних юри-
дичних осіб РФ, то спиралися, 
в основному, на публічні пові-
домлення та дані російських 
державних реєстрів. ■

«КРИМНАШ»

Як сховатися від санкцій США
РФ має намір створити на анексованому півострові умови 
для анонімних інвесторів

■

Ігор ВІТОВИЧ

Симоновський районний суд Москви на 
виїзному засіданні в Московському місь-
кому суді 2 лютого виніс вирок у справі 
Олексія Навального. Суд погодився з 
доводами звинувачення і замінив йому 
умовний термін на реальний по справі «Ів 
Роше». Захист готується подати апеляцію, 
але поки політику загрожує 2 роки і 8 мі-
сяців у колонії.

«Найгуманніший суд у світі»
 Прокурор Катерина Фролова заяви-
ла на засіданні, що коли в 2014 році суд 
призначив Навальному умовний термін, 
він проявив «безпрецедентну поблаж-
ливість». Вона також нагадала, що Вер-
ховний суд, повторно розглянувши спра-
ву Навального після вердикту Європей-
ського суду з прав людини від 2017 року, 
визнав початкове рішення суду законним 
і обґрунтованим.
 Навальний у ході свого виступу цілком 
слушно запитав, чому його досі судять за  
справою, за якою вже винесено вирок. «У 
2014 році мене засудили, дали мені 3,5 
року, дали випробувальний термін, а за-
раз 2021 рік, але мене все одно продов-
жують судити за цією справою», — ска-
зав він. Варто нагадати, що Європейський 
суд із прав людини визнав перший вирок 
незаконним і Навальному була виплачена 
грошова компенсація за судову помилку. 
Попри це Росія тепер повторно судовим рі-
шенням затвердила цю помилку. 
 Рішення суду поки не набрало чинності, 
захисту надається можливість подати апе-
ляцію. Проте Навальний у цей час перебу-
ватиме під вартою. Дружина засудженого 
Юлія Навальна після оголошення вироку 
від спілкування з пресою відмовилася.
 У день судилища понад 350 людей 
були затримані біля будівлі Мосміськсу-
ду, де проходило виїзне засідання. Оскіль-
ки команда Навального закликала гро-
мадян вийти на Манежну площу в Моск-
ві «просто зараз» на знак протесту проти 
рішення суду, центри Москви і Санкт-Пе-
тербурга у вівторок були перекриті сило-
виками зранку до вечора. У столиці, Пі-
тері та інших містах Росії затримали 8 
тис. 340 осіб — в лапи силовиків потра-
пили як ті, хто вийшов на підтримку На-
вального, так і зовсім випадкові люди. У 
поліцейських були закриті номерні зна-
ки на формі, а частина силовиків, за біло-
руським прикладом, не мала жодної іден-
тифікації. 

Обурені, але хочуть російського газу 
 Перша міжнародна реакція на вирок 
Московського суду надійшла буквально че-
рез кілька хвилин після його оголошення. 
Глава МЗС ФРН Хайко Маас закликав до 
звільнення Олексія Навального. Як ідеться 
в опублікованій на офіційній сторінці МЗС 
Німеччини в «Твіттері» заяві, дипломат на-

звав вирок «жорстким ударом по чітко про-
писаних і захищених законом правах та 
принципу правової держави в Росії». «Єв-
ропейський суд із прав людини ще в 2017 
році розкритикував цей процес як свавіль-
ний. Олексій Навальний має бути негайно 
звільнений», — заявив він.
 Глава МЗС Британії Домінік Рааб 
виступив з аналогічним закликом звіль-
нити Навального, а також усіх затрима-
них в останні два тижні учасників неуз-
годжених акцій. «Сьогоднішнє помилко-
ве рішення суду показує, що Росія не ви-
конує найелементарніші зобов’язання, 
які покладаються на будь-якого відпові-
дального члена міжнародного співтова-
риства», — написав він у «Твіттері».
 Президент Франції Емманюель Мак-
рон закликав негайно звільнити Олексія 
Навального, наголосивши, що політичні 
розбіжності не є злочином. США закли-
кали до «негайного і безумовного звіль-
нення» Навального. Про це заявив аме-
риканський держсекретар Ентоні Блін-
кен, повідомивши про «глибоку стурбо-
ваність» Вашингтона діями влади РФ 
щодо опозиціонера. А комісар Ради Єв-
ропи з прав людини у своїй заяві наголо-
сив, що російська влада цим рішенням не 
тільки посилює порушення прав людини 
в Росії, а й підриває цілісність європейсь-
кої системи захисту прав людини.
 Міжнародна правозахисна організація 
Amnesty International назвала вирок На-
вальному політично мотивованим. «Сьо-
годнішнє рішення суду є останнім свід-
ченням того, що російська влада оста-
точно розв’язала собі руки, відчайдушно 
намагаючись змусити замовкнути своїх 
критиків», — заявила директор російсь-
кого представництва «Міжнародної ам-
ністії» Наталія Звягіна.
 Рішення російської влади у справі 

