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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,223 грн 

1 € = 30,840грн

1 рос. руб. = 0,369 грн

стор. 13» стор. 15»

Не маючи в 2021-му 

запаморочливих можливостей, 

вітчизняні спортсмени зуміли 

не раз здивувати своїх 

шанувальників

Скромно, але зі смаком

стор. 4»

Теза «Зеленський 

— наркоман?»

 живе 

своїм життям

РИМА ТИЖНЯ

Мій новорічний тост
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 2»

Келихи з вином до рук ми візьмемо, 
Вбрані хто буденно, хто святково. 
Хтось нас привітає з телевізора. 
Стрілка піде на останнє коло. 
Та мені під величальні тости 
Те вино гірчитиме на споді, 
Буду я за вас свій тост підносити, 
Хлопці, що боронять нас на сході! 
І за те, що здатні ви щомиті 
Дати відсіч ненависним оркам, 
Вип’ю я, і в горлі защемить мені. 
Хлопці і дівчата! З Новим роком!

Президентом назвать його 
мало...

Росла собі 
ялинонька...

Банер вражаючих розмірів на «білому домі» в Тернополі з’явився напередодні річниці з дня народження Степана Бандери.
Фото з сайту glavcom.ua.

❙
❙

На Полтавщині понад 50 

гектарів угідь відведено для 

вирощування молодняку сосни 

спеціально для новорічних 

«ялинок»

Хто кому 
батько
У Тернополі з’явився «рекордний» Бандера
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«Його (пам’ятник. — Ред.) обливали червоною фарбою, били кувалдами, 
обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, 
викрадали основні композиційні елементи тощо». 

Костянтин Черемський 
голова громадської організації Фонд національно-

культурних ініціатив імені Гната Хоткевича

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
становлять 

збитки довкіллю Києва та області за рік, 
констатували в Держекоінспекції.

138 млн доларів
на посилення 

кордону з РФ і Білоруссю отримає від США 
Україна, зазначив голова Державної прикор-
донної служби Сергій Дейнеко.

ялинок
заплановано до реалізації цьогоріч, 
розповіли в Держлісагентстві.

місце
в рейтингу ґен-

дерної рівності посіла Україна, поінфор-
мували на Всесвітньому економічному 
форумі.

українців
вірять у повернення нам 

окупованого Росією Криму в найближчій чи подальшій 
перспективі, свідчить соцдослідження компанії Active 
Group.

25 млн 74-те 46,1%500 тис.
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Світлана МИЧКО

 Свого часу Тернопіль став чи 
не першим містом в Україні, де 
пам’ятник провідникові українсь-
кого націоналізму, легендарному 
Степану Бандері, встановили просто 
перед адмінбудівлею обласної вла-
ди. І ось — знову, можна сказати, 
рекорд. На фасаді місцевого «біло-
го дому», в якому працюють обласна 
рада та обласна державна адмініст-
рація, з’явився величезний — висо-
тою у шість поверхів — банер із зоб-
раженням Степана Бандери. А також 
— словами з популярної останнім ча-
сом пісні «Батько наш — Бандера, 
Україна — мати!» (далі співається, 
якщо хто не знає,  «...Ми за Україну 
будем воювати!»).
 Банер встановлено, як повідомляє 
пресслужба Тернопільської обласної 
ради, згідно з розпорядженням її го-
лови Михайла Головка, «для привер-
нення уваги населення Тернопільсь-
кої області до відзначення дня наро-
дження Героя України Степана Бан-
дери» (1 січня 2022-го виповнюється 
113-та річниця). «Переконаний, саме 
на прикладі таких постатей, як Сте-
пан Бандера, повинні зростати наші 
діти! — сказав «свободівець» Михай-
ло Головко. — Нагадаю, Тернопіль-
ська обласна рада закликала прези-
дента повернути звання Героя Ук-
раїни з удостоєнням ордена Держа-
ви (посмертно) Степану Бандері за 
незламність духу у відстоюванні на-
ціональної ідеї, виявлені героїзм і са-

мопожертву в боротьбі за незалежну 
Українську державу».
 До слова, тернопільська поліція у 
відповідь на звернення депутатів обл-
ради нещодавно запровадила поси-
лене патрулювання біля пам’ятника 

Степану Бандері, щодо якого впро-
довж останнього місяця двічі було 
вчинено хуліганство — спочатку об-
лили червоною фарбою, потім кину-
ли яйцями. Одного з хуліганів уже 
затримано. ■

НА ФРОНТІ 

І знов 
московські 
«гумконвої»
Кремль продовжує нарощувати 
бойові можливості окупаційних 
військ на сході України  
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій упродовж доби, 28 грудня, з 
боку російсько-окупаційних військ зафіксова-
но два порушення режиму припинення вогню.
 Ворог обстрілював позиції українських за-
хисників на Луганщині, неподалік Катеринів-
ки та Кримського, з автоматичних та протитан-
кових гранатометів, а також великокаліберних 
кулеметів.
 Із початку доби 29 грудня, станом на 11-ту 
годину з боку російсько-окупаційних військ за-
фіксовано одне порушення режиму припинення 
вогню: поблизу Новолуганського збройні фор-
мування агресора вели вогонь з автоматичних 
станкових гранатометів.
 Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних 
сил унаслідок дій ворога немає. Українські за-
хисники відкривали вогонь у відповідь, не за-
стосовуючи заборонене Мінськими домовленос-
тями озброєння, та змусили противника припи-
нити обстріли.
 Криміногенна ситуація в районі проведен-
ня операції Об’єднаних сил оцінюється як ста-
більна. За добу 28 грудня підрозділи поліції 
зведених загонів перевірили 2 тис. 873 транс-
портні засоби, 3 тис. 611 осіб, виявлено 28 ад-
міністративних правопорушень та розкрито 11 
злочинів. 
 Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на 
тимчасово окуповану територію прослідува-
ло 983 особи, а на підконтрольну Україні тери-
торію прибуло 998 осіб. 
 У порядку реалізації комплексу безпекових 
заходів в інтересах цивільного населення піро-
технічні розрахунки ДСНС України зі складу 
Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гекта-
ра території та передали на знищення 61 вибу-
хонебезпечний предмет.
 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України повідомило, що командуван-
ня ЗС РФ протягом грудня цього року продов-
жувало нарощувати бойові можливості опера-
тивного угруповання російських окупаційних 
військ  на тимчасово окупованій території в До-
нецькій та Луганській областях.
 Зокрема, окупанти приховано завозили за-
лізничним і автомобільним транспортом з те-
риторії РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) 
та 2-го (Луганськ) армійських корпусів пальне, 
бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби 
радіоелектронної боротьби, безпілотні літаль-
ні апарати. Також для прихованого постачан-
ня майна військового призначення окупанти 
використовували так звані «гуманітарні кон-
вої».
 Водночас Москва значно збільшила поста-
чання до з’єднань і частин окупаційних військ 
бойових броньованих машин, як нових, так і 
відновлених або модернізованих на російських 
ремонтних підприємствах.
 Крім того, до ворожих підрозділів для ком-
плектування посад за окремими військови-
ми спеціальностями, насамперед розвідників, 
снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахів-
ців радіоелектронної розвідки та радіоелект-
ронної боротьби, направляють кадрових росій-
ських військовослужбовців та найманців з чис-
ла громадян РФ. ■   

