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Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор. 2»

Зразковий громадянин 
під тотальним 

контролем

стор. 3»

На порозі

 — одне з 

найважливіших 

духовних свят

Чи зуміє Україна дати свій 

бій у великій цифровій 

битві за світове лідерство

Російські окупанти незаконно 

«віщають» на частотах наших 

радіостанцій

Звернення поета О. ІРВАНЦЯ 
до всіх людей доброї волі! 

Люди! Всі ми спраглі любові, 
І страждання ссе крадькома. 
Відгуляли свята зимові,
Й залишилась сама зима! 
Ми завмерли в чеканні посту, 
Тож лікуймо й ковідну коросту! 
Щоб вдушити зло в пуповині 
І поставити на прикол, 
Помолитися спільно повинні 
Всі священники всіх церков. 
І єпископи, й інші екзархи, 
І шамани, й інші жерці,
Патріархи і архiпархи, 
Ребе, пастори й панотці. 
Папо Римський і Далай Ламо! 
Нумо, разом вірус здолаймо!

Стрічайте і стрічайтесь!

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,995 грн 

1 € = 33,637 грн

1 рос. руб. = 0,368 грн

Вирішили... 
відстрочкою
Уряд підписав меморандум з місцевою владою про замороження 
тарифів. Та чи надовго це врятує наші гаманці?

стор. 13»

Кремль зухвало 
«їздить по 

вухах» українців 
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«Мова окупантів у деяких містах та селах настільки потужна, що заглушає навіть 
розташовані поруч українські радіосигнали».

Кримська правозахисна група

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
минулоріч склали 

надходження до місцевих бюджетів від спла-
ти туристичного збору, звітували в пресцен-
трі Державного агентства розвитку туризму 
України.

13 млн українців
не має про-

писки в паспорті, за даними віцепрем’єр-мініс-
тра – міністра цифрової трансформації Украї-
ни Михайла Федорова.

років
минуло з дня народження 

українського письменника й перекладача, 
чудового прозаїка «розстріляного відро-
дження» Валер’яна Підмогильного, нага-
дали в Мінкультури.

документ
часів Української 

Держави гетьмана Скоропадського про необ-
хідність впровадження закону про українську 
мову знайшли днями у Держархіві, поінформу-
вали у відомстві. 

українців
підтримують акції про-

тестів із вимогою зниження тарифів за 
комунальні послуги, згідно з результа-
тами дослідження Соціологічної групи 
«Рейтинг».

Понад 1 млн 100-річний 89%120
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ЗАРАЗА

Світ не без 
добрих вакцин
Польща перепродасть Україні 
1 мільйон 200 тисяч доз 
«АстраЗенека», адже китайський 
препарат через затримки надійде 
лише у квітні 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 За минулу добу в Україні діагностували коро-
навірус у 5 тис. 039 осіб. Зокрема, захворіли 277 дітей 
i 281 медпрацівник. Урятувати не вдалося 124 пацієн-
ти, одужало понад 6 тисяч людей. Найбільше випад-
ків підтвердили в Івано-Франківській, Вінницькій, 
Закарпатській, Житомирській областях і в Києві. За-
галом же від коронавірусу в Україні померло вже по-
над 24 тисячі людей, повідомили в Міністерстві охо-
рони здоров’я. З весни минулого року ковідом інфіку-
валися понад 1 мільйон 200 тисяч осіб, одужало май-
же 1 мільйон 100 тисяч людей. 
 Тим часом у Всесвітній організації охорони 
здоров’я розкритикували розподіл вакцин у світі. 
Адже на сьогодні майже 130 країн не зробили жодного 
щеплення. Про це йдеться у спільній заяві глави ВООЗ 
Тедроса Аданома Гебреісуса та виконавчого директора 
ЮНІСЕФ Генріетти Фор. Вони закликали світових лі-
дерів «поглянути за межі своїх кордонів» і використо-
вувати стратегію вакцинації та покласти кінець пан-
демії. Щоб зробити розподіл раціональнішим, Поль-
ща перепродасть Україні додаткові 1 мільйон 200 ти-
сяч доз вакцин «АстраЗенека». Про це на спільній 
пресконференції з прем’єром України заявив віцеп-
резидент Єврокомісії. Цю партію вакцин наша країна 
отримає на додачу до 117 тисяч доз препарату «Пфай-
зер» i ще до майже чотирьох мільйонів доз вакцини 
«АстраЗенека» за програмою «Ковакс». Загалом на 
боротьбу з наслідками коронавірусу ЄС виділяє Ук-
раїні 190 мільйонів євро. А перші поставки препара-
ту, за словами віцепрезидента Єврокомісії, мають від-
бутися вже цього місяця. Водночас Кабінет Міністрів 
офіційно заборонив реєстрацію вакцини «Спутнік-Ві» 
в Україні. Відповідна постанова оприлюднена на уря-
довому порталі. Зокрема, в документі сказано, що за-
бороняється реєстрація вакцин та інших препаратів 
для профілактики COVID, які вироблені державою-
агресором. Кабмін визначив, що поставка і перевірка 
вакцин інших виробників регулюватиметься домовле-
ностями в межах механізму COVAX. А Державний ек-
спертний центр Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни оцінюватиме ефективність препаратів і перевіряти-
ме матеріали під час їх реєстрації в Україні. 
 Також стало відомо, що уряд не планує запрова-
джувати більш жорсткі карантинні обмеження. При-
наймні найближчі два місяці. Про це заявив міністр 
охорони здоров’я Максим Степанов. Каже: у суворо-
му карантині немає потреби, адже є ефект від заходів, 
які запровадили раніше. Та й показники захворюва-
ності на коронавірус зменшуються. А ще в уряді оз-
вучили три основні напрямки боротьби з коронавіру-
сом. Обіцяють посилення медичної системи, ефектив-
ні карантинні заходи та вакцинацію населення від ко-
ронавірусу. Кампанію з вакцинації мають розпочати  у 
лютому. До кінця року в уряді планують зробити щеп-
лення майже 21 мільйону українців, які належать до 
різних категорій ризику. 
 Однак перші поставки китайської вакцини Sinovac 
в Україну затримуються. Про це українська компанія 
«Лекхім» попередила державне підприємство «Ме-
дичні закупівлі України». Причина — Китай не надав 
експортну ліцензію через те, що Верховна Рада запіз-
но прийняла закон про прискорену державну реєстра-
цію вакцин від коронавірусу. Тепер Україна отримає 
цю вакцину аж у квітні, а не в лютому, як планувало-
ся раніше. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Президент Володимир Зеленський 11 
лютого прибув із робочою поїздкою до До-
нецької області. «Глава держави ознайомить-
ся з ситуацією на передовій і поспілкується з 
військовослужбовцями, які несуть службу в 
зоні проведення Операції Об’єднаних сил», 
повідомили в пресслужбі глави держави. За 
даними офiсу президента, разом iз Зеленсь-
ким на Донбас вирушили посли країн «Вели-
кої сімки».
 Тим часом 10 лютого на фронті було за-
фіксовано сім порушень режиму припинен-
ня вогню. Так, у районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угруповання «Схід», не-
подалік населеного пункту Піски, російсько-
окупаційні війська відкривали прицільний 
вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. 
Внаслідок цього український захисник отри-
мав вогнепальне поранення. Військовослуж-
бовця оперативно доправлено до лікувально-
го закладу, де йому надають необхідну ме-
дичну допомогу. Стан здоров’я пораненого 
задовільний.
 Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, про-
тивник неодноразово вів вогонь iз ручних про-
титанкових гранатометів i великокаліберних 
кулеметів, а біля Верхньоторецького — зі 
станкового протитанкового гранатомета. 
 У районі відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Північ», неподалік 
Південного, збройні формування окупантів 
вели вогонь з автоматичного станкового гра-

натомета. На околицях населеного пункту Зо-
лоте-4 ворог застосував безпілотний літаль-
ний апарат i скинув два постріли ВОГ-17 біля 
позицій Об’єднаних сил. На прицільні обстрі-
ли москалів українські захисники дали адек-
ватну відповідь. 
 Трагічна звістка з передової надiйшла 
11 лютого: близько 9.30 на напрямку Горлів-
ка снайпер ЗС РФ важко поранив військово-
службовця ЗСУ. Незважаючи на надану допо-
могу, він помер пiд час евакуації. Українською 
стороною СЦКК направлено відповідну ноту 
до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
 Варто наголосити, що, попри офіційно 
проголошене «перемир’я», лише за перші 40 
днів 2021 року на Донбасі загинули  11 бійців 
Збройних сил України.
 Глава української делегації в Тристорон-
ній контактній групі Леонід Кравчук заявив, 
що перемир’я на Донбасі більше немає, бо РФ 
не хоче його дотримуватися. За його слова-
ми, Росія починає діяти зухвало й неперед-
бачувано. Ситуація ускладнюється й тим, що 

в ОРДЛО повно російських найманців та оз-
броєння.
 «Перемир’я вже просто немає. Ми не мо-
жемо далі вдавати, що воно є. Треба говори-
ти правду, біле називати білим, а чорне — 
чорним. Росіяни починають діяти зухвало, 
відкрито, не ховаючи свої наміри... В ОРДЛО 
перебувають російські найманці, командири 
та російська зброя. Ми не знаємо, коли вона 
може бути задіяна, але маємо бути напоготові 
та уважно ставитися до всього, що відбуваєть-
ся», — заявив Кравчук.
 Він також вважає, що Україна має змі-
нити свою стратегію в боротьбі з окупанта-
ми. «Поблажливістю, м’якістю, закликами до 
компромісів ми нічого не доб’ємося. Нам тре-
ба бути послідовними та жорсткими», — ска-
зав глава української делегації в ТКГ.
 Нагадаємо, минулоріч Україна підготува-
ла для ТКГ «План спільних кроків» із пропо-
зицією повного припинення конфлікту й де-
мілітаризації окремих районів Донецької та 
Луганської областей на початку 2021 року. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Московська пропаганда нахаб-
но «заткнула рота» вітчизняним 
радіоканалам у всіх прикордон-
них iз півостровом районах Півден-
ної України. У низці сіл та селищ 
Херсонщини, на адміністративно-
му кордоні з тимчасово окупова-
ним Кримом, українське радіо за-
глушують російськими сигнала-
ми. Протизаконну діяльність оку-
панти свідомо ведуть саме на тих 
частотах, на яких повинні зву-
чати наші радіостанції. Російсь-
кі пропагандисти незаконно за-
хопили ефір відразу в 19 населе-
них пунктах півдня Херсонської 
області: Щасливцеве, Генічеська 
Гірка, Генічеськ, Чонгар, Мико-
лаївка, Новоолексіївка, Маячка, 
Новотроїцьке, Громівка, Новоми-
колаївка, Строганівка, Григорів-
ка, Чаплинка, Мирне, Каланчак, 
Олександрівка, Хорли, Роздольне 
та Скадовськ.
 Члени міжнародної моніторин-
гової групи також зафіксували той 
факт, що якість ворожого мовлення 
на півночі Криму та на півдні Хер-
сонщини останнім часом істотно 
зросла.
 Згодом виявилося, що блокува-
ти сигнал наших FM-станцій ціле-
спрямовано допомагає нова теле-
радіовежа, що нещодавно виросла 

у північній частині Криму, поруч 
із КПВВ «Чаплинка». Тому люди, 
які живуть у цьому регіоні, фак-
тично позбавлені нормального до-
ступу до українського інформацій-
ного поля. За словами співробітни-
ків Кримської правозахисної гру-
пи, мешканців населених пунктів, 
що прилягають до півострова, поз-
бавили можливості отримувати 
правдиву інформацію від вітчиз-
няних ЗМІ. Натомість українцям 
нав’язують неправдиві новини від 
пропагандистських станцій «Радіо 
Крим», «Маяк», «Море», «Супут-
ник», «Вести» та «Ватан СЕДА-
СЕН».
 Під час перевірок теле- та радіо-
ефіру було встановлено, що в ре-
гіоні в хорошій якості присутнє й 
російське телебачення, а ось пок-
риття українських телеканалів та 
мобільного зв’язку на цих тери-
торіях недостатньо добре.
 Моніторинг ситуації з FM-мов-
ленням у цьому регіоні Кримська 
група правозахисників провела на 
початку лютого та з’ясувала, що ук-
раїнські радіостанції заблоковані 
також і на підконтрольних уряду 
України територіях у безпосеред-
ній близькості до КПВВ «Чаплин-
ка» та «Чонгар». Найбільше пок-
риття у цьому регіоні мають росій-
ські станції «Маяк» та «Море», їх 
окупанти використовують одночас-
но на кількох частотах, які, за зако-

ном, належать Україні.
 — Російський сигнал зухвало 
перекриває українські станції, які 
мають ліцензії на мовлення саме на 
цих частотах та у цьому регіоні, — 
обурені правозахисники. — Мова 
окупантів у деяких містах та селах 
настільки потужна, що заглушає 
навіть розташовані поруч українсь-
кі радіосигнали. Наприклад, росій-
ські станції «Маяк» i «Море» ма-
ють у селах Херсонщини настільки 
ж розбірливий та якісний сигнал, 
що й в окупованому Криму. Вико-
ристання в ефірі цих медіа мови во-
рожнечі, психолінгвістичних мані-
пуляцій та інших засобів впливу 
на свідомість слухачів робить про-
російський контент спокусливою 
приманкою для незрілих людей.
 Все це є прямою, реальною та 
дуже потужною загрозою націо-
нальній безпеці України. На дум-
ку кримських правозахисників, 
офіційний Київ повинен зайня-
ти більш активну позицію в га-
лузі пошуку міжнародно-право-
вих механізмів iз метою притяг-
нення Росії до відповідальності за 
такі дії. Уряд України має розроби-
ти та терміново почати ефективну 
протидію культурно-інформацій-
ній експансії РФ у Херсонській об-
ласті. ■

НА ФРОНТІ

А його й не було
Леонід Кравчук заявив, що перемир’я 
на Донбасі більше немає

■

ГІБРИДНА ВІЙНА

Кремль зухвало «їздить 
по вухах» українців 
Російські окупанти незаконно «віщають» 
на частотах наших радіостанцій

■
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українців
виступає за відставку 

Зеленського, свідчить опитування, прове-
дене Центром Разумкова.

49% років
уперше Укрпошта 

побудує великий сортувальний центр у 
Києві, повідомили у пресслужбі відомс-
тва.

бізнесу
після пандемії працювати-

ме у змішаному форматі, поєднуючи дистанцій-
ну роботу та офісну, спрогнозувала віцепрези-
дент компанії IT-Integrator Надія Омельченко.

в’язниць
в Україні планують 

виставити на аукціон у рамках програми 
«Велика приватизація тюрем», заявили 
у пресслужбі КМУ.

раза
«зелена» влада зменшила 

обсяг коштів на закупівлю книжок для бібліо-
тек порівняно з 2018 роком, поскаржився зав-
відділу підтримки книговидання Українського 
інституту книги Юрій Марченко.