Олексія Навального засудив також Євро-
пейський Союз, назвавши його політично 
мотивованим. «Європейський Союз пос-
лідовно закликає російську владу дотри-
муватися національних та міжнародних 
зобов’язань у сфері поваги до прав людини 
та їх гарантування і рівності перед зако-
ном, у тому числі права на чесний судовий 
розгляд», — йдеться в заяві, яку від імені 
євроспільноти оприлюднив очільник дип-
ломатії ЄС Жозеп Боррель. Проте в доку-
менті ЄС немає згадки про можливі санк-
ції проти Росії, незважаючи на те, що цю 
тему обговорювали між собою країни ЄС 
у Брюсселі. За неофіційною інформацією 
Польського пресового агентства, проти 
появи цього слова у спільній заяві були, 
зокрема, Німеччина та Франція. Справою 
засудження Навального міністри євросо-
юзних країн мають займатися на найбли-
жчому засіданні Ради закордонних справ 
ЄС. А в цей час глава дипломатії ЄС Жозеп 
Боррель, який висловив «занепокоєння» 
поводженням із Навальним, полетить до 
Москви на переговори з Путіним про нор-
малізацію відносин. 
 А поки німецькі політики висловлю-
ють «стурбованість і обурення» з при-
воду вироку Навальному, вони й надалі 
відстоюють будівництво «Північного по-
току-2». Як заявив у середу на урядовій 
пресконференції в Берліні офіційний 
представник канцлера Німеччини Штеф-
фен Зайберт, уряд готовий до запровад-
ження додаткових санкцій щодо Росії за 
поводження з Навальним. Водночас він 
зауважив, що ставлення Німеччини до 
питання добудови «Північного потоку-2» 
не змінилося. «Позиція уряду відома і не 
змінилася», — наголосив Зайберт. За його 
словами, уряд розглядає цей майже добу-
дований газогін між Росією і Німечиною 
як економічний проєкт. ■

РОЗПРАВА

Умовне стало реальним
Московський суд відправив опозиціонера Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців

■

Олексій Навальний під час засідання суду.❙
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Ганна ВОЛКОВА
Полтава

— Скляні пляшки здавати найвигідніше: 
одна штука — одна гривня, — «зірка» 
засобів масової інформації 66-річна 
Таня (так жінка відрекомендувалася. 
— Авт.) знає всі розцінки на приймаль-
них пунктах у Полтаві. Весь час, поки ми 
говоримо, її пальці, в які, здається, на-
завжди в’ївся чорний бруд, розмотують 
клубок якоїсь білої стрічки, знайденої на 
купі сміття. З-під в’язаної шапки фасо-
ну «прощавай, молодість» вибивається 
коротке злипле волосся. Чорна куртка, 
явно з чужого плеча, роздерта посеред 
спини. Але обличчя жінки з беззубим ро-
том привітне, і, на перший погляд, вона 
справляє враження адекватної людини. 
— А отакі жерстяні баночки з-під кока-
коли й пива приймають по десять 
копійок за штуку. Здав кілограм — от-
римав п’ять гривень. Це вже вони подо-
рожчали, а були по 3.50, — продовжує 
власниця особистого сміттєзвалища.
З пам’яттю у Тетяни Сергіївни все гаразд. 
А з психікою — проблеми, і вже давно. 
Так склалося в її житті, що вона одно-
часно втратила чоловіка, який раптово 
помер, і постійну роботу. Це сталося по-
над двадцять років тому. На той момент 
її син і донька ще не були самостійними, 
часто хворіли. І жінка, аби мати гроші 
на життя й на ліки для дітей, як вона 
пояснює, зайнялася збиранням вторси-
ровини. Так непомітно для неї самої й 
захворіла синдромом Плюшкіна. Звісно, 
цього не визнає. 