■

Фото Дани САРАБУН, Суспільне. ❙

ПОСТАТЬ

Хто кому батько
У Тернополі з’явився «рекордний» Бандера

■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 У столиці зафіксува-
ли перші випадки захво-
рювання на новий штам 
коронавірусу «омікрон». 
Про це в фейсбуці повідо-
мив перший заступник го-
лови КМДА Микола Пово-
розник: «На сьогодні у місті 
вже зафіксовані випадки за-
хворювання на новий штам 
коронавірусу «омікрон». 
Фахівці стверджують, що 
цей вірус має більшу кон-
тагіозність, ніж штам «де-
льта». Він додав, що, за 
словами медиків, вакци-
новані пацієнти хворіють 
«омікроном» у легкій фор-
мі. У столичній Держпрод-
споживслужбі точну кіль-
кість інфікованих цим 
штамом поки не назива-
ють. Утім, як прогнозують 
учені з Національної ака-
демії наук, відчути вплив 
«омікрону» наша держава 
зможе вже в січні. Аналі-
зуючи захворюваність, ек-
сперти брали до уваги ситу-
ацію в США та Європі. Од-
нак медики наголошують 
— вдасться зменшити на-
слідки «омікрону» завдя-
ки масовій імунізації на-

селення. На даний момент 
в Україні повністю вакци-
нувалися від ковіду 13,5 
мільйона громадян. І май-
же 15 мільйонів отримали 
першу дозу препарату. 
 Зверніть увагу, що 1 та 
2 січня в Україні не працю-
ватимуть центри вакцина-
ції. В Міністерстві охорони 
здоров’я вирішили зроби-
ти вихідні медичним пра-
цівникам у перші дні ново-
го року. Вже після свят — з 
наступного тижня — пунк-
ти вакцинації працювати-
муть за звичайним розкла-
дом. А ще в уряді повідоми-
ли, що поступово кількість 
інфікованих у нашій країні 
зменшується. Отже, з 30 

грудня із «червоної» зони 
карантину вийдуть Волин-
ська та Запорізька області. 
Відтак усі регіони стануть 
«жовтими». 
 Тим часом по всьому сві-
ту з минулої п’ятниці ска-
сували 7,5 тисячі авіарей-
сів. Усе через збільшення 
кількості зараження шта-
мом «омікрон» серед пер-
соналу авіакомпаній. Вони 
або хворі, або на карантині. 
Найбільше рейсів скасува-
ли в Китаї та США. А пере-
несли по всьому світу понад 
20 тисяч польотів. Пред-
ставники авіакомпаній по-
передили, що схожа ситуа-
ція буде і цього тижня. 
 Однак не коронавіру-

сом єдиним. У Міністерс-
тві охорони здоров’я заяви-
ли, що на грип та ГРВІ на-
разі захворіли 2,8 мільйона 
українців, більше трети-
ни з яких — неповноліт-
ні. Інститут інфекційних 
хвороб Національної ака-
демії медичних наук ви-
явив циркуляцію штамів 
грипу A(H3N2) та грипу В. 
У міністерстві закликають 
вакцинуватися від гри-
пу, щоб убезпечити себе та 
оточення, особливо в кон-
тексті пандемії COVID-
19. За даними МОЗ, цього 
року вакцинували 113 тис. 
818 осіб, з них 64 тис. 722 
із груп медичного та про-
фесійного ризиків. До гру-
пи професійного ризику 
відносять передовсім війсь-
ковослужбовців, представ-
ників освіти та державних 
органів влади. Крім того, 
у відомстві запевнили, що 
уряд придбав близько 180 
тисяч доз вакцини проти 
грипу виробництва Фран-
ції та Нідерландів. Окремо 
Україні надали безкоштов-
ну партію вакцини корей-
ського виробництва в рам-
ках механізму допомоги 
PIVI. ■

ЗАРАЗА

«Омікрон» штурмує Київ
У столиці зафіксували перші випадки захворювання на новий штам 
коронавірусу

■
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українців
не хочуть переїжджати 

на постійне місце проживання за кордон, згід-
но з дослідженням центру «Соціальний моні-
торинг».

42,4% українців
змогли реалізувати свої 

плани в 2021 році, за підсумком річного он-
лайн-опитування Соціологічної групи «Рей-
тинг»

літальних апаратів-
порушників 

були примусово приземлені та затримані українськи-
ми силами ППО цьогоріч, заявили в службі зв’язків 
iз громадськістю ПвК «Захід».

українців
упевнені, що Зеленсь-

кому не варто йти на другий термін 
президенства (моніторинг Центру Ра-
зумкова).

зросла вартість но-
ворічного столу за 

останній рік, повідомив виконавчий ди-
ректор Українського дискусійного клубу 
Олег Пендзин.

33% 20 2/3 На  1/4
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ҐЕНДЕР

Хлопчик чи 
дiвчинка?
Роботодавцям заборонять шукати 
на вакантні місця кандидатів певної 
статі. За порушення — штраф
Наталя НАПАДОВСЬКА