За  40 40% 36 У 2,5
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КОЛАПС

Столиця в 
сніговій облозі
Через негоду 
КП «Київпастранс» навіть 
ввело оперативний стан 
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Лютий таки вирішив показати, де раки зи-
мують, вдаривши морозами й засипавши снігом: 
зокрема, станом на ранок 10 лютого через шкваль-
ний вітер i налипання мокрого снігу в Україні за-
лишалися знеструмленими 62 населенi пункти.
 А з 11 лютого Україну накрив новий циклон, 
що призвело до значних опадів, температурних 
«гойдалок», штормового вітру та посилення мо-
розів на більшості території країни. 
 Непереливки було й у столиці: лише за дві доби 
на початку тижня випало до сорока сантиметрів 
снігу, й, як запевнили синоптики, до вихідних у 
Києві триватимуть снігопади різної інтенсивності 
й очікується різке зниження температури.
 У перші дні негоди сильний снігопад викли-
кав транспортний колапс у столиці: багато тро-
лейбусів і маршрутних автобусів були змушені 
змінити графік роботи або зовсім не вийшли на 
маршрут, затримувався й рух трамваїв. Уранці  
затори утворилися на всіх мостах через Дніпро: 
Південному, Північному, Метро, Патона і Дар-
ницькому. Особливо важко через це було виїха-
ти жителям лівого берега. Але й на правому бе-
резі столиці ситуація була не кращою. 
 Комунальне підприємство «Київпастранс» у 
своєму екстреному повідомленні заявило: «Вве-
дено оперативний стан №4 на всі види громадсь-
кого транспорту у зв’язку зі складними погодни-
ми умовами. Рух транспорту без дотримання гра-
фіка руху».
 Звернувся до киян і міський голова Володи-
мир Кличко, запевнивши, що дорожники, бри-
гади комунальників iз ручного прибирання пра-
цюють у столиці в посиленому режимі. Він за-
значив, що напередодні вночі на вулицях Києва 
розчищав сніг майже весь комунальний транс-
порт — понад 440 одиниць, працювали 40 бригад 
iз ручного прибирання. Зранку кількість сніго-
прибиральної техніки збільшили до 470.
 Також очільник столиці закликав водіїв не 
користуватись приватним транспортом. Додамо, 
що евакуатори вивезли десятки авто, які заважа-
ли дорожникам прибирати сніг, а до 11 лютого в 
місті було кардинально обмежено рух вантажі-
вок (рух великогабаритного транспорту в межах 
Київської та Чернігівської областей на цей час 
також було обмежено).
 Київські рятувальники облаштували на 
в’їздах до столиці пункти обігріву для водіїв, яки-
ми можуть скористатися всі, кому це необхідно. 
Крім того, на Дарницькому та Південному вокза-
лах встановили намети додаткових цілодобових 
пунктів обігріву. Їх роботу забезпечили міські 
служби та інші громадські організації. Всього за 
останні кілька днів у ці пункти звернулося близь-
ко двох тисяч людей. Загалом стаціонарних пунк-
тів обігріву в Києві понад 30, і працюють вони тра-
диційно з 1 грудня по 31 березня.
 Глибинною причиною постійних заторів 
i черг на громадський транспорт у Києві, які 
є постійними й у негоду лише посилюються, 
є недосконалість містобудівництва, а вже потім 
ідуть відсутність нормальних доріг, нестача 
транспорту, і т.д., переконаний начальниик 
«Інституту Генерального плану міста» Сергій 
Броневицький. Як заявив чиновник, «...знач-
на частина людей мешкає в спальних районах 
столиці, натомість основна частина місць праці 
розташована в центральній частині Києва. На-
слідком цього стала щоденна маятникова міг-
рація, яка й перевантажує транспортну систе-
му міста». Не останню роль зіграло й бездумне 
зведення численних нових ЖК на місці колиш-
ніх промислових центрів. ■

■

Світлана МИЧКО

 У понеділок, 15 лютого, в Ук-
раїні відзначатимуть Стрітення 
Господнє, яке належить до два-
надцяти найзначиміших христи-
янських свят. Приурочене воно до 
події, коли Матір Божа Марія при-
несла свого маленького сина Ісуса 
до храму в 40-й день після його на-
родження. Там малюка побачили 
праведний старець Симеон i про-
рочиця Анна, які й сповістили, що 
цей хлопчик — Син Бога і майбут-
ній Спаситель усього людства.
 Перші згадки про Стрітення 
датовані кінцем III i початком IV 
століття нашої ери. А офіційно цей 
день було визнано святом за прав-
ління візантійського імператора 
Юстиніана у 542 році. Символізує 
воно зустріч людства з Христом, а 
також — Старого і Нового Завітів.
 Утім є у свята Стрітення і до-
християнське трактування. Згід-
но з історичними джерелами, за 
язичницьких часів воно ще мало 
такі назви, як Стрічення, Стріщен-
ня, Громниці (начебто тільки цього 
дня взимку може вдарити грім) або 
Зимобор. А символізувало зустріч 
двох стихій — вогню і води, тепла 
і холоду та зимового і весняного се-
зонів. Тож у народі й досі кажуть, 
що цього дня зима з весною зустрі-
чаються.
 На Стрітення у храмах України 
традиційно відбуватимуться свят-
кові богослужіння, святитимуть 
воду та свічки, які вважають особ-
ливими, здатними захистити дім 
і його господарів від багатьох не-
щасть i небезпек. За повір’ям, при-
міром, таку свічку треба запалю-
вати в час природних стихій, коли 
трапилася пожежа, під час затяж-
них пологів чи щоб допомогти душі 

померлої людини легше перейти 
до іншого світу. Віруючі люди вва-
жають обов’язковим відвідати на 
Стрітення службу в церкві та при-
нести додому освячену церковну 
свічку. Впродовж останніх років 
багато де в Україні (особливо в за-
хідних областях) з’явилися й су-
часні традиції. Наприклад, про-
ведення в школах культурних та 
інших закладах майстер-класів із 
виготовлення декорованих стрі-
тенських свічок iз воску. А в сіль-
ських громадах є чудовий звичай 
дарувати такі, вже освячені в хра-
мах, свічки одиноким немічним 
людям, які самі до церкви прий-
ти не можуть. Не раз чула авторка 
цих рядків і про цілком уже світ-
ську традицію саме на Стрітення 
призначати зустрічі з одноклас-
никами, друзями тощо — кажуть, 
тоді на них панує особлива атмос-

фера, і кожному учаснику така зус-
тріч приносить удачу.
 Отже, стрічайтеся і стрічайте 
чудове свято Стрітення! ■ 

НАПЕРЕДОДНІ

Стрічайте і стрічайтесь!
На порозі — одне з найважливіших духовних свят

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Позачергові вибори міського го-
лови Харкова відбудуться восени 
2021 року, а не навеснi, як передба-
чалося раніше. Швидше підготува-
ти процес голосування не вдалося, 
оскільки мерія подала до Верховної 
Ради не весь список необхідних доку-
ментів. Про це повідомив заступник 
керівника офісу президента Кирило 
Тимошенко. 
 За його словами, позачергові ви-
бори міського голови в Харкові, згід-
но з законодавством, можуть бути 
призначені тільки на останню неді-
лю березня або останню неділю жов-
тня. На початку січня Ігор Терехов, 
який наразі обіймає посаду секрета-
ря міськради, повідомив, що мерія 
вже подала до парламенту всі необ-
хідні для виборчої компанії докумен-

ти. Проте пізніше з’ясувалося, що це 
не зовсім так, оскільки для розгляду 
цього клопотання не вистачало двох 
«паперів»: копії свідоцтва про смерть 
Геннадія Кернеса, завіреної печат-
кою міськради, і рішення ради про 
взяття до відома факту смерті місь-
кого голови. «Думаю, через те, що 
там була якась «чехарда» з докумен-
тами, вони не зайшли до Верховної 
Ради, — сказав Кирило Тимошенко. 
— Вибори слід очікувати вже восени, 
адже терміни минули». 
 Повний список потенційних кан-
дидатів поки що не озвучено. Про 
свій намір повернутися в крісло мера 
повідомив лише Михайло Добкін. 
«Моїм основним конкурентом буде 
команда Авакова, — розкрив він го-
ловну інтригу майбутніх перегонів. 
— За них сьогодні говорить секре-
тар міськради Ігор Терехов». У свою 

чергу, теж колишній харків’янин і 
так само проросійський політик Єв-
геній Мураєв пообіцяв вступити в бо-
ротьбу лише тоді, коли список кан-
дидатів заполонять чужинці. «Якщо 
почнуться, так би мовити, мусони, і 
контроль над містом спробують узя-
ти сторонні люди, то я за своє місто 
буду боротися, — сказав він. — Кого 
я маю на увазі під сторонніми? Це ті, 
хто останнім часом не мав до Харко-
ва жодного стосунку».
 Політологи також не виключа-
ють, що одіозний дует ідеологічних 
однодумців неодмінно поповнять і 
більш помірковані кандидати. Серед 
них називають Олександра Фель-
дмана, Юлію Світличну і навіть ві-
домого харківського олігарха Олек-
сандра Ярославського. Партія вла-
ди зі своїм претендентом поки що не 
визначилася. ■

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Мерів по осені рахують
В офісі президента заявили, що через «чехарду з документами» перевибори 
міського голови Харкова відбудуться в останню неділю жовтня

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Світ стоїть на порозі глобального переза-
вантаження. Відмирають старі системи, 
схеми, змінюються правила гри. Правлячі 
еліти в стані кризи. 
Чи зуміє Україна позбутись своєї теперіш-
ньої недалекоглядності та скористатись 
шансом тимчасового хаосу в стані старих 
та претендентів на нові ролі світових еліт, 
— перебування цих еліт у зоні біфурка-
ції, — аби сколихнути світові терези на 
свій бік і взяти активну участь у створенні 
нового історичного суб’єкта? Чи зможе 
наша держава зайняти гідне місце, чи й 
надалі залишатиметься частиною геогра-
фічної карти, котру «свербить» обіграти 
нечестивим рукам. Як кажуть амери-
канські морпіхи: «Якщо ти виглядаєш як 
їжа, то тебе рано чи пізно зжеруть». 
Окрім боротьби за панівне становище 
у світі, ситуація людства як цивілізації 
може бути ускладнена підходом до при-
нципового рубежу, зумовленого безпре-
цедентним розвитком технологій — на-
стільки складних і настільки динамічно 
крокуючих уперед, що вже мало хто всти-
гає осягнути їх актуальний стан.

Кризовий ландшафт панівних еліт світу
 Отже, Лондонський міжнародний інс-
титут стратегічних досліджень IISS опуб-
лікував своєрідний фон стану світової полі-
тики поточного, 2021, року.
 Незважаючи на те, що пандемія коро-
навірусу в 2020 році відсунула на задній 
план інші проблеми, вони нікуди не поді-
лись. Стурбованість, у першу чергу, викли-
кає зростаюча напруга між світовими де-
ржавами. Стосунки США та Китаю пере-
живають свої не кращі часи з 60-х років 
минулого століття, Росії та США — з 80-х. 
Ситуація між Китаєм та Індією настіль-
ки ж небезпечна, як і в 1975 році. Після 
чотирьох років президентства Дональда 
Трампа у стосунках між Європою і США 
вперше після закінчення Другої світової 
склалась масштабна невизначеність. 
 З приходом до влади в США Джо Бай-
дена європейсько-американські стосунки 
повинні знову покращитись, принаймні 
їх атмосфера. Стосовно взаємин між інши-
ми державами-світовими лідерами  IISS об-
надійливих перспектив не бачить.
 Критично зростає і зовнішньополітич-
ний авантюризм авторитарних правителів: у 
Росії, яка продовжує бачити загрозу в демок-
ратичних цінностях — проти України та Си-
рії; в Китаї — в Південно-Китайському морі. 
У минулому домінування США попереджа-
ло ескалацію багатьох конфліктів при більш-
менш м’якому тиску. Але це домінування, 
як передбачає інститут, не повернеться на-
віть за Байдена, котрому спочатку необхід-
но «залікувати внутрішньополітичні рани», 
а потім перемикатись на зовнішню політику. 
До того ж похитнулась і багатостороння сис-
тема, основою котрої є ООН.
 Натомість на лідируючі позиції у світі 
виходить Китай. Однак він «не йде сліда-
ми США»: Китай стає наддержавою, але, 
на відміну від Америки, КНР «не вдалося 
створити міцні союзи». Новий Шовковий 
шлях сприймається країнами «не стільки 
як пропозиція чесного партнерства, скіль-
ки як спроба збільшити вплив у багатьох 
частинах світу». «Усе зухваліша, іноді 
агресивна поведінка» вартує Пекіну бага-
тьох симпатій — від сусідів у Східній Азії 
до Європи, Африки та Південної Амери-
ки. І не залишилось поза увагою, що Ки-
тай використовує пандемію, щоб «закру-
тити гайки у своїй власній країні». Дедалі 
менше й менше країн бачать у Китаї дру-
желюбну світову державу.
 Але місце Заходу на геополітичній кар-
ті буде визначатись не військовим шляхом. 
Експерти IISS передрікають «Велику Циф-
рову Гру». У цій грі поки що відсутні пра-
вила, а учасники, за давньою звичкою, 
діють досить грубо. І переможець наразі 
не визначений. А кожна країна готуєть-
ся до перемоги по-своєму. І перший, хто 
наочно демонструє серйозну підготовку 
до битви на світовому рингу, — це Китай, 
схоже, на власній країні відпрацьовуючи 
загальну тактику. 

Прозорість і приниження
 Отже, те, про що світ говорив остан-
ні шість років, уже почало діяти в Китаї. 
З 1 січня поточного року тут запрацювала 
офіційно прийнята та юридично закріп-

лена система так званого соціального кре-
диту. Це — стартовий рейтинг кожного 
громадянина країни, що становить 1000 
балів, надалі він коригується аналізом по-
дальших вчинків та дій людини. Тобто до 
стартової кількості балів може додаватись 
або відніматись певна сума балів. А надалі 
якщо особистий рейтинг росте, то мешка-
нець Піднебесної — зразковий громадя-
нин, а тому має право на скидки, пільги, 
низькі кредитні ставки в банках та інші 
приємні ознаки поваги від держави. 
 Якщо ж рейтинг середній, то китайця 

запросто можуть звільнити, наприклад, із 
хорошої державної посади. 
 Низький рейтинг можна вважати от-
риманням «чорної мітки». Не візьмуть 
таксистом, не дадуть кредит, не прода-
дуть квиток у громадський транспорт і на-
віть можуть відмовити в оренді велосипе-
да. Крім того, з людьми нижчої категорії, 
імовірно, навіть не будуть розмовляти, аби 
таке спілкування з людиною з «чорного 
списку» не понизило особистий статус. 
 В інтернеті вже продемонстровано пер-
ші приклади китайського досвіду, котрі не 
можуть не викликати панічних настроїв. 
 Скажімо, китайському журналісту Лі 
Ху було відмовлено у звичній поїздці в ме-
жах країни, в сусідню провінцію. Це все 
продемонструвало електронне табло вокза-
лу. До «чорного списку» він потрапив піс-
ля того, як програв суд за одну зі своїх ста-
тей — опублікував нібито «не перевірену» 
інформацію. 
 Як можна програти суд журналісту в 
тоталітарних країнах, довго розповідати не 
потрібно. А тому от і наочний приклад, як 
змушувати журналістів відмовлятись від 
правди, професійних принципів та стан-
дартів.  
 І якщо людина в «чорному списку», 
вона не може взяти кредит, відкрити біз-
нес, купити квартиру й навіть послати ді-
тей у приватну школу. 
 Китайське нововведення вже назвали 
нечуваним за своїм розмахом та амбіціями 
проєктом. За допомогою цифрового бато-
га й пряника Китай демонструє побудову 
суспільства законослухняних, ввічливих, 
надійних у всіх сенсах громадян. Відтепер 
усе, що відбувається у житті кожного гро-
мадянина Піднебесної, підлягає суворому 
обліку й оцінці. 