«Збирати те, що нікому не потрібно, — 
моя робота»
 Я хочу зрозуміти, як пенсіонерка за-
бирається у свій напівзруйнований дім, 
що розташований на полтавському По-
долі, за якихось метрів 500 від райви-
конкому. Вона каже, що для цього тре-
ба відгорнути сміття від стіни. Але там 
немає дверей, лише розбите вікно.
 — Ото через нього й заходжу, — пос-
міхається. — Там у мене є ліжко. Сплю 
одягнена, бо холодно. Та що мені? Пере-
спала й пішла по своїх справах. Збира-
ти те, що нікому не потрібно, — моя ро-
бота. 
 Старезна хата Тетяни Сергіївни теж 
до самої стелі забита мотлохом. Її жит-
ло давно відрізано від газу й електрики. 
Води в ньому зроду не було. 
 — Кімнатка дванадцять квадрат-
них метрів у цьому домі дісталася мені 
у спадщину від рідної тітки, — розка-
зує моя співрозмовниця. — Сама я ро-
дом з Єкатеринбурга (колишнього Свер-
дловська), з багатодітної сім’ї. Шістнад-
цятирічною приїхала в Полтаву до тіт-
ки, та й лишилася тут. Працювала на 
трикотажній фабриці, жили з чолові-
ком і дітьми в гуртожитку. То оце завдя-
ки тітці й маю такий-сякий дах над голо-
вою. 
 Дах покритий іржавим залізом. А 
хата справді ледь не потонула у відхо-
дах, які Тетяна Сергіївна з дня на день 
зносила на своє подвір’я протягом двох 
десятків років. 
 — Я ж вертаюся додому ввечері, пун-
кти прийому зачинені — куди здавати 
це все? — ніби виправдовується за гору 
сміття біля свого будинку літня Таня. — 
А зранку встаю й знову йду своїм марш-
рутом. Іду, дивлюся — щось лежить, то 
підберу. Чого ж добру пропадати? Його 
ж усе одно хтось підбере... А метал спе-
ціально не здавала, приберігала на чор-
ний день. Його зараз по п’ять гривень за 
кілограм приймають. Думала, настане 
час, коли ослабну й не зможу заробити, 
от і здам його тоді. Хоча в мене все жит-
тя — чорний день...
 На чому вона готує їжу, я так і не 
зрозуміла, бо піч розвалена, а електри-
ки немає. Каже, ніби на дровах. А яйця 

на яєчню розколочує у знайдених плас-
тикових відрах. Вони в неї одноразового 
вжитку, як і весь інший посуд, бо мити 
все те ніде. Говорить, може зранку ви-
пити кави, і цього їй вистачає на цілий 
день. А сьогодні її чекає розкішна вече-
ря — знайомі, з якими вона разом вичи-
щає місто від сміття, пожаліли й принес-
ли цілу палку ковбаси. Втім, може, це 
просто фантазія, як і яєчня. 
 Я навідалась до помешкання Тетяни 
Сергіївни під вечір четверга. То був дру-
гий день, як комунальники ліквідовува-
ли створене нею сміттєзвалище. 
 — Вчора вивезли чотири самоскиди і 
сьогодні стільки ж, — хвалиться госпо-
диня. — А це ще на завтра лишилося. Я 
просила їх дати мені час, сама впорала-
ся б. Возиком вивозила б. Та не знайду 
щось його.
 — Що ви зараз відчуваєте? Там були 
речі, які вам найбільше шкода? — запи-
тую. 
 — Нічого не відчуваю. У мене біль-
ші втрати в житті були. Хай забирають! 
— відповідає спершу наче відстороне-
но. Але вже за мить у ній прокидається 
власниця. — Хоча чому я повинна ко-
мусь щось віддавати? Мені що, не тре-
ба? Навіть туалетний папір забрали. Я 
купила його й залишила на купі сміття. 
А вони взяли й забрали... Ну нічого, я 
ще назбираю! Якби у мене все було, то 
хіба я цим займалася б?
 Серед мотлоху помічаю дірявий ту-
ристичний намет, дитячу шубку, ку-

сок лінолеуму, картонні коробки, каст-
рулю з облупленою емаллю, літній жі-
ночий костюм застарілого крою... Це 
те, що додавало їй відчуття багатства й 
упевненості в житті. 