 З 8 січня в Україні почне діяти оновлене законо-
давство про рекламу, до якої належить і реклама ва-
кансій. Роботодавців штрафуватимуть, якщо вони 
вказуватимуть в оголошеннях про найм бажану стать 
кандидата. Штраф для того, хто шукатиме «тільки жі-
нок» або «тільки чоловіків», складе 10 мінімальних 
зарплат — зараз це 65 тисяч гривень. Існування в Ук-
раїні проблеми дискримінації жінок на ринку праці не-
змінно заперечується офіційними особами. При цьому 
інспекторам Міністерства праці завжди бракувало ба-
жання й підготовки, аби розбиратися з дискримінацій-
ною практикою під час прийняття на роботу. Ґендерні 
критерії практично на будь-які спеціальності поки що 
присутні у заявках як державних структур, так і при-
ватних рекрутингових компаній. І навіть дер жавна 
служба зайнятості продовжує приймати заявки із за-
значенням статі.
  У цілому заборона на дискримінацію за статтю, ві-
ком, кольором шкіри тощо в Україні діє ще з 1996 року 
і прописана в законі «Про рекламу». Винятки станов-
лять специфічні види робіт, які можуть виконуватися 
тільки особами певної статі. Але не існувало механіз-
му, який би справді працював і було незрозуміло, куди 
роботодавець, який пише оголошення типу «потрібна 
молода жінка від 18 до 30, приваблива зовнішність», 
повинен платити штраф. У  вересні 2021 року Верхов-
на Рада прийняла зміни до цього закону і ввела штра-
фи за дискримінацію за статтю. Наразі санкції за по-
рушення цього правила працюватимуть таким чином: 
Держпраці складає розпорядчий документ про штраф 
на підставі акта перевірки — за результатами розгля-
ду справи, дослідження матеріалів та виявлення під-
став для стягнення. Роботодавець сплачує штраф до 
державного бюджету за місцем реєстрації юрособи чи 
ФОП. 
 Те, що українські законодавці взялися за усунен-
ня дискримінації за статевим принципом, вселяє оп-
тимізм. Адже і сьогодні державні структури та приват-
ні компанії у своїх оголошеннях про вакансії регуляр-
но віддають перевагу чоловікам. І навпаки. Типовий 
діалог у ейчарів: «Нам би на цю вакансію знайти дівчи-
ну. — Чому не хлопчика? — Там зарплата не дуже...» 
ґендерна приналежність безпосередньо впливає на зар-
платні очікування, і дівчина, швидше за все, задоволь-
няється меншою сумою. Парадокс: якщо в середньому 
в Європі жінки в науці становлять 23%, то в Україні 
цілих 46%, але це не перемога рівності статей, просто 
заняття науковою діяльністю в нашій країні не є висо-
кооплачуваним, престижним заняттям.
 Жінкам відмовляють у роботі й на підставі даних 
про сімейний стан, які вимагають повідомити під час 
співбесіди. Роботодавці без вагань з’ясовують склад 
сім’ї, сімейні плани, а також місце роботи чоловіка 
(все це на Заході вважали б нетактовним і принизли-
вим). Ба, навіть планами щодо народження дитини — 
з доброю посмішкою — просять поділитися. Згодом ці 
особисті дані стають основою для прийняття рішення. 
Непереборною перешкодою для багатьох жінок, не-
зважаючи на професійну кваліфікацію, є вимоги до 
віку.
 У грудні багато українських медіа передрукували 
історію українки, опубліковану dev.ua: володарка за-
требуваної професії QR-тестувальника, яка закінчила 
курси з вищим балом на потоці (100% за балами за два 
екзамени), відгукнулася на 200 вакансій, але скрізь 
їй відмовили в роботі. Причина — вона жінка. І їй 56 
років. Боротьба з ейджизмом як формою дискриміна-
ції вже на підході, та й нашим співвітчизникам не від-
мовиш у гуморі: «Як на роботу в 40 років — так стара, 
як у військкомат на облік стати в 60 — те, що треба».
 Намагатися боротися з усіма видами сексизму в рамках 
однієї законодавчої ініціативи — неефективно. Практи-
ка ґендерної рівності багатьох західних країн показує, 
що однією законодавчою ініціативою проблему не вирі-
шити. Цього слона потрібно їсти по шматочку. ■

■Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями у Харкові вкотре 
встановили пам’ятний знак вої-
нам УПА, який останній раз був 
знищений невідомими вандала-
ми в 2013 році. Чималу гранітну 
брилу колись придбали на Жи-
томирщині коштом меценатів та 
громадських організацій з різ-
них міст країни. Ще у вересні 
профільні спеціалісти обстежи-
ли дивом уцілілу частину старо-
го каменя, а потім спроєктува-
ли та відлили капітальний фун-
дамент. Вартість проєкту — 100 
тисяч гривень. 
 Уперше пам’ятний знак на 
честь воїнів УПА в Молодіж-
ному парку було встановлено 
ще на зорі незалежності. Своєю 
появою він назавжди позбавив 
спокою проросійських молодчи-
ків, які оголосили йому справж-
ню війну. «З жовтня 1992 року 
первісний гранітний камінь з 
табличкою «Українська повс-
танська армія» пережив більше 
ста нападів антиукраїнських 
сил, — повідомив голова гро-
мадської організації Фонд на-
ціонально-культурних ініціа-
тив імені Гната Хоткевича Кос-
тянтин Черемський. — Його об-
ливали червоною фарбою, били 
кувалдами, обстрілювали з вог-
непальної зброї, вибухівкою 
підривали фундамент, викра-
дали основні композиційні еле-
менти тощо». 
 Біснування ідейних погром-
ників не вписується в жодну 
уяву про здоровий глузд. Скажі-
мо, в 2006 році бойовики росій-
ської екстремістської організа-
ції «Євразійський союз молоді» 
знесли камінь і скинули його 
у вириту поруч яму. А в лис-
топаді 2013 року відновлений 
пам’ятний знак вивезли в неві-

домому напрямку за допомогою 
важкої техніки. На його місці ак-
тивісти встановили хрест, який 
вандали невдовзі підірвали. 
Уцілілий фундамент був вико-
ристаний як постамент для спо-
рудження меморіальної табли-
ці. А її в свою чергу спочатку об-
лили червоним мастилом, потім 
через рік пофарбували в кольори 
польського державного прапора, 
а згодом присипали будівельним 
сміттям. Щоразу наслідки актів 
вандалізму усували активісти 
патріотичних організацій та не-
байдужі харків’яни.

 Нинішню версію єдино-
го пам’ятника УПА на тере-
нах Східної України спорудили 
більш фундаментально. Тобто 
зв’язану спеціальним способом 
арматуру залили 5,5 кубомет-
ра бетону високоякісної марки. 
Навколо гранітної брили також 
упорядкували територію і ре-
конструювали земельний па-
горб. На думку авторів проєк-
ту, зрушити з нинішнього ук-
ріплення таку конструкцію буде 
вкрай непросто. Тож у затятих 
кремлівських посіпак явно до-
далося проблем. ■

Багатостраждальний знак.
Фото з сайту times.kharkiv.ua.
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ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Війна з каменем
У Харкові відновили пам’ятний знак, який 
пережив 100 нападів проросійських вандалів

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах курсан-
ти 2-го курсу з пожеж-
ного інституту Денис Ко-
валь, Юрій Нарижний i 
Сергій Шкуматов уря-
тували життя двом ри-
балкам, які провалили-
ся під лід.
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» у голов-
ному управлінні ДСНС 
у Черкаській області, 
хлопці несли службу на 
навчально-тренуваль-
ному комплексі інститу-
ту в районі Дахнівки, це 
неподалік Черкас. Там 
вони раптом почули кри-
ки про допомогу з місце-
вої водойми. Через лічені 
хвилини студенти домча-
ли до річки. 
 Як з’ясувалося, двоє 
рибалок перебували в 
крижаній воді та вже 
майже не рухались. Кур-
санти не розгубилися і 

поповзом наблизились 
до краю ополонки, а далі 
по черзі витягли замерз-
лих чоловіків.  
 Потерпілим 75-річно-
му та 57-річному рибал-
кам надали теплий одяг 

та викликали «швидку». 
З діагнозом «загальне пе-
реохолодження» чолові-
ки перебувають у 3- й  Чер-
каській міській лікарні.
 «Укотре звертаємо-
ся до любителів зимової 

риболовлі: не виходьте 
на тонку та несталу кри-
гу. Дотримуйтесь порад 
та відповідально став-
тесь до свого життя», — 
закликають черкаські 
рятувальники. ■

Курсанти 2-го курсу з пожежного інституту Денис Коваль, Юрій Нарижний i 
Сергій Шкуматов, які врятували від утоплення двох рибалок.
ФОТО пресслужби головного управління ДСНС у Черкаській області.