 Автор ідеї соціального рейтингу Лін 
Джан Ю стверджує: «Система соціального 
рейтингу — кращий спосіб керувати. І тут 
мова не лише про контроль фінансових ри-
зиків. Рейтинг може встановити — відно-
вити моральне виховання людей: прище-
пити їм чесність, навчити добропорядній 
поведінці. Система соціального рейтингу 
дозволить вирішити чимало питань пере-
виховання, адже пізно впливати на лю-
дину, коли вже потрібно відправляти її до 
в’язниці. Ізоляція від суспільства не може 
нікого перевиховати, а от страх «цькуван-

ня» може», — переконаний автор ідеї. 
 Усі ці красиві гасла, запевнення зву-
чать занадто ідеалістично для країни, 
котра жорстко торує шлях до світового лі-
дерства. Перше враження від ознайомлен-
ня з впровадженням цього механізму «пе-
ревиховання» — це спосіб тотального кон-
тролю і... маніпуляцій. 
 Більше шести років влада Китаю 
розробляла й відпрацьовувала всі нюанси 
нової програми: сотні тисяч камер зовніш-
нього спостереження і системи розпізна-
вання облич. Сотні мобільних додатків 
та інтернет-ресурсів об’єднано в єдину со-
ціальну базу. Платіжні системи й соціаль-
ні, дорожні й комунальні служби надають 
усю наявну в них інформацію про кожну 
людину. 
 160 000 різноманітних баз даних зі 
142 закладів. 
 Отже, в Піднебесній зразковим грома-
дянином вважається той, хто набрав біль-
ше 1050 балів. Він потрапляє в категорію 
3-А. 
 1 000 балів — це категорія А «плюс». 
Такому громадянину можуть дати кре-
дит зі зниженими відсотками. 
 А близько 800 балів — можна взяти в 
оренду машину без застави, не платити 
депозит у готелі.

У чиї руки віддати українські коди?
 Думка чималої кількості експертів 
зводиться до того, що в кожній країні іс-
нують терміни, протягом котрих також 
буде впроваджуватись тотальне оцифру-
вання людей. Услід за Китаєм найближ-
че підходять до цього розвинені європей-
ські країни. Україна також, можливо, не 
далеко відстане від них, оскільки в нас рі-
вень розвитку ІТ-галузі на достатньому 

рівні. Однак ми можемо ментально галь-
мувати прийняття нового способу життя. 
Від сприйняття до фізичного застосуван-
ня нам, імовірно, знадобиться більше часу. 
Найшвидше адаптуватимуться діти та мо-
лодь. У них немає спротиву до повного від-
стеження їхнього життя через брак досві-
ду, вони не думають про глобальні пробле-
ми, не сприймають це як катастрофу. Ну й 
немає несприйняття технічних новинок, а 
тому не буде й спротиву. 
 Старше покоління, навпаки, не одразу 
сприйматиме це технічно, йому не потріб-
но бути модним. Та й ментально в старшо-
го покоління активне відторгнення всього, 
що безцеремонно лізе в їхнє приватне жит-
тя. Зрозуміло, що емоційний і діловий удар 
буде на середнє та суспільно активну части-
ну старшого покоління, яке залишається в 
обоймі прийняття рішень. 
 Однак ми не знатимемо, які наміри бу-
дуть загорнуті в новітні технології автора-
ми впровадження програм тотального кон-
тролю і навішування ярликів. І в якому 
стані рівень свідомості самих ініціаторів. 
Хто вони за своєю суттю? За умови низько-
го рівня свідомості зростатиме диспропор-
ція у суспільстві. 
 На людей тиснутиме не лише диск-
римінація. А буде пресинг на психічний 
стан, тобто стрес. Зазначимо, є думка, що 
вже 90% захворювань почали відносити 
до психосоматичних. Тому за нечистоп-
лотного використання батога виховання, 
збільшення хвороб та скорочення життя і 
кількості населення на планеті продовжу-
ватиметься. На жаль. 
 Звісно, людство не терпітиме. Тому 
можуть бути нові протести й протистоян-
ня за відпрацьованим десятиліттями сце-
нарієм. Зацікавлені ці процеси штучно 
стимулюватимуть. Інші — протистояти-
муть масовим невдоволенням: або шля-
хом закручування гайок, або де в чому 
йтимуть на поступки. 
 Що маємо? Перезавантаження світових 
впливів помножений на шалений розвиток 
штучного інтелекту. І тут справді безпека 
людини залежатиме від того, в чиїх руках, 
якої моралі самі держателі ключів до цифро-
вого управління широкими масами людей. 
 Варіантів розвитку може бути безліч, 
але ключовим є втрата як людством за-
галом, так і слабкими країнами зокрема 
способів і можливостей контролю на всіх 
рівнях. Інструмент тримання в певному 
контейнері діятиме, а от коди до нього бу-
дуть в обраних. 
 У яких умовах може опинитися Ук-
раїна, важко передбачити за нинішнього 
керівництва. Чимало на Заході здивовані 
оптимістичним, а точніше інфантильним 
поглядом усе ще чинного президента Ук-
раїни Зеленського щодо зростаючого все-
поглинаючого впливу Китаю. Принайм-
ні так сприймається його коментар аме-
риканському журналісту. І як і декілька 
місяців тому, так і зараз західні експер-
ти говорять про наближення дострокової 
відставки Зеленського. Причому запізні-
ле блокування «ідеологічно геббельсівсь-
ких» по відношенню до України телека-
налів Медведчука його вже не врятує. 
 Якщо згадати, наприклад, Англію XVI 
століття, коли відбулось конструювання 
принципово нового історичного суб’єкта, то 
значну роль у виникненні Британської імпе-
рії на місці англо-іспанської католицької зіг-
рали англійська знать, частина тамплієрів, 
венеціанці та ломбардський капітал. Між 
іншим, кого в Україні називають «королем 
ломбардів»? Правильно — спікера українсь-
кого парламенту Дмитра Разумкова. 
 Версій тут може бути чимало, але про-
блема залишається: в нових цифрових об-
ставинах потреба України в сильному, по-
рядному, патріотичному лідері постає з 
усією гостротою та актуальністю. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Зразковий громадянин 
під тотальним контролем
Чи зуміє Україна дати свій бій у великій цифровій битві за світове лідерство

■

Західні експерти говорять про наближення дострокової відставки 
Зеленського. Причому запізніле блокування «ідеологічно 
геббельсівських» по відношенню до України телеканалів Медведчука 
його вже не врятує.

Спікер парламенту Дмитро Разумков президенту Володимиру Зеленському: 
«Я давно виріс із твоєї ЗЕпісочниці».
Фото з сайта 24tv.ua.
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Юлія Навальна залишила Росію
 Дружина Олексія Навального Юлія покинула 
Росію. Про це 10 лютого повідомляє «Інтерфакс». 
Того ж дня видання «Шпігель» повідомило, що 
Юлія Навальна прилетіла до Франкфурта-на-Майні. 
Саме в Німеччині проходив лікування після отруєн-
ня в Росії її чоловік. Візит має приватний характер. 
1 лютого Щербинський суд Москви визнав Юлію На-
вальну винною в участі в неузгодженій акції і при-
значив їй штраф у розмірі 20 тисяч рублів. 2 люто-
го суд замінив її чоловікові умовне покарання на 3,5 
року колонії загального режиму в справі «Ів Роше». 
Навального неодноразово заарештовували з метою 
тиску і залякувань. 10 лютого російський суд заоч-
но заарештував керівника мережі регіональних шта-
бів Навального Леоніда Волкова. Він оголошений у 
міждержавний розшук по лінії СНД і, за деякими да-
ними, перебуває в одній з європейських країн. Рані-
ше лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Захід 
може спробувати повторити білоруський сценарій, 
зробивши з дружини Олексія Навального Юлії «дру-
гу Світлану Тихановську».

Протест проти спроби правлячої 
партії задушити незалежні ЗМІ в 
Польщі
 Десятки польських газет, інтернет-ЗМІ, 
радіостанцій і телеканалів у середу, 10 лютого, про-
тестували проти намірів уряду запровадити новий 
податок на рекламу. Він, як вони вважають, призве-
де до банкрутства низки незалежних ЗМІ, які, на від-
міну від суспільних мовників, що отримують держав-
не фінансування, виживають винятково за рахунок 
коштів від реклами. Багато ефірних та онлайн-ЗМІ 
оголосили, що на 24 години закривають доступ до 
своїх сторінок. Натомість користувачі побачать чор-
ний екран із лінком на відкритий лист до польсько-
го уряду, який підписали керівники більше 50 про-
відних ЗМІ країни. Десятки газет вийшли з першою 
шпальтою чорного кольору і гаслом «ЗМІ без вибо-
ру» або розмістили текст відкритого листа до уря-
ду. Деякі телеканали транслювали заставку з чор-
ним екраном і написом «Тут повинна була бути твоя 
улюблена програма», радіостанції постійно зачиту-
вали відповідне звернення до слухачів та заклика-
ли їх надсилати листи протесту до президента, уря-
ду та депутатів парламенту. У владній партії «Право 
і справедливість» журналістів звинувачують у при-
ховуванні від своєї аудиторії того факту, що отримані 
таким чином кошти уряд збирається витратити на бо-
ротьбу з коронавірусом. Законопроєкт про новий по-
даток з’явився минулого тижня. Формально він буде 
називатися «внеском», а запровадити його планують 
з другого півріччя 2021 року. 

Путін і Лукашенко можуть зустрітися 
в Сочі в лютому
 Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін 
та Олександр Лукашенко можуть зустрітися в Сочі 
в кінці лютого, пише «Коммерсант» із посиланням 
на джерело в російських державних структурах. Ви-
дання уточнює, що домовленість про точну дату зус-
трічі поки не досягнута. Обговорювані дати — 22 або 
25 лютого. За даними видання, сторони можуть об-
говорити надання РФ нового кредиту Білорусі. Прес-
секретар російського президента Дмитро Пєсков під-
твердив, що зустріч президентів готується. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Німецька некомерційна організація 
DUH, яка виступає за охорону природи і 
захист прав споживачів, заявила, що Ні-
меччина пропонувала адміністрації пре-
зидента США Дональда Трампа підтрим-
ку в розмірі 1 мільярд євро. Метою угоди 
нібито було домогтися від Вашингтона 
відмови від санкцій проти газопроводу 
«Північний потік-2».
 Згідно з документом, оприлюдне-
ним організацією, міністр фінансів 
Німеччини Олаф Шольц запропонував 
фонди для імпорту скрапленого газу із 
США. Пропозиція була зроблена в осо-
бистому листі, адресованому тодішнь-
ому міністру фінансів США Стіву Мну-
чину. Лист датований 7 серпня 2020 
року. Саша Мюллер-Краенер, вико-
навча директорка організації, назвала 
ці відомості «скандальними» й означи-
ла це як «брудну операцію за рахунок 

третіх сторін».
 Згідно з наявною інформацією, уряд 
Німеччини запропонував інвестиції в 
розвиток терміналів для американсько-
го зрідженого газу в Вільґельмсгафені і 
Брунсбуеттелі на німецькому узбережжі 
Північного моря. В обмін на це від Ва-
шингтона очікувалася згода на «безпе-
решкодне будівництво» та експлуатацію 
«Північного потоку-2», призначеного 
для подвоєння постачання природного 
газу з Росії до Німеччини. Міністерство 
фінансів Німеччини не стало негайно ко-
ментувати цю інформацію, але сповісти-
ло про підготовку спеціальної заяви.
 Бундестаг на вимогу фракції «зеле-
них» вирішив 10 лютого, що міністр фі-
нансів Олаф Шольц повинен залишити 
поточну урядову конференцію з питань 
пандемії коронавірусу і негайно звітува-
ти перед парламентом у рамках поточ-
них дискусій щодо російської політи-
ки, включаючи газопровід «Північний 

потік-2». Засідання Бундестагу призу-
пинено до прибуття міністра.
 Наразі міністерство фінансів не про-
коментувало документ, опублікований 
DUH, посилаючись на конфіденційність 
переговорів із США. «Зелені» не хочуть 
погоджуватися з цим, оскільки йдеть-
ся про гроші з податків, а Бундестаг по-
винен контролювати федеральний бюд-
жет, пише агенція dpa.
 До речі, під час згаданих слухань у 
Бундестазі глава МЗС Німеччини Хай-
ко Маас заявив про інтерес до поліп-
шення відносин Європи з Росією. «Чим 
складніші часи, тим більш зрозумілою 
мовою ми повинні говорити з Москвою. 
Тож у нас є інтерес до поліпшення відно-
син Європи з Росією. І ми збережемо го-
товність до діалогу». При цьому міністр 
зазначив, що ключ до нормалізації си-
туації лежить не в Берліні або Брюс-
селі, а в Москві. Але відмова Європи від 
газо проводу «Північний потік-2» зруй-

нує останні мости з Москвою і зблизить 
Росію з Китаєм, попередив глава МЗС у 
ході виступу в Бундестазі. Маас також 
звинуватив прихильників санкцій про-
ти трубопроводу в тому, що вони самі за-
куповують сиру нафту в Росії.
 Хоча перша спроба Берліна дати «ха-
бар» Вашингтону не вдалася, проте уряд 
Німеччини намагається відповідно «за-
добрити» і нову адміністрацію президен-
та Джо Байдена. Німеччина і США ве-
дуть закриті переговори з санкцій проти 
газопроводу «Північний потік-2». Про це 
заявила 10 лютого заступник офіційного 
представника уряду ФРН Ульріке Дем-
мер. «Уряд ФРН перебуває в контакті з 
адміністрацією США з приводу санкцій 
США і загроз санкцій проти «Північного 
потоку-2», однак це закриті переговори, 
закритий письмовий обмін і закриті до-
мовленості», — сказала Деммер.
 Вона наголосила, що Берлін не ко-
ментуватиме хід переговорів. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Сенаті США розпочався розгляд 
питання про оголошення імпічмен-
ту 45-му президенту США Дональду 
Трампу. Раніше в історії США ще не 
було випадків, аби цю процедуру за-
стосовували двічі до одного й того са-
мого президента країни. І це перший 
прецедент, коли обвинувачуваний 
уже не обіймає посаду, за яку йому 
загрожує імпічмент.
 2019 року проти Трампа вже роз-
починали процедуру імпічменту че-
рез його тиск на українського прези-
дента Володимира Зеленського. Утім 
тоді минулося — імпічмент не під-
тримав Сенат. Удруге процедура бу-
ла запущена ще під час президент-
ства Трампа в січні — тоді відповід-
не рішення підтримала нижня палата 
Конгресу США — Палата представ-
ників. Утім, за законом, саме Сенат 
ухвалює остаточне рішення. Тим ча-
сом у США на посаду вже заступив 
наступник Трампа Джо Байден. Це 
лише додатково посилює напружен-
ня серед прихильників Демократич-
ної та Республіканської партій.
 «Німецька хвиля» нагадує, що До-
нальда Трампа звинувачують у «під-
бурюванні до заколоту» (incitement of 
insurrection). Затвердження Конгре-
сом США результатів голосування ко-
легії виборників, які обирають прези-
дента за результатами всенародного во-
левиявлення, зазвичай є суто формаль-
ністю. Але цього року сталося інакше. 
Коли американський парламент зібрав-
ся 6 січня, щоб остаточно затверди-
ти перемогу Джо Байдена на виборах 
2020 року, Капітолій, де засідає Конг-
рес, штурмував натовп розлючених де-
монстрантів, підбурених тоді ще чин-
ним президентом Дональдом Трампом. 
П’ятеро людей загинули, серед них — 
один поліцейський. 
 Демократи вважають, що штурм 
Капітолію 6 січня був «безпрецеден-
тним і шокуючим нападом на демок-
ратію». Тож тепер представники Де-
мократичної партії хочуть, аби оцін-
ку цих подій сенаторами-республікан-
цями було офіційно задокументовано. 
Однак у демократів малі шанси досяг-
ти остаточної мети. Вони мають міні-
мальну перевагу в Сенаті, а для ого-
лошення імпічменту потрібні дві тре-
тини голосів. А це означає, що їм до-
ведеться заручитися підтримкою 