«Вдень на харчі витрачаю 
20-30 гривень»
 У коментарях під повідомленнями 
в інтернеті про полтавську жінку з син-
дромом Плюшкіна часто звучало, мо-
вляв, дайте їй нормальну пенсію, вона 
не буде жити зі смітників. Це, звісно, 
чистої води популізм. В історії зустріча-
ються користолюби, котрі мають солідні 
рахунки в банках, а все одно завалюють 
житло непотребом й трясуться над кож-
ною дрібницею. Відомі випадки, коли 
«професійні бідняки» сплять на матра-
цах, набитих грошима, що перетворю-
ються на труху. Та все ж цікавлюся у Те-
тяни Сергіївни розміром її пенсії й тим, 
як вона розпоряджається нею. 
 — Немає й двох тисяч, — відповідає. 
— Нам з дочкою вистачає на півмісяця. 
В день витрачаю 20-30 гривень на харчі. 
Наташа в мене любить молочко, то я ку-
пую їй з пенсії. Вона з хати нікуди не ви-
ходить. 
 Про доньку, точно знаю, Тетяна го-
ворить неправду. Наталя — пацієнт 
психіатричної клініки. А її семиріч-
на донька, яку вона народила сім років 
тому вдома на купі сміття, перебуває у 
Будинку дитини з тяжким діагнозом. 
 Син Тетяни Сергіївни вже кілька 
років живе в Ізраїлі — перебрався туди 
слідом за дружиною. Чоловік намагався 
боротися з нав’язливим «хобі» своєї ма-
тері, але марно. Перед еміграцією посе-
лив, було, її в дешевий готель, так вона 
й туди почала стягувати відходи.
 — Син мені допомагав і просив ки-
нути все, і друзі його про це ж просять, 
— зітхає Тетяна. — Ну, це їм так просто 
говорити. А мені тут хоч би якось кім-
натку відремонтувати. Де грошей на це 
взяти? Тож я постійно в пошуках за-
робітку. Дехто мені заздрить, хтось не-
навидить. Для багатьох, хто займаєть-
ся збиранням вторсировини, я конку-
рент. А сусіди мене тричі підпалювали. 
Їм, бачте, щось смердить! Добре, що в цій 
купі були пластикові пляшки з водою — 

вони плавились і гасили вогонь. 
 Ще сусіди невдоволені нашестям ми-
шей і пацюків, які без міри плодяться у 
завалах сміття. Хоча сама жінка «спи-
сує» це на... комбінат хлібопродуктів. 
Мовляв, як там починають труїти цих 
гризунів, так вони розбігаються по всій 
окрузі. 
 Якраз у цей момент попід ногами 
жінки прошмигнув рудий пацюк із дов-
гим хвостом. Тетяна Сергіївна зробила 
вигляд, що здивована. Бо останнім ча-
сом, говорить, їй зустрічаються лише 
маленькі мишки, які розвелися через 
те, що сусіди отруїли її котика. 
 — Вона трохи не при собі. Хоча до-
вести цього ми не можемо, — говорить 
Олена, одна із сусідок Тетяни Сергіїв-
ни. — У психлікарню її можуть оформи-
ти лише діти. Син відмовився це зроби-
ти. І де шукати порятунок для неї й для 
нас, не знаємо. Куди тільки не скаржи-
лися — ніде ніякої реакції. Нам завжди 
з усіх інстанцій відповідали, що не мо-
жуть вивезти сміття, бо тут приватна те-
риторія. Ми навіть самостійно встанови-
ли паркан із шиферу, аби хоч якось від-
городитися від тієї антисанітарії. Мож-
ливо, хоч тепер щось зміниться.
 Хто знає, як довго ще росла б купа 
сміття біля хати баби Тані, якби один із 
полтавців не зробив відео «колоритного» 
сміттєзвалища й не розмістив його у соц-
мережах. Це викликало не лише жваве 
обговорення проблеми мешканцями міс-
та, а й змусило владу Подільського райо-
ну вжити термінових заходів. 
 — Насамперед, ми з’ясували, що те-
риторія довкола будинку, біля якого 
мешканка розвела антисанітарію, це ко-
мунальна власність, — розповів «Новій 
годині» заступник голови Подільської 
районної ради Полтави Сергій Бойко. — 
В авральному режимі підготували необ-
хідні документи для того, щоб міська 
інспекція з благоустрою могла безпере-
шкодно приступити до робіт з ліквіда-
ції стихійного сміттєзвалища. Тетяна 
Сергіївна спочатку намагалася завади-
ти цьо му, забравшись на саму верхівку 
купи сміття, яка сягала даху, та все ж 
погодилася з нашими вимогами. За три 
дні з її подвір’я було вивезено понад 100 
тонн відходів. Що не дозволяло колиш-
ньому керівництву району ліквідувати 
цю проблему, не розумію. 
 — Але цього мало. Що буде з літньою 
жінкою? Їй потрібне житло з людськими 
умовами. Їй потрібне лікування...
 — Звісно, ми її не залишимо в аварій-
ному помешканні. Будемо готувати па-
пери для оформлення в психіатричну лі-
карню, а згодом — в інтернат для людей 
похилого віку.
 — Рішення районної влади цілком 
правильні, — коментує випадок док-
тор психологічних наук, професор Пол-
тавського національного педагогічного 
університету, сімейний психолог і пси-
хотерапевт Кіра Сєдих. — Ця жінка має 
жити під постійним наглядом медиків 
і соціальних працівників. Не виключе-
но, що видимий синдром Плюшкіна у 
неї поєднаний із більш глибинною пси-
хологічною патологією. 
 Пусковим механізмом постстресо-
вих розладів зазвичай стають психоло-
гічні травми, отримані внаслідок пере-
житих сильних негативних емоцій. Час-
то це землетруси, пожежі, війна, втра-
та близьких (як у цьому випадку) тощо. 
Тобто втрата певної стабільності. Таким 
чином психіка захищається від повного 
руйнування й дозволяє людині пережи-
ти стрес. Хвороба може мати різні про-
яви, і її тяжкість залежить від психосо-
матичного ресурсу організму, віку, ге-
нетичної спадковості. У будь-якому разі 
закликами до совісті, присоромленням, 
погрозами нічого змінити не можна. 
Потрібна консультація психотерапев-
та чи психіатра. На початкових стадіях 
зазвичай ефективне медикаментозне лі-
кування. Тут велика роль належить ро-
дичам хворого, які мають про це потур-
буватися. На жаль, постстресові розла-
ди психіки не залежать ні від соціально-
го становища країни, ні від соціального 
статусу людини. Не знаю, чи існує ста-
тистика частоти захворювання населен-
ня на синдром Плюшкіна, але, скажімо, 
на шизофренію хворіє 1,1 відсотка лю-
дей у будь-якій популяції. ■