❙
❙
❙

ДОПОМОГА

Екстремальне чергування курсантів
Майбутні рятувальники витягли з ополонки двох рибалок, 
які провалилися під лід

■
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«Вибачте, він під кайфом?»
 Можна сказати, в Україні дуже 
нестандартний президент. Наприклад, 
він ставив завдання міністру спорту Ва-
диму Гутцайту провести в Україні Олім-
піаду. Не багато не мало. 
 А перед тим Зеленський побував у Жи-
томирі і там відвідав університет. А потім 
виступив... Знаменито! На цей виступ го-
стро відреагував ексзаступник міністра 
МВС, екснардеп та колишній  голова За-
карпатської ОДА Геннадій Москаль. 
 У себе на ФБ-сторінці він написав: 
«Із жaxoм пеpедививcя цей «пoтужнuй» 
виcтуп Зeлeнcькoгo в Житoмиpі. Пoтім 
пеpедививcя йoгo ще paз, пoтім ще). Зpеш-
тoю, звеpнувcя дo пpезидентa Acoціaції 
пcuхіaтpів Укpaїни Cеменa Глузмaнa 
з пpoхaнням дaти фaхoву oцінку cтa-
ну пcихічнoгo здopoв’я цьoгo «пaцієн-
тa», який якимocь незбaгненним чинoм 
cтaв пpезидентoм.  І, щo нaйгіpше, який є 
Веpхoвним гoлoвнoкoмaндувaчем Збpoй-
них cил Укpaїни».
 Ну а після згаданого візиту Зеленсь-
кого до США соцмережі просто захлина-
лись. 
 Скажімо, у Twitter відривались і ук-
раїнці, зловтішались і мешканці країни-
агресорки — РФ. Здебільшого, оцінюва-
ли поведінку українського лідера як див-
ну, називаючи побачене жалюгідним ви-
довищем. 
 «Усе одно поводить себе як клоун. 
Вочевидь, настільки сильно в кров уже 
в’їлось», — зазначив Олексій Кулаков. 
 «Ганьбисько! Дешевка!» — обурюєть-
ся Георгій Бояджаянц. 
 «Вибачте, він під кайфом?» — запи-
тує Олександр Пономарьов.
 «Виражає обличчям нерозуміння, 
таке враження, що він узагалі не тямить, 
що відбувається, його емоції захлинули і 
переповнюють почуття від процесу сво-
го перебування в Овальному кабінеті. 
Це президент чи хуторянин у палаці?» 
— ставить діагноз-запитання Людмила 
Смирнова. 
 «На тлі Сонного Джо виглядає нарко-
маном на зраді», — єхидно відзначає S.A.
 Шкода, що наш гарант дає привід для 
зловтішних висновків мешканцям краї-
ни-загарбника. Як от. «Жалюгідне видо-
вище. Ніякої презентабельності, ні гід-
ності за рангом, ні інтелектуальності за 
виглядом. Нібито постійно відчуває стан 
когнітивного дисонансу: а що я, а хто я, 
а де я?! І ги-ги-ги! Одним словом — госпо-
дар Укрусі», — зловтішається мешканка 
РФ Тетяна Владі. 
 Однак були й ті, серед російських кри-
тиканів, хто захищав його як свого. Мов-
ляв, то не неадекватність, а надпотужні 
розумові зусилля через не рідну мову, бо 
українська для Зеленського чужа, його 
материнська — російська, а переклад з 
англійської був на українську. Підступні 
американці, що не могли для, прости Гос-
поди, президента України російською пе-
реклад робити? Тому-то Зеленський так 
напружує обличчя, намагаючись зро-
зуміти сказане не рідною йому мовою. 
 «Шановні, — пише Сергій Шилкін. — 
Прочитав усі ваші коментарі й не поба-
чив правильної відповіді. Зеленський — 
російськомовний. Розмовляє українсь-
кою або ж англійською з папірцем. А це 

не означає, що ти почнеш розуміти ук-
раїнську чи англійську мову в діалозі або 
коли тобі буде переповідати перекладач. 
Він просто не розуміє, що йому кажуть, і 
робить вигляд, що йому смішно й приєм-
но. Насправді він просто не розуміє. Пот-
рібно було попросити перекладати з анг-
лійської на російську. До чого ці понти з 
українською? Тому й виглядає як нарко-
ман. Але це не точно». 

Хто зробив із Зеленського наркомана?
 Під час передвиборчих перегонів в Ук-
раїні поширювалося немало сумнівної ін-
формації чи не про кожного з кандидатів 
у президенти. Серед дискредитуючих ме-
седжів, запущених у публічний простір, 
багатьом запам’яталася теза про те, що 
Володимир Зеленський нібито має нар-
котичну залежність. А це, ясна річ, ка-
тегорично неприйнятно в умовах, коли 
людина претендує на пост глави держа-
ви. За передвиборчий період ця теза набу-
ла широкого розголосу й обросла різними 
версіями та домислами. Проте реальних 
доказів у ЗМІ поки що не з’явилося.
 Отже, через місяць після того, як Зе-
ленський оголосив про своє рішення ба-
лотуватись у президенти — 8 лютого 
2019 року — Володимир Зеленський пе-
ребував разом зі своїм «Кварталом 95» 
у Львові, де мав проводити благодійний 
виступ. Однак учасники АТО протесту-
вали проти благодійного виступу «Квар-
талу 95». Чоловіки, які назвали себе ве-
теранами АТО й учасниками патріотич-
них організацій, зустрілись із Зеленсь-
ким. Саме тоді чи не вперше публічно 
в бік Зеленського прозвучала вимога зда-
ти аналізи на вміст в організмі наркотич-
них речовин. Низка українських видань 
поширила новину про це, вивівши в заго-
ловок цитату одного з учасників супере-
чки із Зеленським: «Вова, здай аналізи 
на наркотики, якщо ти чистий — тобі й 
боятися нічого». 
 Власне, саме з цього моменту в публіч-
ній площині почалося обговорення теми, а 
чи справді Зеленський є наркозалежним. 
Меми, жарти в соцмережах, відео, на яко-
му Володимир веде себе не надто адекват-
но, поширення чуток про те, що ще за 
часів його акторства поліція приїздила 
на виклик додому до Зеленського і нама-
галася привести до тями etc — усе це розі-
йшлось по пабліках, відповідну інформа-
цію доносили й політтехнологи.
 По завершенні першого туру прези-
дентських виборів, 31 березня, Володи-
мир Зеленський вийшов на брифінг у до-
сить дивному стані. Він говорив повільні-
ше і його поведінка відрізнялася від тієї, 
яку ми спостерігали впродовж усієї ви-
борчої кампанії.
 «Під кайфом!» — знову понеслося соц-
мережами. 