великого числа республіканців. По-
казово, що за початок розгляду імпіч-
менту Трампа в Сенаті проголосували 
56 сенаторів — усі 50 сенаторів від Де-
мократичної партії і лише 6 від Рес-
публіканської. Тож тепер демокра-
ти роблять ставку хіба що на диво, на 
те, що багато республіканців так само 
будь-що хочуть запобігти поверненню 
Трампа на велику політичну арену пе-
ред наступними президентськими ви-
борами. У разі, якщо дві третини сена-
торів затвердять звинувачення, вису-
нуті Палатою представників, Трампу 
може бути заборонено займати будь-
які державні посади, в тому числі й 
виборні.
 Теперішні слухання в Сенаті де-
юре — судовий процес, у якому се-
натори виступають у ролі присяж-
них. Члени нижньої палати Конгре-
су представляють обвинувачення, 
а захист — адвокати Трампа. В пер-
ший день дебати, в яких наводилися 
докази про відповідність того, що від-
бувається,  основному закону США, 
тривали чотири години. Було пред-
ставлено відео, яке, як наполягають 
конгресмени-демократи, стало при-
чиною нападу на Капітолій 6 січня. 
У ньому Трамп говорив: «Ми будемо 
боротися, як чорти, бо якщо ми не бу-
демо битися до смерті, ми втратимо 
країну». Згідно з позицією обвинува-
чення, в цих словах містилися «під-
бурювання до заколоту». У свою чер-
гу, адвокати Трампа наголошували, 

що це був звичайний виступ тодіш-
нього господаря Білого дому перед 
прихильниками.
 У наступні дні процесу в справі 
про імпічмент 45-го президента США 
законодавці з Демократичної партії 
викладуть деталі обвинувачень проти 
колишнього американського лідера. 
Згідно з правилами імпічменту, і про-
курори, в ролі яких виступають демок-
рати, і сторона захисту мають до 16 го-
дин, щоб висловити свої аргументи, 
при цьому не більше 8 годин на день. 
Для того щоб засудити Трампа, демок-
ратів у Сенаті мають підтримати що-
найменше 17 республіканців, щоб до-
сягти більшості у дві третини. Наразі, 
як бачимо, таких лише шестеро. 
 Тим часом, 10 лютого прокурату-
ра в американському штаті Джорд-
жія ініціювала власне розслідування 
щодо колишнього президента США. 
Прокурори перевіряють дзвінок До-
нальда Трампа держсекретареві шта-
ту і спроби колишнього глави держа-
ви скасувати результати виборів, пе-
реможцем яких став демократ Джо 
Байден. Про це пише «Нью-Йорк 
Таймс» iз посиланням на джерела. 
За даними газети, прокурор округу 
Фултон направила керівництву шта-
ту прохання зберегти документи, які 
можуть стосуватися дзвінка Трампа. 
Співрозмовник «Нью-Йорк Таймс» 
розповів, що прохання пов’язане з 
проведенням кримінального розслі-
дування. ■

ПІДКУП

Педалі газу і гальм: на яку натисне Вашингтон? 
Уряд ФРН намагався дати «хабар» Сполученим Штатам за «Північний потік-2» 

■

СУД ТА ДІЛО

Хоч і «колишній», але буде відповідати 
У США розпочалася друга, вирішальна, фаза імпічменту Дональда Трампа

■

У руках спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі — 
документ щодо оголошення Трампу імпічменту нижньою палатою Конгресу.
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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, 3.45 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

13.15, 14.15, 14.50 «Сімейні 

мелодрами»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45, 21.45, 22.45 Комедія 

«З ким поведешся...»

23.45, 2.40 Комедія «Кухня»

00.45 «Голос країни-11»

ІНТЕР

06.05, 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, 3.30 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Французький 

жиголо»
14.10 Х/ф «Весільний 

переполох»

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 «Вотергейт: 

падіння Білого дому»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.05 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 «У полоні у 

минулого»

23.10, 2.10 Т/с «Солона 

карамель»

01.40 Телемагазин

03.55 Реальна містика

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Громадянська оборона

06.00 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі
11.40, 13.15, 1.50 Х/ф «Вбити 

Гюнтера»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
16.15 Х/ф «Безмежний обрій»
16.50 Х/ф «Напролом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Свобода слова

00.00 Т/с «Контакт»

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»

10.20 Х/ф «Хлопці будуть у 

захваті»

12.20 Х/ф «Озброєні та 

небезпечні»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Тварина»

22.50 Х/ф «Чоловік за 

викликом»

00.40 Х/ф «Шалений 

Будапешт»

02.40 Служба розшуку дітей

02.45 Зона ночі

05.00 Абзац

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, 4.50 «Top Shop»

05.15 Х/ф «Дезертир»

06.55, 16.50, 3.05 «Випадковий 

свідок»

07.25 Х/ф «Золоте теля»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Х/ф «Схованка»

01.40 «Таємниці кримінального 

світу»

03.30 «Речовий доказ»

04.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

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»

11.30 Т/с «Друзі»

12.50, 23.30 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»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.30 Мама реготала. Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.40 Т/с «Комісар Рекс»

09.15 «Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.00 «Детектор брехні»

20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 

все»

23.10 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, 19.25 Т/с «Звонар»

10.00 Х/ф «Особлива думка»

12.50 Х/ф «Королі вулиць»

14.55 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.20 «Спецкор»

18.50, 2.50 «ДжеДАІ»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.20 «Гроші»

23.35 «Дубинізми»

00.15 Х/ф «Хижак»

03.20 «Відеобімба»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Спеція» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «Маріуполь» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 1.35, 3.30, 5.30 Топ-матч

12.00 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Інтер» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

18.20 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

20.15 «Боруссія» (Д) 

— «Баварія». 1/4 

фіналу (1997 р. /98). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Тоттенгем» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2012 р. /13). 

Ліга Європи УЄФА

01.40 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.40 «Рома» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30, 

3.40 Топ-матч

07.55 «Інтер» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

12.00, 23.40 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.45 «Баварія» — «Депортіво» 

(2002 р. /03). Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.45 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

16.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.45, 0.10 «Великий футбол»

18.30 Журнал Ліги Європи

19.00 «Маріуполь» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Верона» — 

«Парма». Чемпіонат Італії

01.50 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

03.55 «Баварія» — «Лілль» 

(2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.35 Правда життя

10.15, 0.25 Речовий доказ

11.25, 22.30 Народжені мусонами

12.25, 18.05 Зона будівництва

13.25 Місця сили

14.15 Тваринна зброя

15.15, 19.55 Секретні території

16.15, 21.45 Життя після людей

17.10, 20.50 Шукачі 

неприємностей

19.05 Війна всередині нас

23.30 Апокаліпсис: нескінченна 

війна

02.40 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50 Х/ф «Красунчик»

13.00 Х/ф «Красунчик-2»

15.10, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

19.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

23.00 Т/с «Межа»

01.00 Х/ф «Осінь у Нью-

Йорку»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00, 1.10 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Дім на заздрість усім

09.40 Майстри ремонту

10.30, 19.00 Удачний проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00 Правила життя

16.50 Знаменитості

17.20 Зіркові долі

18.00 Квартирне питання

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, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 22.45 Сімейка У

09.45, 23.45 Одного разу в Одесі

10.45 Танька і Володька

11.15 Казки У

11.45 Країна У

12.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

15.15 Супержінка

17.15 Зірки, чутки та Галлівуд

18.15 Т/с «Батько рулить»

21.15 Х/ф «Гарфілд»

00.45 Казки У. Кіно

01.15 Рятівники

02.30 Теорія зради

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.00 Енеїда

06.30 М/ф «Лис і Дрізд»

06.40 М/ф «Найголовніший 

горобець»

06.50 М/ф «Чарівні окуляри»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 0.30, 2.50, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 «Дикі тварини»

17.25 «Боротьба за 

виживання»

18.55 «Незвіданий океан»

19.55 «Світ дикої природи»

21.35 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.50 Спорт. Аспект

00.55 Т/с «Гранд готель»

03.55 #ВУКРАЇНІ

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

13.15, 14.15, 14.50 «Сімейні 

мелодрами»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45, 21.45 Комедія «З ким 

поведешся...»

22.45, 2.50 Комедія «Кухня»

00.50 Комедія «1+1»

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 Т/с «Колекція»

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»

01.50 Х/ф «Мисливці на 
голови»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.05 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 «У полоні у 

минулого»

23.10, 2.15 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

01.45 Телемагазин

03.55 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 2.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Більше, ніж правда
11.05 Х/ф «Правило бою»
12.45, 15.45 Факти. День

13.10, 21.25 Т/с «Пес»
15.30, 16.15 Х/ф «Зворотна 

тяга»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
23.40 Х/ф «Спадок Борна»
02.50 Секретний фронт

03.40 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 «А ось і Поллі»

12.50 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Однокласники»

22.50 Х/ф «Сестри»

01.30 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

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

05.50 «Страх у твоєму домі»

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 «Один шанс із 
тисячі»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Будьте здоровi»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.35 «Таємниці кримінального 

світу»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 «Top Shop»

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»

11.30 Т/с «Друзі»

12.50, 23.35 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»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.30 Мама реготала. Найкраще

03.20 Оттак Мастак!

СТБ

03.00 «Найкраще на ТБ»

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 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 

все»

23.10 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 Т/с «Удар у відповідь-3»

08.00 Х/ф «На межі»
10.15 Х/ф «Рятівник»
13.00 «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-2»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-9»

03.00 «Відеобімба»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

07.45 Журнал Ліги Європи

08.15 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.05 «Великий футбол»

13.50 «ПСЖ» — «Барселона». 

1/8 фіналу (2016 р. /17). 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

18.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.15 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

21.05 Топ-матч

21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.55 LIVE. «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Маріуполь» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

02.15 «Інтер» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Лейпиг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

07.45, 9.45, 11.50, 1.45, 3.45 

Топ-матч

07.55 «Арсенал» — «Валенсія». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Інтер» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

12.00 «Ювентус» — «Аякс». 1/2 

фіналу (1996 р. /97). Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.50, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.20 «Маріуполь» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

16.10 Журнал Ліги Європи

16.40 «МЮ» — «Мілан». 1/8 

фіналу (2009 р. /10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

19.25 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

21.45 LIVE. «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.55 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.55 «Спеція» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.50, 1.35 Правда життя

10.20, 0.25 Речовий доказ

11.30, 14.20 Тваринна зброя

12.25, 18.05 Зона будівництва

13.25 Місця сили

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 Апокаліпсис: нескінченна 

війна

02.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.15, 23.00 Т/с «Межа»

13.10, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

14.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.15 «Орел і решка. Морський 

сезон»

01.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Дім на заздрість усім

09.40 Майстри ремонту

10.30, 19.00 Удачний проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00 Правила життя

16.50 Знаменитості

17.20 Зіркові долі

18.00 Квартирне питання

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, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 22.45 Сімейка У

09.45, 23.45 Одного разу в Одесі

10.45, 0.45 Казки У. Кіно

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

13.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

15.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Гарфілд-2»
01.15 Рятівники

02.30 Теорія зради

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Парасолька на 

полюванні»

06.40 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»

06.50 М/ф «Кривенька 

качечка»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 18.20 

Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.25 Телепродаж

13.00 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка, 

15 км, жінки

15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 «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 #ВУКРАЇНІ

00.55 Т/с «Гранд готель»

04.10 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть 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, 3.45 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, 21.45 Комедія «З ким 

поведешся...»

22.45, 2.45 Комедія «Кухня»
00.50 Х/ф «Сонна лощина»

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 Т/с «Колекція»

14.35, 15.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа

23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Бойовий гіпноз 

проти кіз»

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 «У полоні у минулого»

23.10, 2.10 Т/с «День святого 

Валентина»

01.40 Телемагазин

03.30 Контролер

04.00 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, 1.40 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм
11.45, 13.10 Х/ф «Сліпа лють»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 21.25 Т/с «Пес»

15.00, 16.25, 22.20 Т/с «Розтин 

покаже-2»
16.40 Х/ф «Страшили»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра
23.30 Х/ф «Джейсон Борн»

02.30 Секретний фронт

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 «Він, я і його друзі»

13.10 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Однокласники-2»
23.00 Х/ф «Третій зайвий»

01.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

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

05.50 «Страх у твоєму домі»

07.55, 16.50, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Хроніка 

пікіруючого 
бомбардувальника»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.35 «Таємниці кримінального 

світу»

03.40 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 «Top Shop»

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»

11.30 Т/с «Друзі»

12.50, 23.35 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»

21.05 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.30 Мама реготала. Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.45 Т/с «Комісар Рекс»

09.30 «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»

23.10 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»

06.25 Т/с «Удар у відповідь-3»
08.20 Х/ф «Харлей Девідсон і 

ковбой Мальборо»
10.15 Х/ф «Старскі та Гатч»

12.15 «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-2»

22.20 Т/с «Кістки-10»

00.10 Т/с «Кістки-9»

03.00 «Відеобімба»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.50, 21.30 Топ-матч

06.10 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

08.10 «Наполі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

12.05, 18.30 «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.50 «Севілья» — «Боруссія» 

(Д) (2010 р. /11). Ліга 

Європи УЄФА

16.00, 20.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

16.40, 0.25 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.00 Журнал Ліги Європи

21.45 LIVE. «Севілья» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.15 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

04.00 «Кальярі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 4.00 «Маріуполь» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

07.45 Топ-матч

08.00, 12.20, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

08.40, 0.25 «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.30, 19.25 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.50 «Інтер» — «Вольфсбург». 

1/8 фіналу (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

14.35 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

16.20 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.45 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу (2016 р. /17). 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.55 LIVE. «Порту» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.15 «Верона» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.50, 1.35 Правда життя

10.20, 0.25 Речовий доказ

11.30, 14.30 Тваринна зброя

12.30, 18.05 Зона будівництва

13.30 Місця сили

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 Народжені мусонами

23.30 Коза ностра. З Палермо до 

Нью-Йорка

02.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.30, 23.00 Т/с «Межа»

13.25, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

14.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.15 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.45 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Дім на заздрість усім

09.40 Майстри ремонту

10.30, 19.00 Удачний проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00 Правила життя

16.50 Знаменитості

17.20 Зіркові долі

18.00 Квартирне питання

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, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 23.00 Сімейка У

09.45, 0.00 Одного разу в Одесі

10.45, 1.00 Казки У. Кіно

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

13.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

15.15 Супержінка

21.15 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

01.30 Рятівники

02.45 Теорія зради

03.30 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Ниточка та кошеня»

06.40 М/ф «Чому зникла шапка-

невидимка»

06.50 М/ф «Про кішку, яка упала 

з неба»

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

15.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 20 км, 

чоловіки

17.20 #ВУКРАЇНІ

18.55, 20.25 «Боротьба за 

виживання»

19.30 «Суперчуття»

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 «Одесити на Донбасі»
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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, 3.45 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

13.00, 14.15 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «З ким 

поведешся...»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Комедія «Звільнити 

містера Дарсі»

02.30 «Ігри приколів»

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 Т/с «Колекція»

14.35, 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 «Щось не так із 

тобою»

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 «У полоні у минулого»

23.10 Слідами

23.50, 2.10 Т/с «Не смій мені 

говорити прощавай!»