Є ПРОБЛЕМА

Все її життя — суцільний чорний день
Пенсіонерка за двадцять років наскладала біля власного помешкання 
понад 100 тонн сміття. Комунальники вивозили його три дні

■

Тетяна Сергіївна підбирає все, 
що «погано лежить».

❙
❙

Приватне сміттєзвалище 
в житловому секторі.

❙
❙
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«Була думка зупинитися на досягнутому, адже це наше 

з тренеркою правило, та потім вирішили виконати бодай одну спробу 
на 2,06... І сталося неймовірне!».

Ярослава Магучих
українська стрибунка у висоту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У середу організаційний ко-
мітет токійської Олімпіади та 
Міжнародний олімпійський ко-
мітет оприлюднили широкий 
документ, у якому пояснили ме-
ханізми, розроблені ними задля 
захисту здоров’я учасників май-
бутньої Олімпіади. У методично-
му матеріалі детально розписані 
кроки для забезпечення спри-
ятливої епідеміологічної ситуа-
ції в олімпійській столиці. Клю-
човими пунктами цієї програми 
стали питання 14-денної само-
ізоляції спортсменів перед від-
правленням до Токіо, регуляр-
ні тестування на коронавірус, 
моніторинг показників здоров’я 
та відстеження контактів за до-
помогою спеціального застосун-
ку у смартфоні.
 Так само активно готуються 
до Ігор і самі олімпійці. На почат-
ку 2021 року українська стрибун-
ка у висоту Ярослава Магучих на 
трьох поспіль змаганнях взяла 
планку на висотах, що сягають 
двометрової позначки. На «Різд-
вяних стартах» у Києві та Удіне 
19-річна атлетка підкорила 2,02 
м та 2,00 м, відповідно. 2,02 м 
стало повторенням національно-
го рекорду в приміщенні. Але на 
цьому віцечемпіонка світу 2019 
року не зупинилася й на турнірі 
в словацькій Банській Бистриці 
злетіла на висоту 2,06 м, до якої в 
останні дев’ять років ніхто в світі 
не підіймався.
 Спочатку Ярослава орієнту-
валася на мінімальне оновлення 
рекорду України, але коли з лег-
кістю взяла 2,03 м, відчула в собі 
сили для більш серйозного звер-
шення.
 «Потім думала, на яку ви-
соту ставити планку — 2,05 чи 

2,06 м. Але, оскільки 2,05 — це 
був рекорд змагань, встановле-
ний знаною хорваткою Блан-
кою Влашич, то хотілося біль-
шого», — розповіла про свою 
змагальну стратегію в Словач-
чині Магучих.
 Однієї спроби вистачило тала-
новитій українці для підкорення 
2,06 м, після чого директор зма-
гань запропонував Магучих за-
махнутися на світовий рекорд.
 Утім штурм найвищого піку 
Ярослава зі своєю наставницею 
відклали на майбутнє, залишив-
ши його як орієнтир i стимул  для 
подальшого прогресу. До слова, 
вище за Магучих у приміщенні 
стрибали лише двоє атлеток — 
шведка Кайса Берквіст (208 см) 
та Хайке Хенкель (207 см).
 Водночас зазначимо, що ос-
таннє досягнення Ярослави ста-
ло не тільки найкращим націо-
нальним здобутком на змаган-
нях «під дахом», а й абсолютним 
рекордом України (офіційний 
літній рекорд України належить 
Інзі Бабаковій, яка в 1995 році 
стрибнула на 2,05 м).
 «Велика вдячність моїй на-
ставниціі Тетяні Степановій. 
Без неї цього результату не було 
б. У Банську Бистрицю їхала, 
маючи на меті на 1 см підняти 
свій особистий рекорд і подола-
ти 203 см. Була думка зупини-
тися на досягнутому, адже це 
наше з тренеркою правило, та 
потім вирішили виконати бо-
дай одну спробу на 2,06... І ста-
лося неймовірне!» — розповіла 
рекордсменка. Найближчим же 
часом спортсменка аналізувати-
ме останні звершення та абстра-
гується від досягнутого. «Треба 
забути цей результат і стрибати 
ще вище», — зазначила Яросла-
ва Магучих. ■ 