Ну артисти!
 Вирішивши спрацювати на випере-
дження, бо перед другим туром виборів 
Зеленському навряд чи вдалось би уник-
нути цих звинувачень, 3 квітня він опуб-
лікував своє перше звернення до Петра 
Порошенка з вимогою пройти нарколо-
гічну експертизу. 
 Зеленський відчував, що в разі, якщо 
він відмовиться від медичного обстежен-

ня, яке, до слова, не є обов’язковим для 
кандидатів у президенти, то до фіналу 
президентської кампанії він може втра-
тити підтримку частини своїх виборців. 
 Штаб Порошенка виклик Зеленського 
прийняв. І на 5 квітня Петро Олексійович 
запросив Володимира Олександровича у 
медичний пункт НСК «Олімпійський». 
Однак Володимир на стадіон не з’явився. 
Порошенко здав кров для аналізу одразу 
в чотирьох клініках. Зеленський же виру-
шив у приватну клініку Eurolab, яка на-
лежить його давньому товаришу Андрію 
Пальчевському. Кров у нього брав маса-
жист, колишній учасник українського 
кулінарного шоу «Майстер Шеф» Владис-
лав Кірякулов, актор серіалу «Свати». І це 
додало ситуації ще більшої абсурдності та 
породило нові підозри й кпини.
 Команда Порошенка звинуватила Зе-
ленського у спробі уникнути незалежно-
го обстеження на алкоголь та наркотики. 
До того ж засумніватися у достовірності 
аналізів у Eurolab, які показали нега-
тивні результати і на нарко-, і на алко-
залежність, опонентів Володимира зму-
сила неточність — на сторінці Зеленсь-
кого у Facebook було оприлюднені дані, 
датовані 2 квітня 2019 року, хоча аналі-
зи він здавав 5 квітня. Помилку, звісно 
ж, ви правили, мовляв, просто переплу-
тали файли. Утім присмак того, що хтось 
намагався сфальсифікувати результати 
аналізів, залишився.
 Штаб Петра Порошенка і дотичні до 
п’ятого президента медіаресурси продов-
жували розгойдувати тему наркозалеж-
ності Зеленського.
 У телеефірах між першим і другим ту-
ром Петро Порошенко незмінно повторю-
вав: «Я не стверджую, що Володимир Зе-
ленський — наркоман. Я не маю для цьо-
го жодних підстав. Я наполягаю на праві 
громадян України мати стовідсоткові га-
рантії, що майбутній президент і майбут-
ній Верховний головнокомандувач гаран-
товано не є залежним від наркотиків». 
 А 11 квітня 2019 року в телеефірі 
«Прямого» з’явився друг дитинства і екс-
учасник «Студії «Квартал 95» Денис Ман-
жосов. У той день він анонсував прескон-

ференцію у Києві. Про що хотів говори-
ти давній товариш Зеленського, так ніх-
то і не дізнався — Денис так і не ви йшов 
до журналістів, які разом із його друзя-
ми по «Кварталу» чекали на брифінг, 
поскаржившись на численні погрози на 
його адресу. Натомість Денис Манжосов 
прийшов на «Прямий» до Матвія Гана-
польського, який запитав у нього, чи був 
він свідком того, що фронтмен «Кварта-
лу 95» начебто вживав наркотики. Дав-
ній друг Зеленського категорично запере-
чив це, наголосивши, що це — «дурість, 
висмоктана з пальця». Ведучий, схоже, 
очікував на іншу відповідь. А тому зай-
шов з іншого боку з питанням: «Ви ніко-
ли не бачили, щоб він курив, коловся і 
так далі — і ви це вважаєте неправдою?». 
Манжосов повторив: «Це — неправда». 
На цьому, власне, і було поставлено крап-
ку в цій «сенсації». 
 Однак, попри це, теза «Зеленський — 
наркоман» продовжує досі жити своїм 
життям. 

Не Фенікс
 І так званий лідер нації також живе 
окремим від держави Україна життям 
і, очевидно, не має жодної прогресивної 
ідеї для побудови майбутнього. Хоча, яке 
майбутнє? Із сьогоденням справитись не 
може. Лише обіцянки.
 «Війну закінчу за один рік, а якщо ні, 
то буде інший президент», — грався, як з 
вогнем, Зеленський болючою темою в за-
палі передвиборчої риторики.
 Зеленський очолює державу вже біль-
ше двох років, а кінця війні й не видно. 
 Як і немає обміну полоненими, окрім 
того, що відбувся ще на початку каденції 
Зеленського, до котрого доклав зусиль і 
провів усі підготовчі роботи попередній 
президент Петро Порошенко. 
 Як і немає за два роки жодного відби-
того у ворога клаптика української землі, 
жодного визволеного маленького села.
 І загалом, Зеленський перед виборами 
надавав стільки обіцянок...
 Гадаємо, на чергових чи позачергових 
президентських виборах електорат йому 
абсолютно все це пригадає. ■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Президентом назвать його мало...
Теза «Зеленський — наркоман?» живе своїм життям

■

Цей попіл Феніксом не стане...
Фото з сайту

❙
❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Переглядаючи декотрі відео за участі нашого все ще чинного президента, мимоволі 
в пам’яті вигулькує один хрестоматійний пиклад: «Тату, ти кого хотів — хлопчика чи 
дівчинку? — Правду кажучи, синку, я просто хотів приємно провести час....».
Наш «тато» хоче постійно приємно проводити час, не приховуючи того, що апетит 
приходить під час їди. І чим далі, тим більше й частіше, особливо в соцмережах ви-
никають питання: наш президент під кайфом? 
Чи наркозалежний український президент? — ця тема одна з найпопулярніших, що 
ними бавиться суспільство, аналізуючи діяльність президента Володимира Зеленсь-
кого. А виникла вона на фініші передвиборчої гонки Володимира Зеленського, то 
виринаючи, то на певний час затихаючи в хвилі людського поговору. 
Найгучніше за останні півроку ця тема вистрілила у вересні, після візиту Зеленсько-
го до США. Увагу привернула церемонія у Білому домі, де Зеленський зустрічався з 
президентом Джо Байденом.
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Про нас без нас: Росія і США 
почнуть переговори щодо 
України 10 січня 
 У новому році Росія і 
США мають намір розпоча-
ти переговори щодо контро-
лю над ядерними арсенала-
ми та ситуацією навколо Ук-
раїни. Зустріч запланована 
на 10 січня і вона є початком 
серії міжнародних перего-
ворів між Росією та її захід-
ними партнерами. Засідання 
Ради Росія—НАТО заплано-
вано на 12 січня, а через день 
— переговори Росія—ОБСЄ.
 На початку січня, ймовір-
но, зустрінуться також пред-

ставники Німеччини та Росії 
у справі України. Відповід-
но до джерела в німецько-
му уряді, деталі зустрічі об-
говорили під час четвергової 
телефонної розмови між но-
вим канцлером Німеччини 
Олафом Шольцом та прези-
дентом Росії Володимиром 
Путіним. Водночас глава єв-
ропейської дипломатії Жо-
зеп Боррель наголосив, що 
будь-які дискусії щодо євро-
пейської безпеки мають від-
буватися у координації з ЄС 
та за його участі. Зокрема, за 
його словами, Євросоюз хоче 
взяти участь у переговорах 

між США та Росією щодо де-
ескалації напруженості на 
російсько-українському кор-
доні та питаннях безпеки. 

У ЄС вакциновано від 
коронавірусу 78% дорослих
 Упродовж року в Євросо-
юзі вдалося повністю вак-
цинувати від ковіду 78 від-
сотків дорослого населен-
ня. Про це повідомила Урсу-
ла фон дер Ляйєн. Водночас 
у більшості європейських 
країн спостерігається стрім-
ке зростання захворюванос-
ті на коронавірус. Так, у 
Франції зареєстровано май-

же 180 тисяч нових випад-
ків хвороби, а в Британії — 
майже 140 тисяч. Проте рі-
вень госпіталізації хворих та 
смертельних випадків зали-
шається невеликим саме за-
вдяки вакцинації. 