01.40 Телемагазин

03.50 Зоряний шлях

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 1.40 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 2.25 Секретний фронт

11.55, 13.15 Х/ф «Вуличний 
боєць»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 21.25 Т/с «Пес»

15.20, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин 

покаже-2»

16.50 Х/ф «Смокінг»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»

03.10 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»

11.10 Х/ф «Тварина»

13.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Джексі»
22.50 Х/ф «Третій зайвий-2»

01.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

01.50 Вар’яти

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

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

05.50 «Страх у твоєму домі»

07.50, 16.50, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 «Свідок»
09.00 Х/ф «Нічний 

мотоцикліст»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Вартість життя»

14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Вавилон—Берлін»

01.35 «Таємниці кримінального 

світу»

03.40 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15, 1.25 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»

11.30 Т/с «Друзі»

12.50, 23.35 Мама реготала

14.30 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»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.25 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»

23.10 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 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Т/с «Удар у відповідь-3»
08.10 Х/ф «Стукач»
10.15 Х/ф «Гра смерті»

12.10 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.05 «Спецкор»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.25, 0.15 Т/с «Кістки-10»

03.05 «Відеобімба»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.05, 2.15 «Севілья» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

16.00, 18.30 «Ніч Ліги чемпіонів»

16.40 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.00, 21.50 «Шлях до Гданська»

19.50 LIVE. «Динамо» (К) 

— «Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»

23.55 «Црвена Звезда» 

— «Мілан». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Маккабі» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

07.45, 18.35, 5.25 Топ-матч

08.00, 12.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

08.40, 18.40 «Севілья» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.30, 0.45 «Порту» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.50 «МЮ» — «Сосьєдад» 

(2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.35 «Барселона» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.20 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.45 «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.30 Журнал Ліги Європи

21.00, 23.55 «Шлях до Гданська»

21.55 LIVE. «Маккабі» 

— «Шахтар». 1/16 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

02.35 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.05 «Динамо» (К) — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.55 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.50, 1.35 Правда життя

10.10, 0.25 Речовий доказ

11.20, 14.20 Тваринна зброя

12.20, 18.05 Зона будівництва

13.20 Місця сили

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 Галапагоси

23.30 Коза ностра. З Палермо до 

Нью-Йорка

02.40 Таємниці дефіциту

05.00 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.40, 23.00 Т/с «Межа»

13.25, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

14.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.15 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.45 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Дім на заздрість усім

09.40 Майстри ремонту

10.30, 19.00 Удачний проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00 Правила життя

16.50 Знаменитості

17.20 Зіркові долі

18.00 Квартирне питання

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, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 23.00 Сімейка У

09.45, 0.00 Одного разу в Одесі

10.45, 1.00 Казки У. Кіно

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

13.15, 16.15 4 весілля

14.15 Панянка-селянка

15.15 Супержінка

21.15 М/ф «Вартові легенд»

01.30 Рятівники

02.45 Теорія зради

03.30 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Чого в лісі не буває»

06.40 М/ф «Паперовий змій»

06.50 М/ф «Як метелик вивчав 

життя»

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

16.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Одиночна змішана 

естафета

17.05 Міста та містечка

17.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Суперчуття»

19.55 «Боротьба за виживання»

21.55, 3.10, 5.55 Спорт. Аспект

23.30 Схеми. Корупція в деталях

00.55 Т/с «Гранд готель»

04.10 Д/ф «Висота 307.5»
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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, 4.00 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2021»

11.25, 12.20 «Життя відомих 

людей»

13.00, 14.15, 22.15 «Жіночий 

квартал»

14.50 «Вечірній квартал»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.15 «Ліга сміху-2021»

23.30 Драма «Кіборги»

01.55 Жахи «Виття: 

переродження»

03.25 «Світ навиворіт»

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 Т/с «Колекція»

14.35, 15.30, 0.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок». Заключна серія

18.00, 1.30 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Шерлок»

03.05 «Чекай на мене. Україна»

04.15 «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

10.50 Т/с «Бійся бажань своїх»

14.45, 15.30 Т/с «Формула 

щастя»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00 Вистава «Номери»

02.00 Телемагазин

02.30 Реальна містика

04.10 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.00 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

11.30 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Супер-8»
15.30, 16.15 Х/ф «Людина зі 

сталі»
18.45 Факти. Вечір

22.55 «На трьох-9». Прем’єра

00.30 Чорні тіні Майдану. 

Спецпроєкт

01.45 Острів небайдужих. 

Спецпроєкт

02.25 Т/с «Володимирська, 15»

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

16.40 Х/ф «Шпигунка»

19.00 Х/ф «Піймай шахрайку, 

якщо зможеш»

21.20 Х/ф «Краля»

23.50 Х/ф «Солодкий 

листопад»

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 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

05.50 «Страх у твоєму домі»

07.55, 17.25, 3.10 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.40 «Свідок»

09.00 Х/ф «Ті, що зійшли з 

небес»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Правда життя»

14.45, 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»

03.40 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15 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»

11.30 Т/с «Друзі»

12.50 Мама реготала

14.50 Т/с «Сишиш-шоу»

16.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.40 Т/с «Суперкопи»

18.10 Т/с «Громада»

19.10 Т/с «Швидка»

20.50 Х/ф «Подвійний удар»

23.00 Без краватки

00.00 «Шлях до незалежності»

04.35 Оттак Мастак!

СТБ

05.40 «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 «Мама»

01.10 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 Т/с «Удар у відповідь-4»

07.55 Х/ф «Відповідь»

09.25 Х/ф «Вулкан»

12.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Шакал»

22.00 Х/ф «Нічні яструби»

00.00 Х/ф «Хижак-2»

03.00 «Помста природи»

04.30 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

06.30, 9.20, 10.25, 13.10 «Шлях 

до Гданська»

07.25 «Динамо» (К) — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

11.20 «Маккабі» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.00, 17.55, 21.25 Топ-матч

14.15, 3.30 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.05 «Црвена Звезда» 

— «Мілан». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.00 Журнал. УЄФА Євро-2020. 

Прем’єра

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

21.35 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.20 «Ліга Європи. ONLINE»

01.40 «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.00 «Кальярі» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» — 

«Ліверпуль». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.45, 9.45, 11.45, 3.50 Топ-матч

07.55, 2.00 «Црвена Звезда» 

— «Мілан». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

09.55 ««Ліга Європи. ONLINE». 

Ліга Європи УЄФА

11.50 «Барселона» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.40, 16.25, 17.35, 20.20 «Шлях 

до Гданська»

14.35 «Динамо» (К) — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

17.05 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.30 «Маккабі» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Кальярі» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

23.40 Журнал. УЄФА Євро-2020

00.10 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

04.00 «Севілья» — «Боруссія» 

(Д). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.35 Правда життя

10.15, 0.25 Речовий доказ

11.25 Тваринна зброя

12.25 Зона будівництва

13.25 Місця сили

14.20 Дика природа Японіі

15.20, 19.55 Секретні території

16.15, 21.45 Життя після людей

17.10, 20.50 Шукачі 

неприємностей

18.05 Елемент

19.05 Війна всередині нас

22.30 Галапагоси

23.30 Божевільний світ

02.35 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

03.25 Прокляття скіфських 

курганів

04.15 Богдан Ступка

05.10 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 Х/ф «Перегони 

століття»

12.10, 22.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

13.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

18.00 Х/ф «Ларго Вінч: 

початок»

20.00 Х/ф «Ларго Вінч-2: 

змова в Бірмі»

01.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Дім на заздрість усім

09.40, 23.50 Майстри ремонту

10.30, 19.00 Удачний проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00 Правила життя

16.50 Знаменитості

17.20 Зіркові долі

18.00 Квартирне питання

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Неймовірні історії кохання

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 23.15 Сімейка У

09.45 Одного разу в Одесі

10.45 Казки У. Кіно

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

13.15, 16.15 4 весілля

14.15, 23.45 Панянка-селянка

15.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Підлітки-мутанти: 

черепашки-ніндзя»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55 Енеїда

06.30 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»

06.40 М/ф «Кульбаба — товсті 

щоки»

06.50 М/ф «Цап і Баран»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.30, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.35 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Посольство»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 5.45 Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 «Дикі тварини»

17.25 Перша шпальта

18.55 «Суперчуття»

19.55 «Боротьба за виживання»

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

22.00 Д/ф «Майдан»

01.05 День Героїв Небесної 

сотні. Поезія гідності

03.00 «Зворотний відлік»

04.40 Схеми. Корупція в деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.30 Драма «Кіборги»

08.00 «Сніданок.

Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 4.15 ТСН

20.30 Мелодрама 

«Близько до серця»

00.30 «Ігри приколів»

06.00 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.25 «Орел і решка»

06.05 «Україна вражає»

06.55 Х/ф «Розправ крила»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Ми жили по 

сусідству»

12.35 Х/ф «Мачуха»

14.20 Х/ф «З тобою і без 

тебе...»

16.00 Х/ф «Єдина»

17.50, 20.30 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»

20.00 «Подробиці»

22.50 Т/с «Не було б щастя»

02.40 «Навколо М»

04.20 М/ф «Мауглі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

10.40 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

14.50, 15.20 Т/с «Кошик для 

щастя»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.00, 2.15 Т/с «Тест на любов»

01.45 Телемагазин

02.50 Реальна містика

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.35 Чорні тіні Майдану. 

Спецпроєкт

06.35 Острів небайдужих. 

Спецпроєкт

07.25 Секретний фронт

08.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/с 

«Пес»

09.15, 11.25, 1.40 Т/с «Таємні 

двері»

12.45 Факти. День

17.00 Х/ф «Кобра»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»

22.00 Х/ф «Зелена миля»

НОВИЙ КАНАЛ

07.10, 5.40 Kids’ Time

07.15 Х/ф «Єлена Троянська»

11.00 Х/ф «Троя»

14.10 Х/ф «Титанік»

18.10 Х/ф «Охоронець»

21.00 Х/ф «Легенда про 

Тарзана»

23.20 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

01.20 Вар’яти

02.20 Зона ночі

05.45 М/ф «Килим-літак»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

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 На власні очі

12.15 Індійський фільм «Скарби 

давнього храму»

15.15 Концерт «Українська пісня 

року»

17.10, 23.10 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

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Гу-га»

08.30 Х/ф «Особливо 

важливе завдання»

11.10 Т/с «Вогнем і мечем»

15.25, 2.30 «Випадковий свідок»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

21.00 Х/ф «Порятунок»

22.50 Х/ф «Новий кулак люті»

00.25 «Реальні злочинці»

02.35 «Речовий доказ»

03.05 «Правда життя»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.00, 3.15 Оттак Мастак!

08.50 М/ф «Темний плащ»

11.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

14.30 Х/ф «Талановитий 

містер Ріплі»

17.15 Х/ф «Інтернаціональ»

19.30 Х/ф «Сім душ»

21.50 Х/ф «V означає 

вендета»

00.20, 2.30 Мама реготала. 

Найкраще

01.30 Телемагазин

СТБ

04.00, 10.50 Т/с «Щаслива попри 

все»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

14.55 Т/с «Мама»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

23.00 Х/ф «Привид»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.10, 13.10, 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

10.30 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

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 «Помста природи»

07.40 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «На межі»

15.00 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»

18.40 Х/ф «Король Артур»

21.00 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

23.15 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»

01.05 Х/ф «Ласкаво просимо 

в капкан»

02.45 «Цілком таємно-2017»

04.30 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Црвена Звезда» 

— «Мілан». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 21.10 Журнал. УЄФА 

Євро-2020

10.50 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

12.40 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.10, 18.50, 20.55, 2.00 Топ-матч

13.20 «Динамо» (К) — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Лаціо» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Верона». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Сассуоло» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.10 «Маріуполь» — «Зоря». 

Чемпіонат України

02.15 «Маккабі» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.00 «Ліга Європи. 

ONLINE». Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 3.50 Топ-матч

07.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

08.50 «Барселона» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.10 «Маккабі» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.00, 15.55, 16.30, 18.55, 21.25 

«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Львів» — «Колос». 

Чемпіонат України

20.15 Футбол NEWS

22.25 «Динамо» (К) — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.10 «Лаціо» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Дженоа» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.35, 0.40 Містична Україна

08.25, 19.10 У пошуках істини

10.15 Речовий доказ

11.25, 23.45 Секретні території

12.20 Стежина війни

13.15 Секрети Адольфа Гітлера

14.10 Мисливці на скарби

16.10 Народжені мусонами

17.10 Галапагоси

18.10 Чорна піхота

21.00 Безжальний Всесвіт

01.30 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

10.35 Х/ф «Ларго Вінч: 

початок»

12.25 Х/ф «Ларго Вінч-2: 

змова в Бірмі»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Спокусник»

02.15 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.50, 23.30 Корисні поради

14.00 Правила життя

16.00 Майстри ремонту

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.20 Х/ф «Легенда про 

русалку»

11.05 Х/ф «Блакитна свічка»

12.15 Х/ф «Зоряні таляри»

13.25 Х/ф «Король 

Дроздовик»

14.35 Х/ф «Рапунцель»

15.45 М/ф «Вартові легенд»

17.30 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

19.15 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

підкорювач світанку»

21.25 Х/ф «Тихе місце»

23.10 Х/ф «Схід темряви»

00.55 Одного разу в Одесі

01.25 Казки У. Кіно

02.10 Панянка-селянка

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Майдан гідності

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 

3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Велика подорож»

07.40 М/ф «Залізний вовк»

07.50 М/ф «Історія одного 

поросятка»

08.05, 23.05 Д/ф «Операція 

Крим»

09.05 «Чорні тіні Майдану»

10.00, 19.55 Д/ф «Жінки 

Майдану (жіночі обличчя 

революції)»

11.10 «Генерація Майдану. 

Рік революції та війни» 

(початок)

12.00 Хвилина мовчання: День 

Героїв Небесної сотні

12.01 «Генерація Майдану. 

Рік революції та війни» 

(продовження)

12.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Естафета 4х6 км, жінки

14.10 Майдан. Шість літер нашої 

свободи

15.20 Телепродаж

15.55 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Естафета 4х7,5 км, 

чоловіки

17.25 Д/ф «Майдан»

21.25 «Генерація Майдану. Рік 

революції та війни»

00.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

01.30, 5.00 #ВУКРАЇНІ

02.30 Енеїда

03.55 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЛЮТОГО 2021

УКРАЇНА МОЛОДА

20 лютого

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.30, 1.15 «Світ навиворіт»

17.00 «Позивний «Італієць». 

Історія Віталія Марківа»

18.05 «Таємниці великих 

українців. Роксолана»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-11»

23.10 Бойовик «Конго»

ІНТЕР

05.25 Х/ф «З тобою і без 

тебе...»

07.00 Х/ф «Пригоди Ремі»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.50 «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»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

07.20 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

09.20 Т/с «У полоні у минулого»

17.00, 21.00 Т/с «Намалюй мені 

маму»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Хірургія. 

Територія любові»

01.45 Телемагазин

03.10 Гучна справа

03.55 Агенти справедливості

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Більше ніж правда

06.25 Анти-зомбі

07.25 Секретний фронт

08.20 Громадянська оборона

09.20 Т/с «Розтин покаже-2»

12.00, 13.00 Х/ф «Зелена 
миля»

12.45 Факти. День

15.55 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

18.45 Факти тижня

21.20 Х/ф «Рембо-5: остання 
кров»

23.10 Х/ф «Рембо-4»
00.50 Т/с «Таємні двері»

НОВИЙ КАНАЛ

07.40, 9.20 Kids’ Time

07.45 Х/ф «Помста 

пухнастих»

09.25 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

11.20 М/ф «Тарзан»

13.20 Х/ф «Могутній Джо 

Янг»

15.40 Х/ф «Легенда про 

Тарзана»

17.50 Х/ф «Книга джунглів»

19.50 Х/ф «Мумія»

22.00 Х/ф «Костянтин»

00.30 Х/ф «Нічка жахів»

02.40, 5.30 Вар’яти

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 «Сад 

нерозкручених пісень»

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

05.15 Х/ф «Посилка для 

Світлани»

06.30 «Будьте здоровi»

07.05 «Україна вражає»

08.50 Т/с «Вогнем і мечем»

12.55 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

14.35 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»

16.05 Х/ф «Невиправний 

брехун»

17.35 Х/ф «Порятунок»

19.10 Х/ф «Інтердівчинка»

22.00 Х/ф «Грінго»

00.00 Х/ф «Новий кулак люті»

01.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15, 1.10 Телемагазин

07.20, 15.20, 23.50, 2.10 Мама 

реготала. Найкраще

08.30 Без краватки

09.30 М/ф «Темний плащ»

11.15 Північний Check-In

18.20 Х/ф «Універсальний 

солдат»

20.20 Х/ф «Мортал комбат»

22.10 Х/ф «Мортал комбат-2: 

знищення»

02.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.55 Х/ф «Баламут»

06.25 Х/ф «Три плюс два»

08.10 «МастерШеф. 