«Під дахом» у Банській Бистриці Ярослава Магучих iз першої спроби стрибнула на 2,06 м.
Фото з сайта uaf.org.ua.

❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Стрибок «десятиліття»
На турнірі в Словаччині талановита українська стрибунка 
у висоту двічі оновила рекорд України в приміщенні

■

Григорій ХАТА

 У Мельбурні, котрий останні тижні 
перебуває в очікуванні старту Відкрито-
го чемпіонату Австралії, — велика пані-
ка. 
 Зупинилася ціла низка мельбурнсь-
ких турнірів, які паралельними кур-
сами як розігрів проходять на кортах 
«Аустреліен оупен». У однієї з праців-
ниць готелю, де після прильоту до Авс-
тралії тенісисти проходили карантин, 
виявили COVID-інфекцію.
 Із метою недопущення подальшого 
розповсюдження інфекції організато-
ри скасували всі матчі четверга, відпра-
вивши на ізоляцію та тестування близь-
ко півсотні осіб, які мешкали в одному 
готелі з власницею позитивного тесту.
А у четвер на корти «Мельбурн парку» 
мали вийти перша та третя ракетки жі-
ночого тенісу України — Еліна Світолі-
на та Марта Костюк.
 На турнірі Gippsland Trophy при-
ма українського тенісу вже дійшла до 
чверть фіналу, отримавши на цьому ета-
пі собі в суперниці 20-ту тенісистку рей-
тингу WTA, бельгійку Елізу Мертенс. У 
третьо му колі Еліна переграла перемож-
ницю «Ролан Гаррос»-2017 Олену Оста-
пенко з Латвії — 7:6, 3:6, 2:6. 
 А от перед Костюк, яка змагається 
на турнірі Grampians Trophy, залишав-
ся неподоланим бар’єр другого кола. 
Після успіху в стартовому матчі проти 
Габріели Дабровськи з Канади (6:3, 6:0) 
20-річна українка вийшла на побачення 
з Дженніфер Брейді з США. Аби наздог-
нати графік, організатори цих жіночих 
турнірів вирішили, що надалі замість 
третього сету в матчі суперниці грати-
муть супертайбрейк до десяти виграних 
очок.
 Водночас Сергій Стаховський — єди-
ний повпред українського чоловічого 
тенісу, котрий нині перебуває в Мель-
бурні й чекає на жеребкування першого 

в сезонi «гранд слему», свої виступи на 
«прогрівочному» перед «АО»-2021 тур-
нірі вже завершив.
 У другому колі Great Ocean Road Open 
35-річний тенісист поступився Рейллі 
Опелці — 7:6 (10:8), 6:4.
 Зазначимо, що саме жеребкуван-
ня Відкритої першості Австралії через 
впровадження в Мельбурні додаткових 
заходів епідеміологічної безпеки органі-
затори турніру перенесли з четверга на 
п’ятницю.
 Цікаво, що до останнього моменту до 
числа учасників турніру планувала пот-
рапити й друга за силою тенісистка Ук-
раїни Даяна Ястремська, котру після 
здачі позитивного допінг-тесту тимча-
сово відсторонили від міжнародних зма-
гань.
 Разом iз майбутніми учасниками 
«АО» 20-річна одеситка в середині січня 
прибула на Зелений Континент і відбула 
14-деннний карантин, сподіваючись, що 
за цей час її адвокати в Спортивному ар-
бітражному суді зможуть домогтися ска-
сування заборони на її участь у змаган-
нях. Проте в CAS апеляцію Ястремської 

відхилили. 
 «Я дуже засмучена, адже сподівала-
ся, що зможу взяти участь в «Аустреліен 
оупен». Я мала надію, що апеляцію при-
ймуть. Але, на жаль, ні. Я обов’язково 
поверну організаторам гроші за літак 

та проживання. А зараз прийшов час 
захистити себе по суті спору. Я доведу 
свою невинуватість (у вживанні допін-
гу), коли незалежний трибунал ITF вис-
лухає мене, свідків та експертів», — за-
явила Ястремська. ■

Готуючись у Мельбурні до старту «АО»-2021, Еліна Світоліна переграла переможницю 
«Ролан Гарроса»-2017.
Фото з сайта isport.ua.