У Казахстані більше не 
каратимуть на смерть 
 Президент Казахстану 
Касим-Жомарт Токаєв під-
писав закон про скасуван-
ня смертної кари, йдеться в 
повідомленні на сайті глави 
держави. Таким чином Ка-
захстан приєднався до Дру-
гого факультативного про-

токолу в рамках Міжнарод-
ного пакту про громадянські 
і політичні права. У чинно-
му законодавстві Казахста-
ну смертна кара передбаче-
на за тероризм і за особли-
во тяжкі злочини, скоєні у 
воєнний час, а також за по-
сягання на життя президен-
та країни і колишнього пре-
зидента Нурсултана Назар-
баєва. На пострадянському 
просторі тепер лише біло-
руська влада продовжує за-
стосовувати смертну кару. 
З 1990 року в Мінську було 
розстріляно понад 400 засу-
джених. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Білорусі опублікува-
ли проєкт нової Конститу-
ції, за який голосуватимуть 
під час референдуму, що має 
відбутися в лютому наступ-
ного року. Серед змін, зокре-
ма, обмеження кількості пре-
зидентських каденцій та ши-
рокі прерогативи для Всебі-
лоруських народних зборів.
 Відповідно до проєкту, 
Всебілоруські народні збори 
мають стати одним із ключо-
вих органів влади у державі. 
З’їзд мав би визнавати або 
ж не визнавати вибори, за-
проваджувати надзвичай-
ний стан або ж обирати суд-
дів до Конституційного суду. 
Ця структура також мала би 
отримати право на усунення 
з посади глави держави у ви-
падку порушення Конститу-
ції, державної зради чи ін-

ших тяжких злочинів.
 У проєкті нової Консти-
туції вписано обмеження до 
двох президентських каден-
цій (зараз такого обмеження 
немає). Також у новій Конс-
титуції є гарантії пожиттєвої 
недоторканності для колиш-
ніх президентів (зараз це сто-
сується лише Олександра Лу-
кашенка): екс глава держави 
не може бути притягнутий до 
відповідальності у зв’язку з 
діяльністю під час президен-
тури.
 «Конституція — я її сам 
писав. Юристи писали пером, 
а я диктував, бо я бачив, які 
мені потрібні повноваження, 
щоб утримати країну», — го-
ворив на початку грудня бі-
лоруський правитель Олек-
сандр Лукашенко. Про змі-
ну Конституції Лукашенко 
вперше згадав у серпні 2020 
року, незадовго до останніх 

президентських виборів, піс-
ля яких відбулися масові про-
тести, безпрецедентні реп-
ресії проти опозиції та кіль-
ка пакетів західних санкцій.
 Конституційна реформа в 
Білорусі була предметом об-
говорення Володимира Путі-
на та Олександра Лукашенка. 
На зустрічі з Лукашенком у 
Сочі у вересні 2020 року пре-
зидент РФ назвав таку ре-
форму «своєчасною та до-
цільною», зазначивши, що 
це ініціатива самого Лука-
шенка. Незадовго до цього в 
Росії ухвалили поправки до 
Конституції, які теоретично 
дозволяють Путіну залиши-
тися при владі до 2036 року. 
Проєкт нової Конституції Бі-
лорусі влада готувала майже 
рік, але опублікувала лише 
за два місяці до референду-
му, на якому громадяни краї-
ни мають проголосувати «за» 

або «проти» запропонованих 
поправок.
 На думку політичного 
аналітика Артема Шрайб-
мана, найважливіша зміна 
у проєкті нової Конституції 
— створення Всебілоруських 
народних зборів (ВНЗ) та, як 
наслідок, перерозподіл пов-
новажень. При цьому проєкт 
Конституції створює переду-
мови для двовладдя, вважає 
аналітик. «З’являється дру-
гий центр сили — президія 
Всебілоруських народних 
зборів. Проєкт нової Консти-
туції передбачає, що у ВНЗ 
будуть повноваження щодо 
скасування рішень інших ор-
ганів влади, імпічменту пре-
зидента, призначення ЦВК, 
Верховного та Конституцій-
ного судів. Це спроба стри-
мати майбутнього президен-
та країни, в якого, зрештою, 
збережуться серйозні повно-
важення. Коли Лукашенко 
вирішить піти з посади, це 
стане міною уповільненої дії 
під його владою».
 Шрайбман упевнений, що 
ВНЗ — це орган, «куди хоче 
пересісти Лукашенко, щоб 
контролювати наступника та 
решту органів влади». При 

цьому для «президента, який 
припинив повноваження», у 
проєкті Конституції прописа-
но особливі гарантії безпеки. 
Його не можна переслідувати 
за дії, вчинені на своїй посаді, 
також колишньому президен-
тові гарантується місце деле-
гата у ВНС та довічне членс-
тво у верхній палаті парла-
менту — Раді Республіки.
 Щоб не допустити до но-
вих президентських виборів 
тих, хто в 2020 році висту-
пив проти Лукашенка, а 
потім був змушений виїхати 
з країни, у проєкті Конститу-
ції з’явилося положення про 
те, що кандидатом на цю по-
саду може стати лише грома-
дянин, який останні 20 років 
жив у Білорусі і не мав пос-
відки на проживання за кор-
доном. Шрайбман вважає, 
що таким чином намагають-
ся відсікти всіх тих, хто, на 
думку влади, був пов’язаний 
із західними країнами та в 
принципі з іноземними дер-
жавами. З опублікованого 
проєкту Конституції випли-
ває, що Олександр Лукашен-
ко не збирається йти і до 2025 
року нових президентських 
виборів не планує. ■

ТОТАЛІТАРИЗМ

Лукашенко чіпляється за владу 
У Білорусі опубліковано проєкт нової Конституції

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У середу, 29 грудня, 
міський суд Москви ухва-
лив рішення ліквідувати 
правозахисний центр «Ме-
моріал». А напередодні, 28 
грудня, Верховний суд Росії 
ухвалив рішення про лікві-
дацію Міжнародного істо-
рико-просвітницького бла-
годійного і правозахисно-
го товариства «Меморіал» 
(скорочено Міжнародний 
Меморіал), яке займається 
розслідуванням сталінсь-
ких злочинів. Оскільки пра-
возахисний центр і товарис-
тво — це дві окремі юри-
дичні особи, тож війна про-
ти «Меморіалу» ведеться 
згуртовано по всіх напрям-
ках, аби остаточно покінчи-
ти з організацією. 
 На думку Верховного 
суду, товариство «Меморіал» 
порушило положення про 
так званих іноземних аген-
тів. Під час дебатів 28 груд-
ня представник Генпрокура-
тури заявив, що «Меморіал» 
«створює брехливий образ 
СРСР як терористичної дер-
жави та реабілітує нацистсь-
ких злочинців».
 Адвокатка організації 
Марія Ейсмонт оголосила 
про апеляційну скаргу на 
рішення в Росії та Європей-
ському суді з прав людини, 
передає «Рейтер». Вона за-
значила, що рішення Вер-
ховного суду є незаконним і 
безпідставним. На подання 