Професіонали»

12.05 «Хата на тата»

15.05 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.25 «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» з 

Наталкою Фіцич

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини» з 

Тарасом Березовцем

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.05 «ДжеДАІ-2019»

08.10, 1.05 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Голий пістолет»

15.50 Х/ф «Голий пістолет: 2. 

1/2. Запах страху»

17.35 Х/ф «Голий пістолет: 

33. 1/3. Остання 

образа»

19.00 Х/ф «ФанФан 

Тюльпан»

20.55 Х/ф «Сахара»

23.15 Х/ф «Чужі проти 

Хижака-2»

02.05 «Відеобімба»

04.00 «Найкраще»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Динамо» (К) — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Львів» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.00, 16.15, 20.15, 23.00 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Лаціо» — «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Інгулець» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Десна» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.20 Журнал Ліги чемпіонів

23.50 «Мілан» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

03.40 «Парма» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

06.30 «Маріуполь» — «Зоря». 

Чемпіонат України

08.15 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.45 «Маккабі» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.35 Журнал. УЄФА Євро-2020

11.05 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

12.55, 21.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.25 LIVE. «Парма» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

15.25 «Мілан» — «Інтер» 

(2009 р. /10). Класичні 

матчі Calcio

15.55 LIVE. «Мілан» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.50, 20.55, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

18.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Беневенто» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Інгулець» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

01.40 «Аталанта» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Десна» — «Динамо». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.50, 0.50 Містична Україна

08.40, 19.10 У пошуках істини

10.25 Речовий доказ

11.35, 23.55 Секретні території

12.30 Вирішальні битви Другої 

світової

13.30 Безжальний Всесвіт

16.15 Галапагоси

18.15 Місто, яке зрадили

21.00 Мисливці на скарби

23.00 Секрети Адольфа Гітлера

01.40 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Перегони 

століття»

11.00 Х/ф «Амундсен»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Спокусник-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 Правила життя

12.20, 3.40 Корисні поради

14.00 Спеція

15.00 Смачні страви

16.00 Просто їжа

16.40 Удачний 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

10.40 Х/ф «Пастушка»

11.50 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

підкорювач світанку»

14.00 Х/ф «Підлітки-мутанти: 

черепашки-ніндзя»

16.00 Х/ф «Гарфілд-2»

17.30 Х/ф «Гарфілд»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.30 Х/ф «Тихе місце»

01.10 Одного разу в Одесі

01.55 Казки У. Кіно

02.25 Панянка-селянка

03.15 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.25, 5.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 

2.00, 3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»
07.30 М/ф «Дострибни до 

хмаринки»
07.40 М/ф «Знахідка»
07.50 М/ф «Казка про богиню 

Мокошу»
08.20, 17.40 «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

13.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Мас-старт 12,5 км, жінки

14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.10 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Мас-старт 15 км, чоловіки
17.05 Студія «Біатлон»
17.25 Міста та містечка
18.15 «Незвіданий океан»
19.25 Д/ф «Масштабні інженерні 

помилки»
20.20 «Світ дикої природи»
21.25 «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Лісова пісня»
00.20 Пишемо історію. Леся 

Українка
00.30 Д/ф «З України до 

Голлівуду»
03.55 Д/ф «Вибір»
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Ганна ВОЛКОВА

 Питання комунальних тарифів бо-
люче не лише для українців. Але якщо 
ми лише вчимося на них економити, то в 
багатьох європейських країнах цю «на-
уку» освоїли вже давно. Ми зібрали де-
які цікаві світові практики.
 Провідний радник управління зов-
нішніх і внутрішніх зв’язків по Схід-
ній Європі Європейського банку реконс-
трукції і розвитку, колишня продюсер-
ка української редакції радіостанції Бі-
Бі-Сі, письменниця Світлана Пиркало, 
родом з Полтави, у розмові з автором цієї 
публікації розповіла: 
 — Пригадую свою першу зиму в Лон-
доні. Я орендувала кімнату у квартирі 
старого і дуже загартованого, під стать 
усім корінним мешканцям Великобри-
танії, чоловіка. Для них узимку темпе-
ратура у приміщенні 15-17 градусів теп-
ла — норма. А я, звісно, тремтіла, хоч і 
натягувала на себе два светри. «Так одяг-
ни третій і не тремти!» — радив мені гос-
подар. При цьому сам був одягнутий до-
волі легко. Тепер підтримую температу-
ру у своїй кватирі не більше 18 градусів, 
і почуваюся прекрасно. В Україні, на 
жаль, досі не навчилися економити теп-
ло — мені, наприклад, жарко в будь-яко-
му приміщенні. 
 У Британії субсидія передбачена 
лише для найбідніших верств населен-
ня, можна сказати, для одиниць. Та й то 
дуже мізерна. Вони, зокрема, можуть 
оплачувати тепло за допомогою спе-
ціальних карток, які вставляють у лі-
чильники. Вставив — пішло тепло, на-
грівся — вийняв, подача тепла припини-
лася. А нема грошей — житло не обігрі-
вається. В Англії кожне помешкання, 
не залежно від його віку (я, наприклад, 
живу в старовинному вікторіанському 

будинку) обладнане індивідуальними 
лічильниками тепла. Загалом на опла-
ту комунальних послуг британці витра-
чають близько п’яти відсотків своїх мі-
сячних доходів, це десь 100 фунтів (при-
близно 3800 гривень) при середньому за-
робітку 1700—1800 фунтів.
 Ціни на комунальні послуги в Польщі 
вищі, аніж в Україні. Та якщо в середнь-
ому кожен українець віддає за них близь-
ко половини від заробленого, то кожен 
поляк — 10-20 відсотків. Зокрема, вар-
тість електроенергії у наших найближ-
чих сусідів — 0,37 злотих кВ/год (2,6 
грн) та за доставку — 0,28 (2,1). Отож за-
галом близько 5 грн на наші гроші. 
 «Поляки давно не включають лампо-
чок у помешканнях, — розказує трудовий 
мігрант iз Полтавщини Роман Павленко. 
— Замість них вони використовують або 
новорічні лед-гірлянди, що працюють від 
акумуляторів, або неонові стрічки, які 
можна наклеїти будь-де, а також вибра-
ти колір підсвічування. А ще в багатьох 
встановлені двозонні електролічильни-
ки. Тож пральні машини зазвичай програ-
мують на включення під ранок (пільговий 
тариф діє з 23:00 до 7:00). 
 Вода у Польщі також дорога. Разом iз 
водовідведенням куб обходиться у 60—
70 гривень, якщо переводити в українсь-
ку валюту. Тому тут поніжитися у ванні 
з гарячою водою родина дозволяє лише 

людям похилого віку. Молодь приймає 
душ, і то максимум дві-три хвилини, 
щоб економити на оплаті. 
 Менших рахунків за тепло поляки 
добиваются завдяки перекриттю кранів 
на батареях. 
 У Фінляндії, за словами відомого 
фермера з Лохвиччини Григорія Ша-
мрицького, який три роки провів на за-
робітках у цій країні, дуже давно еко-
номлять на використанні всіх природ-
них ресурсів. 
 — Фіни вже років двадцять поголов-
но користуються посудомийними маши-
нами, — каже Григорій. — Просто так 
кран iз водою там не відкручують. Уп-
родовж дня брудний посуд складають у 
раковину, а ввечері завантажують його 
у посудомийну машину. Це економія 10 
тис. літрів теплої води на рік, що змен-
шує платіжку на 10 відсотків. Ціна куба 
води разом iз відведенням у Фінляндії 
становить 4,15 євро (130-140 гривень). 
Фермери здешевлюють її разів у п’ять 
завдяки тому, що пробурюють на своїй 
землі свердловини. 
 Загалом вартість комунальних пос-
луг для фінів обходиться у 10—15 відсо-
тків від місячних заробітків (у середньо-
му 1,5—2 тис. євро). У грошовому вимірі 
це становить 150—300 євро (5—10 тис. 
грн.) Найдорожче обходиться тепло. Як 
відомо, країна не має власних покладів 

газу, тому для обігріву помешкань пе-
реважно використовують електричні 
котли, якими нагрівають воду в системі 
опалення. І це найдешевший спосіб от-
римання тепла. Раніше житло опалю-
вали дровами і соляркою. Нині, оскіль-
ки ліси й лісові насадження приватизо-
вані, то дрова у вигляді обрізків чи па-
лет використовують лише їхні власники 
для обігріву ферм – як побічний продукт 
переробки, і це дешевше електроенергії. 
Деякі сільськогосподарські виробники 
досі користуються соляркою, але держа-
ва частково компенсує їм витрати. 
 Сьогодні політика держави спрямо-
вана на використання безплатної енергії 
землі. Це обов’язкова норма при будів-
ництві нового житла. Без установки теп-
лових насосів будинок в експлуатацію 
не приймають. Якщо немає можливості 
пробурити землю й установити такі на-
соси, тоді лише дозволяють використо-
вувати електричні котли.      
 Нам відомо також про інші хитрощі 
мешканців країн Єросоюзу, які вони ви-
користовують заради економії грошей на 
комунальних послугах. Чимало пенсіо-
нерів з Німеччини, наприклад, із почат-
ком холодів відлітають до теплих країв. 
Зокрема, до Туреччини та Єгипту. Або 
купують туристичні путівки й поселя-
ються в готелях, або просто орендують 
там житло, яке не треба опалювати. Ка-
жуть, їм це обходиться дешевше, аніж 
платити за обігрів помешкань на бать-
ківщині.
 А в Литві, коли вона ще тільки при-
стосовувалася до європейських цін, дех-
то влаштовував «банні дні», коли у ван-
ні з гарячою водою спочатку купалися 
діти, потім – дорослі. Після цього в ній 
прали білизну й одяг і, насамкінець, ви-
користовували для промивання туале-
ту... ■

А ЯК У НИХ?

За парою і світу не бачимо
Неонові стрічки замість лампочок і три светри для 
зігрівання: як європейці економлять на «комуналці»

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Уряд та місцева влада досяг-
ли домовленості про те, що та-
рифи на тепло і гарячу воду в 
Україні не підвищуватимуться 
в цьому опалювальному сезоні. 
Це скріплено відповідним ме-
морандумом між Кабміном, На-
ціональною комісією, що здій-
снює державне регулювання у 
сфері енергетики та комуналь-
них послуг, «Нафтогазом Ук-
раїни» та мерами міст. Зокре-
ма, від міських голів меморан-
дум підписали очільники Киє-
ва, Житомира, Одеси та Бучі. 
За допомогою відеозв’язку за 
підписанням спостерігали мери 
Дніпра, Львова та Маріуполя. 
 «На початку січня цього 
року ми запустили вiсiм кро-
ків щодо розв’язання тариф-
ного питання та встановлення 
справедливих правил на рин-
ку газу. І сьогодні я радий, що 
було підписано меморандум, 
у якому зафіксовано обіцян-
ку перед людьми — тарифи на 
гарячу воду та опалення не бу-
дуть підвищуватись до кінця 
опалювального сезону», — за-
значив Денис Шмигаль. Крім 
того, прем’єр нагадав про інші 
кроки для врегулювання та-
рифного питання. Зокрема, 
уряд встановив максимальну 
ринкову ціну на газ на рівні 
6,99 грн за кубометр для насе-
лення, крім того, зменшено та-
рифи на розподіл газу та збіль-
шено субсидії для населення, 
зокрема на електроопалення. 
 Утiм те, що уряд подає як ве-
лику перемогу і вирішення пи-

тання, насправді є лише від-
строчкою майбутнього подо-
рожчання. «Меморандум — 
це документ, який ні до чого 
не зобов’язує. Він винятко-
во політично зобов’язальний, 
— пояснив в ефірі Українсь-
кого радіо експерт Інституту 
енергетичних стратегій Юрій 
Корольчук. — Ані президент, 
ані уряд нині не мають стосун-
ку до формування ціни на газ, 
особливо для теплокомуненер-
го. Є окрема постанова Кабмі-
ну, яка регулює цю ціну, і вона 
прив’язана до хабу «Амстер-
дам+». Тобто цей меморандум 

нічого не змінив. Він не дає ни-
жчу ціну на газ для теплокому-
ненерго, а лише констатує, що 
тарифи не будуть підвищувати-
ся». Експерт додає, що витрати 
в теплокомуненерго зросли, за-
рплати зросли, ремонтні робо-
ти зросли, відтак подорожчан-
ня не вдасться утримати, воно 
— лише справа часу. «Це замо-
роження — лише політичний 
крок. У меморандумі зазначе-
но, що місцеві бюджети не бу-
дуть нести додаткове фінансове 
навантаження, але це неправ-
да. У будь-якому випадку до-
даткові витрати, які понесуть 

підприємства, ляжуть у збит-
ки, які потім компенсують ор-
гани місцевого самоврядуван-
ня», — зазначає пан Король-
чук.
 На думку експерта, опалю-
вальний сезон українці прой-
дуть без різких стрибків цін 
на тепло, однак по його закін-
ченню ціни почнуть зростати. 
І якщо ми не надто відчуємо 
це влітку («ціна влітку завжди 
дешевша»), то восени, з почат-
ком нового опалювального се-
зону, відчуємо тарифний стри-
бок. «Ключовий фактор — це 
жовтень 2021 року, коли ціни 

почнуть зростати», — наголо-
сив експерт. 
 А от із суттєвим подорож-
чанням електроенергії ми, 
найімовірніше, зіткнемося, на-
багато раніше. 2,5 гривні — це 
майбутня ціна за один кіловат 
за оптимістичним прогнозом. 
І це подорожчання очікує нас 
одразу по завершеннi опалю-
вального сезону, тобто орієн-
товно — після 31 березня. Про 
це повідомив народний депутат 
і експерт iз питань ЖКХ Олек-
сій Кучеренко у своєму блозі. 
Пан Кучеренко теж перекона-
ний, що нинішній меморандум 
— це лише нетривала відстроч-
ка проблеми. Водночас експерт 
наголошує, що влада закинула 
в маси небезпечний месендж: 
якщо вийти на вулиці й пере-
крити дороги, можна отримати 
зниження цін на комірне. Тому 
в майбутньому слід чекати но-
вих тарифних бунтів. ■

У майбутньому слід чекати нових тарифних бунтів. 
Фото з сайта bbc.com.

❙
❙

ДО РЕЧІ 

 За підсумками минулого року, 
маємо 74 млрд грн боргів населення. 
Такі дані оприлюднив Держстат. Лише 
73% населення (символічна цифра, чи 
не так?) змогли розрахуватися за ко-
мірне в минулому році. Дорожчий сі-
чень, коли зросли не тільки тарифи, 
а й витрати енергоносіїв через погод-
ні умови, докине мільярдів у вище-
згадану цифру боргу. Наприклад, за 
даними столичної мерії, у січні 2021 
року київські будинки спожили на 10% 
більше теплоенергії, ніж у грудні, тому 
за тепло в платіжках варто накинути 
тих же 10 відсотків.
 

ГЛАС НАРОДУ 

 Згідно з останнім опитуванням, 
проведеним «Українською соціоло-
гічною групою» 26 січня — 2 люто-
го, 94% українців вважають, що тари-
фи на комунальні послуги завищені, а 
44,9% респондентів відповіли, що го-
ловною причиною зростання тарифів 
стали безгосподарність і непрофесій-
ність уряду.

■

■

ЦІНИ 

Вирішили... відстрочкою 
Уряд підписав меморандум iз місцевою владою про замороження тарифів. 
Та чи надовго це врятує наші гаманці?