❙
❙
❙

TEHIC

Розігрів із пригодами
Через виявлену 
в тенісному кластері 
COVID-інфекцію у 
Мельбурні скасували 
матчі змагальної 
програми четверга

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Старий єврей у нотаріуса пише 
заповіт.
  Нотаріус:
 — Ваш зять Ізя просив згадати 
його в заповіті.
  Єврей:
 — Пишіть: «Привіт, Ізя».

* * *
  Одеса, базар:
 — Я б і за півціни не купила таку 
шубу. Подивіться — он хутро лізе.
 — Та за цю ціну через кiлька років 
у вас буде відмінне шкіряне пальто.

* * *
  Абрам прогулюється з Сарою 
по Одесі. Проходять повз ресторан.
  Сара каже:
 — Ой, як смачно пахне!
 — Тобі сподобалося? Хочеш, 
ще раз пройдемося?

* * *
  Суддя:
 — З чого ви взяли, що свідок 
був у нетверезому стані?
 — Він зайшов у телефонну будку, 
пробув там півгодини і вийшов, стра-
шенно лаючись, що ліфт не працює.

* * *
  Чоловік повертається з відря-
дження. Раптом з-під ліжка вила-
зить чоловiк.
 — Я рецидивіст Сидоров! Гроші 
та коштовності! 
 Забравши гаманець, тікає. Тіль-
ки чоловік заспокоївся, як з-під ліж-
ка вилазить ще один.
 — Я слідчий Петров! Тут Сидо-
рова не було?
 — Був, був. Тільки що втік.
 — Опергрупа, на вихід!

Замість вінка на могилу героя
Анатолія Лупиноса позбавляли волі й за прочитаний біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві вірш

По горизонталі:
 1. Велике емоційне навантажен-
ня. 5. Святковий атрибут. 8. Суп із 
риби. 9. Гормон, який вживають 
при цукровому діабеті. 10. При-
слуга при панові. 11. Гостре запа-
лення червоподібного відростка 
сліпої кишки. 13. Частина облич-
чя. 14. У католицькій, англікансь-

кій, лютеранській церквах — по-
чесний титул представника вищого 
духовенства. 16. Колишня назва сто-
лиці Казахстану. 20. Німецький Дон-
бас. 21. Ватажок козацького повстан-
ня проти польської шляхти 1594—
1596 років. 24. Органічна речови-
на, яка має нерозчинність у воді. 25. 
Десятирукий головоногий молюск, з 
якого добували чорнило. 26. Інфор-
маційно-комунікаційні технології. 27. 
Велике цебро, яким витягають руду. 
28. Хліб, корж або млинець, спечений 
з ячмінного борошна.
По вертикалі:
 1. Місто на Черкащині. 2. Ні-
мецький письменник, автор історій 
про барона Мюнхгаузена. 3. Бага-
торічна рослина родини бобових, 
корінь якої використовують як підсо-
лоджувач. 4. Невеликий хижий звір. 
5. Вид танцювального мистецтва. 
6. Форменний знак на головному 

уборі, переважно у військових чи 
службовців. 7. Дорожня сумка в Кар-
патах. 12. Земля, яку залишають не-
засіяною, для перепочинку. 14. Под-
ружня зрада. 15. Давньо грецький 
поет і драматург. 17. Італійське міс-
то, де жив Фігаро із відомої комедії 
Бомарше. 18. Вигадане ім’я у соцме-
режах. 19. Давній український при-
стрій для прання одягу за допомо-
гою попелу. 21. Те, що помирає ос-
таннім. 22. Дрібний землевласник 
у феодальній Англії, особисто віль-
ний, що самостійно обробляє зем-
лю. 23. Фіксований податок у се-
редні віки. ■