апеляції юристи «Меморіа-
лу» мають 30 днів, і така 
скарга обов’язково буде по-
дана до Апеляційної колегії 
Верховного суду.
 «Формальний привід, за-
явлений у позові Генераль-
ної прокуратури, — відсут-
ність на деяких матеріа-
лах позначки «іноземний 
агент», — йдеться в заяві 
Міжнародного Меморіалу, 
оприлюдненій на сайті ор-
ганізації. — Але сьогодні 
в суді було нарешті назва-
но не формальний привід, а 
справжню причину ліквіда-
ції Міжнародного Меморіа-
лу: Генеральна прокурату-
ра стверджує, що ми непра-
вильно трактуємо радянсь-
ку історію, «створюємо 
брехливий образ СРСР як те-
рористичної держави», «об-
рушуємо критику на органи 
державної влади». А держа-
ва, на думку наших опонен-
тів, поза критикою. Рішен-
ня Верховного суду ще раз 
підтвердило, що історія 
політичного терору, який 
організовує і спрямовує дер-
жавна влада, залишається 
для Росії не академічною 
темою, яка цікавить лише 
фахівців, а гострою проб-
лемою сучасності. Наша 
країна потребує чесного та 
сумлінного осмислення ра-
дянського минулого; у цьо-
му — запорука її майбут-
нього». У товаристві дода-
ють, що будуть опротесто-
вувати рішення суду «усіма 

доступними шляхами». «І 
ми знайдемо законні засоби 
продовжувати нашу роботу. 
«Меморіал» — це не органі-
зація, це навіть не суспіль-
ний рух. Меморіал — це пот-
реба громадян Росії у правді 
про її трагічне минуле, про 
долі багатьох мільйонів лю-
дей. І «ліквідувати» цю пот-
ребу нікому не вдасться», — 
йдеться в заяві. 
 Раніше на підтримку 
«Меморіалу» виступили де-
сятки тисяч людей, які під-
писали петицію на захист 
організації, зокрема десятки 
громадських діячів, політи-
ків, діячів науки та культу-
ри. Зокрема, на захист цієї 
організації виступали лау-
реати Нобелівської премії 
миру — головний редактор 
«Нової газети» Дмитро Му-
ратов та перший президент 
СРСР Михайло Горбачов.
 Міжнародне історико-
просвітницьке товариство 
«Меморіал» — найстаріша 
російська правозахисна ор-
ганізація, що була заснова-
на в 1989 році. Радянський 
дисидент та лауреат Но-

белівської премії миру Ан-
дрій Сахаров був першим 
головою організації. «Ме-
моріал» став символом краї-
ни, яка відкривається світу 
та собі, почавши досліджу-
вати найтемніші глави сво-
го минулого. Закриття ор-
ганізації є яскравим симво-
лом того, як країна повертає 
назад за президента Володи-
мира Путіна. 
 У світі засуджують рі-
шення російського Вер-
ховного суду. Правозахис-
на організація «Міжна-
родна амністія» назвала 
цей крок образою пам’яті 
жертв  ГУЛАГу. Закрит-
тя Міжнародного Меморіа-
лу є прямим посяганням на 
право на свободу слова, на-
голошує директор «Міжна-
родної амністії» зі Східної 
Європи і Центральної Азії 
Марі Стразерс. А генераль-
ний секретар Ради Євро-
пи Марія Пейчинович-Бу-
рич заявила, що ліквідація 
Міжнародного Меморіа-
лу знаменує собою темний 
день для громадянського 
суспільства в Росії. ■

Росіянин Володимир Швачкін вийшов у 
Саратові на підтримку «Меморіалу» на 
одиночний пікет. Аналогічні акції 
відбулися й в інших містах Росії. 

❙
❙
❙
❙

СТАЛІНІЗМ

Вперед — до СРСР
Руками суддів Кремль знищує 
Міжнародний Меморіал

■

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 5.20 «Світ навиворіт»

08.15, 19.30 ТСН

09.20, 10.20, 11.20 «Життя 

відомих людей»

12.20, 1.55 «Ліпсінк батл»

14.05 Комедія «Шалене 

весілля»

16.00, 17.05, 18.20 Комедія 

«Свати-7»

20.35 М/ф «Льодовиковий 

період»

22.10 Комедія «Шалене весілля-3»

00.10 Комедія «Свінгери»

03.20 Комедія «Термінал»

ІНТЕР

03.10, 8.45, 18.10, 3.15 

«Стосується кожного»

04.40, 4.45 «Позаочі»

05.25, 0.55 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

06.55, 16.40, 17.30 «Речдок»

09.35, 10.30 «Корисна програма»

11.30 Х/ф «Кохання з 

першого погляду в 

Лапландії»

13.20 Х/ф «Ой, мамоньки!»

15.00 Х/ф «Сімейне 

пограбування»

20.00, 2.30 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Анжеліка 

— маркіза янголів»

23.10 Х/ф «Дуже погані 

матусі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 М/ф Кунг-фу панда

10.50 Х/ф «Мумія»

13.10, 15.30 Х/ф «Мумія-2: 

повернення»

16.10 Х/ф «Мумія-3: гробниця 

імператора драконів»

18.15, 20.00 Х/ф «Світ 

Юрського періоду-2»

22.00 Х/ф «Хмарочос»

23.50, 2.00 Т/с «Ялинка на 

мільйон»

01.30 Телемагазин

02.20 Гучна справа

04.30 Реальна містика

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Служба розшуку дітей

05.30 «На трьох»

08.50 Х/ф «Шоу починається»

10.25 Х/ф «Стій! Бо моя мама 

стрілятиме»

12.00 Х/ф «Діамантовий 

поліцейський»

13.40 Новорічний Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

19.10, 20.55 Х/ф «Крокодил 

Данді»

22.55 Х/ф «Конго»

00.45 Дизель-шоу

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 «Хто зверху?»

12.00 М/ф «Монстри на 

канікулах»

13.40 М/ф «Монстри на 

канікулах-2»

15.10 М/ф «Монстри на 

канікулах 3: море кличе»

17.00 М/ф «Рататуй»

19.00 Х/ф «Дамбо»

21.10 М/ф «Король Лев»

23.30 Х/ф «Золоте дитя»

01.20 «Вар’яти»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.20, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

11.10 Д/с «Переказана історія»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

19.40, 2.00 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

05.50 Х/ф «Пригоди 

Буратіно»

07.00 М/ф

07.40, 17.15, 1.15, 3.35 

«Випадковий свідок»

10.05 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»

11.30 Х/ф «Без року 

тиждень»

12.55 Х/ф 

«Суперпограбування в 

Мілані»

14.55 Х/ф «Нові амазонки»

19.00, 3.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Жандарм із Сен-

Тропе»

21.25 Х/ф «Близнюки»

23.30 Х/ф «Круїз, або 

Розлучна подорож»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 Небезпечна зона

08.30 Качині історії (2016 р.)