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Цьогорічне 230-ліття від дня народ-
ження наймолодшого з Моцартів — Фран-
ца Ксавера — стало приводом для старту 
нового масштабного проєкту від уже добре 
знаного Міжнародного музичного фести-
валю LvivMozArt, який найперше асоцію-
ють з його ініціаторкою, засновницею і ху-
дожньою керівницею диригенткою Окса-
ною Линів.  
 Франц Ксавер Моцарт — син геніаль-
ного Вольфганга Амадея Моцарта — зна-
ний педагог, піаніст, диригент, компози-
тор. У 1808—1838 роках жив на Галичині 
й активно творив музичне середовище міс-
та, зокрема заснував у Львові хорове Това-
риство святої Цецилії, яке стало, по суті, 
першою музичною спілкою міста. Упро-
довж 1834-1838 років Моцарт-син був у 
Львові капельмейстером театрального ор-
кестру, після чого переселився у Відень.
 Тому й вирішили виокремити «Галиць-
ку Моцартіану» (Mozartiana Galicia) — ок-
ремий напрям пошуку, оцифрування й 
наукового дослідження документальних 
свідчень, пов’язаних iз перебуванням, 
творчістю і діяльністю молодшого сина 
славетного віденського класика Франца 
Ксавера Моцарта того періоду.
 До ювілею галицького Моцарта відо-
ме львівське видавництво готує унікаль-
не україномовне видання документів, що 
включатиме переклад його дорожнього 
щоденника і понад 85 листів. Ініціатор-
кою й упорядницею є Оксана Линів, а на-
уковий редактор — знана музикознавиця 
з Львівського музичного коледжу імені 

Станіслава Людкевича Роксоляна Гава-
люк. Це буде найдокладніше зібрання 
такого роду з усіх досі існуючих у світі, 
обіцяють видавці. 
 Окрім книги, планується низка лек-
цій, зйомки документального фільму, 
створення віртуального музею, інтерак-
тивної карти львівських адрес Моцарта. 
Також ведеться розробка низки краєзнав-
чих екскурсійних маршрутів, яка вклю-
чає локації у трьох областях (Львівській, 
Іванно-Франківській і Тернопільській), 
пов’язаних iз його діяльністю.
 Ініціатори «Галицької Моцартіани» 
побачили необхідність подальшого послі-
довного вивчення матеріалів з історичних 
фондів Львова: нотних колекцій Львівсь-
кої національної музичної академії ім. М. 
В. Лисенка, фондів Інституту досліджень 
бібліотечних мистецьких ресурсів, від-
ділів рукописів та періодики ЛННБ Ук-
раїни ім. В. Стефаника, архівів Львівсь-
кої національної галереї мистецтв імені 
Б. Г. Возницького, Львівського історично-
го музею, Наукової бібліотеки Львівсько-
го національного університету імені Іва-
на Франка, Центру міської історії Цент-
рально-Східної Європи м. Львова та Цен-
трального державного історичного архіву 
України (м. Львів). 
 Також мають можливість працювати з 
матеріалами численних зарубіжних нау-
кових осередків: архівом Міжнародного 
фонду Моцартеум у Зальцбурзi, Австрій-
ського державного архіву у Відні (Авс-
трія), Федеральним архівом Німеччини, 
архівом бібліотеки Королівської консер-
ваторії у Брюсселі (Бельгія), бібліотеки 

Конгресу, Ягеллонської, Сльонської, Вар-
мінсько-Мазурської, Вроцлавської бібліо-
тек (Польща).
 Для всіх бажаючих дізнатися більше 
про Франца Ксавера Моцарта вже провели 
кілька вебінарів про його галицький пе-
ріод життя і творчості. Лекторка — керів-
ниця відділу наукових досліджень проєк-
ту Mozartiana Galicia Роксолана Гавалюк.
 Нагадаємо, у другому сезоні фести-
валю LvivMozArt у 2018 році оригіналь-
на скрипка Вольфганга Амадея Моцарта 
— Costa Violine — зазвучала у Львівській 
опері в руках відомого скрипаля Фран-
ка Штадлера під батутою Оксани Линів. 
Уперше в Україні, і навіть більше — впер-
ше серед країн СНД! Такий почесний жест 
найвідомішої у справах Моцартів органі-
зації, Зальцбурзької Фундації Моцарте-
ум, став виявом поваги та вдячності за 
розвиток справи Франца Ксавера Моцар-
та у Львові. Інструмент виготовив майс-
тер П’єтро Антоніо Далла Коста в Треві-
зо (Італія) у 1764 році. Вольфганг Амадей 

Моцарт використовував її протягом остан-
ніх років життя у Відні.
 На «Фейсбук»-сторінці «Галицької 
Моцартіани» презентували семихвилин-
ний документальний фільм про скрип-
ки Моцарта і приїзд однієї зі справжніх 
реліквій — оригінальної скрипки Моцар-
та до Львова, що стало справжньою куль-
турною сенсацією в Україні.
 У 2019-му серпень став місяцем «Ди-
настії Моцартів» у Львові — виставки, 
створеної у рамках третього сезону Між-
народного фестивалю класичної музики 
LvivMozArt спільно з фундацією «Моцар-
теум» з австрійського Зальцбурга. Звідти 
знову привезли оригінальну скрипку Мо-
царта, яка лише у виняткових випадках 
залишає приміщення фонду. І музика цьо-
го унікального інструмента чарувала слу-
хачів заключного концерту фестивалю.
 Після локдаунного 2020-го, коли 
LvivMozArt не проводили, — очікуван-
ня подвійно грандіозного калейдоскопу 
дійств, частину яких уже привідкрили. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У межах паралельної програ-
ми виставки «Польоти уві сні та 
наяву» столичний Довженко-
центр представляє показ філь-
мів, співзвучних пошукам Ро-
мана Баляна та його кіношедев-
ру. Назвали цю мініфільмоте-
ку «Проти течії. Нонконформне 
українське кіно 1980-х», хоча 
не обійшлося частково без «Мос-
фільму».
 Програма складається з 
п’яти кінострічок, зафільмова-
них у період iз кінця 1970-х по 
кінець 1980-х років, поєднаних 
наскрізною темою — людини, 
яка не вписується в життя сус-
пільства та його моральні ка-
нони. Першим показали влас-
не фільм «Польоти уві сні та на-
яву» (1982) Романа Балаяна. 
До кінця перших чисел березня 
у глядачів є можливість на ве-
ликому екрані в Києві подиви-
тися «Осінній марафон» (1979) 
Георгія Данелії, «Автопортрет 
невідомого» (1988) В’ячеслава 
Криштофовича, «Бич божий» 
(1988) Олега Фіалка та «Смирен-
ний цвинтар» (1989) Олександра 
Ітигілова.
 Ці фільми зможуть одно-
часно й продовжити тематику 
виставки, й вступити з нею в по-
леміку, показавши «негероїч-
ного» героя «Польотів» Сер-
гія Макарова не як випадкову 
аномалію, а як неуникний нон-
конформний архетип пізньо-
радянських реалій, йдеться в 
релізі кінопоказів. 

 Організатори зауважують: 
наприкінці 1970-х — на почат-
ку 1980-х років значна частина 
радянської інтелігенції тікала 
у «внутрішню еміграцію». Під-
лаштовуючись під абсурдні со-
ціальні ритуали, переживаючи 
тотальне неспівпадіння навко-
лишньої реальності та власних 
надій, не маючи при цьому на-
снаги до політичного протесту, 
вона шукала можливості жити 
своїм життям. Саме про це роз-
повідають фільми програми, що 
символічно розпочалася титуль-
ною роботою виставки, стріч-
кою Романа Балаяна. Разом кі-
нострічки створюють портрет iз 
болісними гримасами цілого по-
коління, що вірило у високі іде-
али, але потенціал до змін від-
чувало лише в індивідуальному 
ескапізмі та побутовому інфан-
тилізмі.
 Про людину, яка вже виму-
шено випадає з системи, розпові-
дають «Бич божий» та «Смирен-
ний цвинтар». Й історія створен-
ня кожної стрічки має багато ці-
кавого. Так, «Бич божий» знято 
у Києві, Москві та рідній для ре-
жисера Олега Фіалка Дружківці 
Донецької області. Фільм, немов 
прийнявши виклики «перебудо-
ви» та «гласності», влучно і ста-
ранно показує непарадну сторо-
ну радянської дійсності 1980-х. 
Особливим чином картина вра-
жає психологічною спробою по-
шуку відповідей на життєві си-
туації героїв через їхнє дитинс-
тво. Тим паче «Бич Божий» по-
руч з іншим фільмом того ж 

періоду — «Холодним берез-
нем» (1987, реж. Ігор Мінаєв) — 
наважується на зображення не-
романтичної та жорстокої сторо-
ни дитячого життя.
 А «Смиренне кладовище» — 
це про те, як підприємливий ди-
ректор одного цвинтаря спроміг-
ся продати під нове поховання 
стару могилу. Крiм того, це міс-
це розташоване поряд iз моги-
лою декабриста та було призна-
чене під новий меморіал. Копа-
ти нове останнє пристанище для 
небіжчика доручено Олексію Во-
робйову на прізвисько Воробєй. 
Та раптом про таку бізнес-мо-
дель дізнаються «нагорі». Ди-
ректор, не вагаючись, валить 
усю провину на копача…
 Для представлення фільмів 
програми плануються запро-
шення режисерів та учасників 
знімальних груп. Вартість пов-
ного квитка — 50 гривень, сту-
дентам, пенсіонерам та дітям до 
11 років включно — половинна 
знижка, а учасникам бойових 
дій, особам з інвалідністю 1-ї та 
2-ї груп, членами FIAF, ICOM 
та партнерам Довженко-цент-
ру — вхід за символічну 1 грив-
ню, що теж наближає до ретро-
часів.
 Виставка «Польоти уві сні 
та наяву. Фільм — Контекст — 
Епоха» відкрилася наприкін-
ці минулого року 17 грудня. 
Закриття заплановано на 7 бе-
резня. Виставка — кінематог-
рафічний проєкт, насичений 
кінообразами та мультимедій-
ними рішеннями. Серед них 

грандіозна відеомузична інс-
таляція «Шістдесяті» Владімі-
ра Тарасова — гуру литовської 
джазової музики — про твор-
чу атмосферу за «залізною за-
вісою». Тексти Тіберія Сільва-
ші, Людмили Новікової, Іва-
на Козленка, Володимира Вой-
тенка, Надії Заварової, Сергія 
Тримбача, Наталії Сільваші, 
Марії Храпачової розкривають 
історичний та культурний кон-
текст створення «Польотів».  Ін-
сталяції художника Антона Ло-
гова, створені спеціально для 
виставки, не лише акцентують 
ключові символи фільму, а й 
передають психологічні стани, 
через які проходить головний 
герой фільму режисера Рома-
на Балаяна. В експозиції пред-
ставлено оригінальні живопис-
ні твори Любові Рапопорт, Ті-
берія Сільваші, Віктора Павлова 
і Тетяни Яблонської, твори кла-
сиків української документаль-
ної фотографії Олександра Ран-
чукова і Бориса Градова, а також 

фрагменти документальних i ху-
дожніх фільмів, знятих у Києві 
в 1970–1980-х роках. 
 «Дослідження творчості Ро-
мана Балаяна перетворилося 
на дослідження міської теми в 
українському радянському кіно, 
— пояснює куратор виставки 
Андрій Алферов. — Теми, кот-
ру, як з’ясувалося, в УРСР було 
негласно заборонено. І цей факт 
робить Балаяна не просто ре-
жисером, штатним постанов-
ником на студії Довженка, а лі-
тописцем життя тодішнього се-
реднього класу. Тодішніх нас 
із вами. Класу, чужого і влад-
ній верхівці, і мовчазній слух-
няній більшості. Зібрані в ек-
спозиції фільми, кадри, фото-
графії, документи, висновки, 
думки мистецтвознавців і свід-
чення очевидців не претендують 
на абсолютну об’єктивність. Од-
нак вони дають певне уявлення 
про час, який Тарковський на-
звав епохою «глибоководних 
риб». ■

РЕТРО

Проти течії у внутрішній еміграції
Контексти негероїчних героїв кіно часів «загниваючого соціалізму»

■

Роман Балаян (ліворуч) на виставці «Польоти уві сні та наяву».
Фото зі сторінки Андрія Алферова у «Фейсбуці».
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ВИСОКА НОТА

Об’єднані Моцартом
Диригентка Оксана Линів упорядковує листи 
молодшого сина Вольфганга Амадея

■

Скрипаль Франк Штадлер і диригентка Оксана Линів у Львові. 2018 рік.
Фото LvivMozArt (Сергій Горобець).

❙
❙
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«Бути на планетарному форумі серед лідерів світового біатлону — це 

дуже гідний результат. Мені не соромно за команду, за нашу роботу, за 
спортсменів та їхні вольові якості. А всі, хто нас критикували, можуть 

переконатися, що ми не даремно працюємо і робимо свою справу».
Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Упродовж своєї довготривалої 
кар’єри капітану жіночої збірної 
України Олені Підгрушній не раз 
доводилося вирішувати долю ко-
мандних гонок. Завдяки її май-
стерності та холоднокровності в 
2014 році українській жіночій 
«естафеті» вдалося виграти олім-
пійське «золото» в Сочі.
 Тож, коли Підгрушна дру-
гою з майже 20 секундною пере-
вагою над найближчою суперни-
цею вирушила на завершальний 
етап змішаної естафети чемпіона-
ту світу-2021 в Поклюці, багато 
хто з шанувальників вітчизняно-
го біатлону почав потирати руки 
в очікуванні планетарної медалі.
 У Федерації біатлону Украї-
ни не приховували, що на змі-
шану естафету покладали вели-
кі медальні сподівання. На пер-
шу гонку ЧС тренерський штаб 
«синьо-жовтих» заявив найсиль-
ніших на даний час українських 
біатлоністів i біатлоністок.
 Як результат, Артем Прима 
з Дмитром Підручним підняли 
команду на третє місце, ще біль-
шого прогресу на третьому етапі 
досягла Юлія Джима, змусивши 
численну армію українських ша-
нувальників біатлону думати про 
«медаль у кишені».
 «Загалом усе складалося вда-
ло до останньої стрільби. Там тре-
ба було відпрацювати з семи пат-
ронів — і могло бути друге міс-
це», — зазначив президент ФБУ 
Володимир Бринзак. Проте для 
закриття всіх мішеней на стій-
ці досвідченій українській фіні-
шерці знадобилися три додаткові 
патрони. Тож на заключне в гон-
ці коло Підгрушна пішла, пере-
буваючи на четвертій позиції в 
проміжному протоколі.
 «Чому в мене було три додат-
кові патрони на стійці? Там не 
було нічого подібного на хвилю-
вання чи мандраж. Просто коли 
я стала на килимок, то, почина-
ючи з другого пострілу, в мене 
сильно почала тремтіти нога. 