Кросворд №7
від 29—30 січня

Дара ГАВАРРА

 Більшість жінок після важкого роз-
лучення впадає у депресію, та тільки 
не інста-діва Кім Кардашьян. Матір чо-
тирьох дітей після трьох шлюбів важ-
ко чимось залякати чи здивувати, тим 
паче розлученням, яке принесе їй чи-
малі дивіденди, адже тепер уже ко-
лишній чоловік — Каньє Уест, репер, 
хіп-хоп-виконавець, продюсер, ди-
зайнер, а крім усього перераховано-
го, ще й «завсідник» журналу «Форбс» 
та «член» клубу 100 найвпливовіших 
людей планети, за версією журналу 
«Тайм» — дуже багата людина, тож 
аліменти складуть чималу суму. Жін-
ка вирішила пишно й дорого відсвятку-
вати цю подію, з музикою, танцями й 
шампанським, і не де-небудь, а на при-
ватному острові, де й орендувала віл-
лу, щоб рідним і гостям було де зручно 
розташуватися. Кім має намір, окрім 
своїх дітей, запросити й усе сімейство 
Кардашьян. Близькі до Кім люди роз-
повіли, що шоу-діва сповнена позитив-
них емоцій і натхненна свободою, яка 

віднині стане її суттю, адже 
останні роки були нелегки-
ми для неї. Виявилося, 
що, окрім президентсь-
ких амбіцій, які виявив 
її колишній чоловік, він 
страждає ще й біполяр-
ним розладом. Тож жін-
ці довелося терпіти його 
неадекватну поведінку 
під час президентських 
перегонів.
 Святкування завер-
шення шлюборозлуч-
ного процесу на острові 
пані Кардашьян збираєть-
ся записувати на відео. І ось тут 
проявляється її ділова хват-
ка бізнес-леді, оскільки ці 
зйомки свідчитимуть або 
про завершення шоу «Сі-
мейство Кардашьян» і 
внесуть чималу копій-
чину до родинної скар-
бнички, або ж — про 
початок якогось но-
вого шоу, яке Кім 
також зможе чудо-
во монетизувати. ■

з 8 до 14 лютого

 Овен (21.03—20.04). Частi флiрти при-
зводять до одноразових інтрижок. Радимо 
серйознiше ставитися до сiмейних обов’язкiв.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Телець (21.04—21.05). Вам доведеться 
вибирати мiж сім’єю та службовим романом. 
Стосунки в родині залишаться напруженими, 
від вас залежатиме, як налагодити ситуацiю.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21.06). У вас 
з’явиться додатковий заробiток. Крім того, 
існують шанси домогтися професійного зро-
стання i хороших матеріальних прибуткiв.
  Дні: спр. — 10; неспр. — 14.

 Рак (22.06—23.07). На роботi може ста-
тися конфлікт, що призведе до звільнення. Не 
переймайтеся, поруч iз вами є надійні друзі, 
які допоможуть матерiально.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). Ви нерідко пого-
джуєтеся на авантюри, лотереї та азартні ігри, 
у яких вам щастить. Можливо, вдасться прид-
бати житло або дорогу техніку.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). У вас з’являться 
новi знайомi, якi серйозно вплинуть на ваш 
майбутнiй розвиток. Ви ж розвиватимете спра-
ву, яку розпочали ранiше.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Терези (24.09—23.10). У вас з’явиться 
бажання отримати додаткову освiту. Але ви ри-
зикуєте втратити кохану людину, оскiльки буде-
те занадто зосереджені на роботі та навчанні.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви рідко 
зав’язуватимете стосунки й розкриватимете 
свою душу. Несподiвано зустрiнете друзів, iз 
якими давно не підтримували зв’язок.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

  Стрілець (23.11—21.12). Ви ведете ас-
кетичний спосіб життя, тож не станете витрача-
ти даремно гроші, хiба що на розширення біз-
несу. Вихiднi обiцяють бути веселими.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Козеріг (22.12—20.01). Від вас зна-
добиться фінансова допомога для близьких, 
швидше за все, батькам. Для цього доведеть-
ся брати кредит або позичати гроші в друзiв.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). З’явиться чи-
мало перешкод і проблем. Знадобляться тер-
піння і фантастичний спокiй, щоб не зірватися 
і цим не погіршити своє становище.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Риби (20.02—20.03). Настає важкий 
перiод, але ви зможете розвинути в собі нові 
якості й створите фундамент для нового злету 
в кар’єрі та особистому житті.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14. ■

СІМЕЙНІ ПУТА

Кім Кардашьян 
розлучилася

■

Кім Кардашьян.❙

Це треба відсвяткувати!

6—7 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах ожеледи-
ця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -11...
-13, удень -6...-8. Пiслязавтра вночi -14...-16, удень -10...-12.

Курорти Карпат: хмарно, снiг. Славське: вночi -5...-7, удень 
-2...-4. Яремче: вночi -4...-6, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi 
0...+2, удень +2...+4. Рахiв: уночi 0...+2, удень +2...+4.

4 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 55 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  5 см, Долина — немає, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — немає, 
Пожежевська — 61 см.
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