Звісно, це якась абсолютно без-
контрольна реакція організму 
– чи то на навантаження, чи на 
гори, не знаю», — розповіла Під-
грушна причини неочікуваного 
збою, адже стрільбу лежачи вона 
пройшла ідеально.
 Утім шведку Ханну Еберг, 
яка йшла третьою, Підгруш-
на наздогнала досить швидко. 
Щоправда, обійти суперницю на 
дистанції ніяк не вдавалося.
 На одному з заключних підйо-
мів 34-річна українка пішла на 
ще один обгін, і, як виглядало з 
телевізійної картинки, має легко 

обійти шведку.
 Проте й на гористій дистан-
ції, й безпосередньо на фінішній 
прямій, Підгрушна все ще зали-
шалася четвертою. У підсумку, 
0,5 секунди розділило українсь-
ку змішану четвірку й «бронзу» 
чемпіонату світу.
 Неймовірний розпач – це 
перша емоція, котра охопила 
всю біатлонну сім’ю України 
після втраченої медалі «мундіа-
лю». Водночас Олену Підгруш-
ну після фінішу переповнювали 
дещо інші відчуття. «За всю свою 
кар’єру я не бачила такої зухва-

лої й хамської поведінки на трасі. 
Кожного разу, коли я намагала-
ся обійти шведку Еберг, вона пе-
регороджувала мені траєкторію, 
підрізала, виштовхуючи мене на 
узбіччя траси. Добре, що одра-
зу після гонки вона не потрапи-
ла мені на очі», — заявила Під-
грушна.
 Олімпійська чемпіонка Сочі-
2014 наголосила, що це не просто 
голослівні заяви, засмученої про-
грашем спортсменки. «Я повніс-
тю відповідаю за свої слова. На 
трасі є камери, і навіть якщо ці 
моменти не потрапили в трансля-

цію, все це можна побачити при 
перегляді відеозапису», — наго-
лосила Олена. Підтримав коле-
гу по команді й Артем Прима, на 
переконання котрого українсь-
ка команда повинна була подати 
протест на неспортивну поведін-
ку шведської біатлоністки. Од-
нак, як зауважила Підгрушна, у 
збірній не встигли це зробити.
 Відтак детально розглядати 
й вивчати прийоми, які допомог-
ли шведській збірній випередити 
українську команду в боротьбі за 
«бронзу», ніхто не став.
 Не розкрила спортивній 
спільноті секрети свого тріумфу 
над Підгрушною й сама Еберг. 
«Останнє коло було дуже важ-
ким. У мене була хороша так-
тика, яка допомогла мені фіні-
шувати третьою. Не впевнена, 
що хочу розкривати її секрети. 
Мені потрібно було першою вий-
ти на стадіон», — тішилася успі-
ху Ханна. 
 Намагався бути позитивним 
після стартової гонки чемпіона-
ту світу в Словенії й президент 
ФБУ. «Я дуже задоволений гон-
кою. Бути на планетарному фо-
румі в числі лідерів світового 
біатлону, за півсекунди від подіу-
му, за три секунди від друго-
го місця (збірної Австрії) — це 
дуже гідний результат. Мені не 
соромно за команду, за нашу ро-
боту, за спортсменів та їхнi вольо-
ві якості. А всі, хто нас критику-
вали, можуть переконатися, що 
ми не даремно працюємо і роби-
мо свою справу», — наголосив 
Володимир Бринзак.
 Додамо, що переконливу пе-
ремогу в змішаній естафеті здо-
була збірна Норвегії. За спинами 
ж української команди залиши-
лися потужні команди Франції, 
Італії, Німеччини, а також пред-
ставники російського біатлону, 
котрі, до слова, на ЧС у Поклю-
ці — через санкції Всесвітньої 
антидопінгової агенції — змага-
ються не під національним стя-
гом, а пiд прапором Союзу біат-
лоністів Росії. ■

БІАТЛОН

Секретні прийоми
У першій гонці біатлонного чемпіонату світу збірній України 
не вдалося відстояти своє місце на п’єдесталі

■

Позаду австрійки Хаузер відчайдушну боротьбу за «бронзу» ведуть Олена Підгрушна (ліворуч) та Ханна Еберг.
Фото з сайта biathlonworld.com.
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Григорій ХАТА

 Абсолютно нефутбольна погода запа-
нувала в Україні напередодні рестарту 
чемпіонату України. Згідно з календарем 
УПЛ, найближчих вихідних у семи регіо-
нах країни мають відбутися поєдинки 14-
го туру національної першості. Як пові-
домляють у вітчизняному Гідрометцент-
рі, на нашу країну насуваються снігопади 
та люті морози, котрі аж ніяк не сприяти-
муть грі у футбол. При цьому далеко не 
факт, що наявний на «прем’єрних» аре-
нах підігрів зможе впоратися з непрости-
ми атмосферними умовами.
 Водночас спортивний директор УПЛ 
Євген Дикий заспокоює: «Поки що все йде 
за планом. Скасування 14-го туру? Це чут-
ки. Згідно з рекомендаціями УЄФА, мат-
чі можна проводити за температури до 15 
градусів морозу. Жодна з команд не звер-
талася до нас iз проханням про перенесен-
ня своїх найближчих домашніх матчів».
 Євген Дикий зауважує, що на випадок 
відвертого форсмажору прем’єр-ліга має 
резервний план, однак сподівається, що 
справа до нього не дійде.

 «Нещодавно наші фахівці разом зі 
спеціалістами УАФ інспектували стадіо-
ни й особисто впевнилися, що підготов-
ка до стартових поєдинків 2021 року від-
бувається належним чином», — зазначив 
спортивний директор УПЛ.
 Приміром, головний агроном столич-
ного стадіону «Динамо» Анатолій Колоша 
переконаний, що сувора погода не завадить 
добре підготувати клубну арену до перших 
офіційних поєдинків у новому році.
 «За зимову перерву поле відпочило. 
Електропідігрів працював усю зиму. А 27 
січня ми накрили поле захисною плівкою 
— за великим рахунком, це стало почат-
ком активної підготовки до першої гри, аби 
поле було готове до неї на 100%. Незважа-
ючи на всі умови, газон мусить бути в хоро-
шому стані», — наголосив спеціаліст.
 Напередодні рестарту сезону клу-

би УПЛ більше переймаються не станом 
своїх футбольних полів, а питанням до-
пуску вболівальників на трибуни арен.
 «Відновлення чемпіонату України че-
кають усі. І ми дуже хочемо, щоб чемпіо-
нат проходив із глядачами. Зараз закін-
чився карантин і людьми переповнені 
торгові центри, клуби, ресторани. І все це 
в приміщенні. А чому глядачам не можна 
бути на стадіоні?» — висловив свою дум-
ку головний тренер «Колосу» з Ковалів-
ки Руслан Костишин.
 У найближчому турі (13 лютого) ко-
валівці вдома мають прийняти донець-
кий «Шахтар», і підтримка вболіваль-

ників дуже б знадобилася провінційній 
команді.
 Та в УПЛ зауважують, що скасувати 
заборону на відвідування глядачами фут-
больних матчів вдасться з приходом вес-
ни. «На вболівальників, думаю, можна 
буде розраховувати не раніше березня. Є 
проєкт нового медичного протоколу, він 
перебуває на затвердженні з Міністерс-
твом охорони здоров’я. Пройдуть перші 
два тури, будемо дивитися на ситуацію, 
яка буде в країні, а вже потім зможемо 
говорити про нові пом’якшення правил 
для наших команд», — сказав Євген Ди-
кий. ■

ФУТБОЛ

Із морозними думками
Попри несприятливі погодні умови українська прем’єр-
ліга готується вчасно поновити матчі футбольного 
чемпіонату країни

■

Клубний стадіон «Динамо» активно готують до рестарту сезону.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

КАЛЕНДАР

Матчі 14-го туру УПЛ.
 «Зоря» — «Десна», «Минай» — «Львів», 
«Колос» — «Шахтар», «Динамо» — «Олімпік», 
«Маріуполь» — «Олександрія», «Дніпро-1» — 
«Інгулець», «Рух» — «Ворскла».

■



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЛЮТОГО 202116

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №13■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009013

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 45 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід -11...-16
 -4...-9
 -7...-12
 -3...-8

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -11...-16
 -7...-12
 -11...-16
 -7...-12

Північ -11...-16
 -8...-13
 -11...-16
 -8...-13

Схід -7...-16\2
 -5...-10
 -10...-15
 -5...-10

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь -9...-14
 -4...-9
 -7...-12
 -2...-7

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

   Жінка свариться з чоловіком:
 —  Кручуся цілий день, як дуре-
па в колесі.
 —  Не дурепа, а білка.
 —  У білки є шуба, а в мене не-
має, тому я дурепа.

* * *
   Чоловік повертається пізно 
вночі додому й каже дружині:
 —  Ти ніколи не вгадаєш, де я 
був.
 —  Я вгадаю, але спочатку пос-
лухаємо твою версію.

* * *
   Привів дівчину до себе на кух-

ню, сказав: «Давай, вражай мене», 
а сам пішов у магазин. Вона зжерла 
все, що було в холодильнику, і ляг-
ла спати. Нормальний підхід. Одру-
жуся, напевно.

* * *
 — Мойшо, що ви сьогоднi так 
пiзно додому?
 — Та я записався на курси ук-
раїнської мови.
 — Ви що, боїтеся, що прийдуть 
бандерiвцi?
 — Я боюсь не бандерiвцiв, а 
того, що росiяни прийдуть мене ря-
тувати.

Тріумф і трагедія музи і співачки
Севастополь та Балаклея, Панас Саксаганський та Павло Тичина у житті оперної діви Оксани Петрусенко

По горизонталі:
 1. Відома повість Ольги Коби-
лянської. 5. Час доби між вечором 
і ніччю. 8. «Падав сніг на поріг. ... 
зліпив собі пиріг» (Платон Воронь-
ко). 9. Полоцька княжна, яку князь 
Володимир силою взяв за дружи-
ну. 10. Підвищення у церкві, звід-
ки проголошують проповіді. 11. «... 
моя, зоре світова, звідки виглядати, 
де тебе знайти» (пісня). 13. Те, чим 
стали волонтери для української ар-
мії.  14. Російський атомний підвод-
ний човен, що в 2000 році затонув у 
Баренцевому морі. 16. Частина суші, 
з усіх боків оточена водою. 20. По-
ема Тараса Шевченка, за яку він пот-
рапив на каторгу. 21. Село на Ми-
колаївщині, яке у 2013 році підня-
ло бунт проти свавілля міліції. 24. 
Одна з трьох безумовних психологіч-
них реакцій на небезпеку. 25. Корот-
кий жарт на зразок тих, що «УМ» дру-
кує в рубриці «Приколи». 26. Прісно-
водна риба. 27. Рідкий метал. 28. Ім’я 
відомої актриси, яка зіграла головну 
роль у фільмі «Гніздо горлиці».
По вертикалі:
 1. Український поет, один із нео-
класиків, який, за однією з версій, 
першим порівняв крутян із битвою 
під Фермопілами. 2. Люди, які не ма-
ють здібностей чарівників, за версією 
прихильників Гаррі Поттера. 3. Дере-
во чи кущ із родини кипарисових, що 
має дуже пахучу деревину. 4. Дав-

ньоскандинавський поет-співець. 5. 
Гурт великої рогатої худоби. 6. Умов-
на лінія, яка розділяє Північну і Пів-
денну півкулі. 7. Збори, на яких кар-
динали-виборці обирають Папу Рим-
ського. 12. ...-... — порода великих 
кудлатих китайських псів. 14. Само-
назва косовського албанця. 15. Ро-
мантичне побачення. 17. Один із ат-
рибутів королівської влади. 18. Пред-
ставник одного з давніх індіанських 
племен, що жили на території сучас-
ного Перу. 19. Містечко на Київщині. 
21. Декоративна сітка, яка кріпиться 
на головний убір і прикриває обличчя. 
22. Ім’я одіозного політика, який, про-
тестуючи проти закриття трьох мед-
ведчуківських каналів, заспівав пісню 
«Вставай, страна огромная». 23. Хво-
роба дихальних шляхів, ядуха. ■

Кросворд №10
від 5—6 лютого

Дара ГАВАРРА

 Про американський расизм 
хто тільки не говорив останнім ча-
сом. Ось і голлівудська зірка мек-
сиканського походження Сальма 
Хайєк розповіла, що на зорі ак-
торської кар’єри її переконували, 
що отримати головну роль після 
30 років жінці-латинос майже не-
можливо. Спочатку юна актриса 
повірила цим словам, але згодом 
вирішила не здаватися. І, як ре-
зультат, стала зіркою Голлівуду, 
зігравши чимало головних ролей 
із такими ж зірками, якою стала й 
вона. Що цікаво, свою першу зна-
чиму роль, у фільмі «Відчайдуш-
ний», вона зіграла з Антоніо Бан-
дерасом, також іммігрантом, тіль-
ки не з Мексики, а з Іспанії, який 
став чи не найяскравішою зіркою 
Голлівуду свого часу. Та й Бенісіо 
дель Торо, народжений в Пуер-
то-Ріко, з яким Сальма також 
знімалася, незважаючи на «ра-
сизм», зумів зійти на голлівудсь-
кий олімп. Що не кажіть, а США 

— земля обітована для ім-
мігрантів із різних країн, 
де здійснюються мрії тих, 
хто наполегливо й ціле-
спрямовано йде до мети.
 Проте Хайєк у своє-
му житті поза професією 
більше уваги все ж приді-
ляє доброчинності, аніж 
політиці чи політкорек-
тності. Про здобутки на 
цій ниві свідчать хоча 
б її нагороди за добрі 
справи — одне звання 
лицаря (шевальє) ор-
дена Почесного легіо-
ну чого варте (актриса з 
2007 р. проживає у Фран-
ції, вийшовши заміж за 
мільярдера і власника ви-
норобного бізнесу Франсуа 
Піно)! Основна проблема, 
яка вже багато років хви-
лює Сальму і якій вона при-
діляє чимало часу і фінансо-
ву допомогу, — це насиль-
ство над жінками. ■

з 15 до 21 лютого
  Овен (21.03—20.04). Самотні люди шу-

катимуть другу половинку, однак через розбiр-
ливiсть не зможуть знайти постійного партне-
ра. 
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Фінансові питан-
ня не будуть настільки гострими, якщо у вас 
є деякi заощадження. Це дозволяє не дума-
ти про завтра.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви вмiєте 
працювати, завдяки чому вдається заробляти 
пристойнi грошi. На деякi моменти доведеть-
ся викласти чималу суму.
  Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). Вам треба визначити-
ся. Якщо намагатиметеся реалізуватися в кiль-
кох проєктах, то можете не досягти нічого.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Лев (24.07—23.08). У вашому життi вiд-
будуться деякi змiни. Це може бути нова поса-
да або нова робота. Вихiднi радимо провести в 
родинному колi.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 19.

 Діва (24.08—23.09). Не варто розрахо-
вувати на прихильність долі або чиюсь допо-
могу. Працюючи над новим проєктом, ви змо-
жете заручитися пiдтримкою iнвесторiв.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Терези (24.09—23.10). Варто навчити-
ся прощати людей, це допоможе вам уникнути 
багатьох проблем. Умiйте визнавати помилки i 
першими йдiть на компромiс.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Щоб налагоди-
ти особисте життя, доведеться зосередитися на 
людині, вiд якої ви хочете добитися взаємності. 
Доведеться навiть пожертвувати кар’єрою.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Стрілець (23.11—21.12). Сутички з кон-
курентами можуть закінчитися для вас пла-
чевно. Якщо ви пройдете всі випробування, то 
зможете досягти успiху.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Козеріг (22.12—20.01). Можливi сiмей-
нi проблеми, тож треба шукати компромiснi рi-
шення. Це зможе врятувати сім’ю.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Водолій (21.01—19.02). Фінансо-
ве становище бажає кращого, тож купуйте 
лише речі, необхідні для досягнення конк-
ретної мети.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

 Риби (20.02—20.03). Бiзнес потребує 
додаткових коштiв, можливо, доведеться бра-
ти кредити. Якщо проявите кмітливість — за-
лучите багатих iнвесторiв.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17. ■

МОДНА ФІШКА

Расизм? Не помічали
Сальма Хайєк звинувачує Голлівуд 
в упередженості

■

Сальма Хайєк.❙

13—14 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. Вiтер пiвнiч-
но-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -12...-14, удень 
-9...-11. Пiслязавтра вночi -12...-14, удень -9...-11.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -12...-14, удень -5...-7. Яремче: 
вночi -11...-13, удень -4...-6. Мiжгiр’я: вночi -11...-13, удень 
-4...-6. Рахiв: уночi -12...-14, удень -5...-7.

11 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 28 см, Стрий — 22 см, Славське — 14 см, Плай — 
67 см, Мiжгiр’я — 5 см, Рахiв —  немає, Долина — 
15 см, Івано-Франкiвськ — 10 см, Яремче — 14 см, Ко-
ломия — 10 см, Пожежевська — 81 см.
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