11.00 Сишиш-копи

12.00 «Весілля Цопи»

12.50 Суперкопи. Шафа 

таємниць

14.00, 22.00 Мама реготала

16.00 Х/ф «Інфоголік»

17.50 Х/ф «Зустріч 

однокласників»

19.30 Х/ф «Матриця: 

революція»

СТБ

04.55 Т/с «Коли ми вдома»

10.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.05 Т/с «Продається будинок 

із собакою»

15.50, 17.50 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

19.55, 22.15 «Хата на тата»

22.25 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

10.10 «Загублений світ»

15.55 Х/ф «Аватар»

19.00 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

23.05 Т/с «CSI: місце злочину»

00.45 Т/с «Рекс»

01.45 «Облом»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.55, 18.00, 20.00, 

0.05, 2.00 Топ-матч

06.10 «Шовіньї» — «Марсель». 

Кубок Франції

08.10 «Атлетіку Мінейру» — 

«Депортіво Ла Гуайра». 

Кубок Лібертадорес

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Україна — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2022

14.10 Італія — Півн. Ірландія. 

Відбір до ЧС-2022

16.00, 22.50 Yellow

16.10 «Фортуна» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

18.10 «Брест» — «Бордо». 

Кубок Франції

20.15 «Металіст 1925 р.» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

22.05 LIVE. «Ванн» — «ПСЖ. 

Кубок Франції

00.10 «Сіетл Саундерз» 

— «Спортінг КС». MLS

02.10 «FAN TALK»

04.00 «Васко да Гама» 

— «Боавіста». Кубок 

Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.55, 0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

11.00, 17.50 Yellow

11.10 «Монпельє» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

13.00, 15.35 «Перша ONLINE»

13.45 «Волинь» — «Нива» (Т). 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.00 «Шовіньї» — «Марсель». 

Кубок Франції

18.00, 20.55 «Головна команда»

19.05 Франція — Україна. 

Відбір до ЧС-2022

22.10 «Чорноморець» 

— «Шахтар». Кубок 

України

00.10 «Атлетіку Мінейру» — 

«Депортіво Ла Гуайра». 

Кубок Лібертадорес

02.10 Ісландія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

04.00 «Остін» — «Х’юстон 

Динамо». MLS

МЕГА

06.45 Випадковий свідок

08.55 Речовий доказ

10.05, 17.00 У пошуках істини

12.05 Фантастичні історії

13.05 Заборонена історія

14.05 Невідома Європа

16.05 Найекстремальніший

19.00 Левиний рик

20.00 Народження континентів

21.00 Відень — столиця імперії

00.00 Їжа богів

01.00 Природа сьогодення

02.00 Містична Україна

03.00 Скептик

05.15 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Зіркові неймовірні 

долі

09.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

14.20 Королева декору

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

22.10 Будьте здоровi

23.30 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Казка про 12 

місяців»

09.45 Х/ф «Тільки Диво»

11.30 Х/ф «Три горішки для 

Попелюшки»

13.15 4 весілля

14.05, 16.00, 3.00 Панянка-

селянка

15.00, 4.50 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

22.00 Т/с «Бібліотекарі»

23.00 Країна У-2

00.00 Країна У. Новий рік

00.30 Казки У

01.30 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02, 3.15 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 2.00, 

5.35 Новини

07.10, 7.30, 7.50 М/ф

08.05 Невідомі Карпати

08.25, 4.55 Відтінки України

09.05, 2.25 #ВУКРАЇНІ

09.40 Х/ф «Подвійне свято»

11.25 Н. Фаліон та «Лісапетний 

батальйон». Великий 

ювілейний концерт

15.20 Концерт «Спаси мене, 

пісне»

18.30, 23.20 Д/с «Особливий 

загін. Суперчуття»

19.20 Х/ф «Троянда на 

Різдво»

21.25 Т/с «Готель «Адлон». 

Сімейна сага»

00.45 Д/ф «Гідра»

03.45 Х/ф «Ярослав Мудрий»
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КАНАЛ «1+1»

06.30 «Світ навиворіт»

08.10, 19.30 ТСН

09.15, 10.15, 11.15 «Життя 

відомих людей»

12.15, 13.50, 2.35, 3.50 «Ліпсінк 

батл»

15.10 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»

17.10, 18.25 Комедія «Свати-7»

20.35 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

22.25, 5.00 Комедія «Поїздка в 

Америку»

00.55 Комедія «Свінгери-2»

ІНТЕР

05.30, 0.50 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 7.55, 15.25, 16.20 

«Речдок»

08.50, 18.10, 3.05 «Стосується 

кожного»

09.40, 10.40 «Корисна програма»

11.40 Х/ф «Кохання з 
першого погляду у 
Відні»

13.30 Х/ф «Весільний 
переполох»

17.05 «Речдок. Особливий 

випадок»

20.00, 2.20 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Прекрасна 
Анжеліка»

22.55 Х/ф «Дуже погані 
матусі-2»

04.35 «Позаочі»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 М/ф «Як приручити 

дракона-2»

11.00 Х/ф «Мумія-3: гробниця 

імператора драконів»

13.00, 15.30 Х/ф «Світ 

Юрського періоду-2»

16.10 Концерт «Україна»

20.00 Т/с «Жіночі секрети»

0.15, 2.00 Т/с «Ялинка на 

мільйон»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

05.00 Реальна містика

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Факти

05.45 «На трьох»

09.05 Х/ф «Конго»

11.00, 12.45 Х/ф «Крокодил 

Данді»

14.45, 23.50 Дизель-шоу

17.00 Т/с «Новорічний пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Маска Зорро»

21.35 Х/ф «Легенда Зорро»

02.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.30 «Вар’яти»

07.15 «Хто зверху?»

12.55 Х/ф «Щоденники 

принцеси»

15.00 Х/ф «Щоденники 

принцеси-2: королівські 

заручини»

17.10 М/ф «Заплутана історія»

19.00 Х/ф «Пен»

21.05 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»

23.10 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.20, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

11.10 Д/с «Переказана історія»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

19.40, 2.00 «Дійові особи»

22.00 Час-Time

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

05.35 Х/ф «Пригоди 
Буратіно»

06.55 М/ф

08.05, 17.10, 1.15, 3.35 

«Випадковий свідок»

10.30 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

11.45 Х/ф «Біля тихої 
пристані»

13.10 Х/ф «Жандарм із Сен-
Тропе»

15.05 Х/ф «Близнюки»
19.00, 3.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку»

21.30 Х/ф «Близнюки-2»
23.30 Х/ф «Їсти подано, або 

Обережно, кохання!»
04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30 Х/ф «Каспер»
11.25, 21.35 Мама реготала

17.00 Т/с «Швидка»

20.00 Х/ф «Джек і Джилл»

СТБ

04.55 Т/с «Коли ми вдома»

10.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.05 Т/с «Знайду пару 

коханому»

15.55, 17.50 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

19.55, 22.15 «Хата на тата»

22.25 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 Зі Світланою Орловською

22.00 «Спецтема»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15, 23.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.00 Х/ф «Міфіка: завдання 

для героїв»

09.50 «Загублений світ»

16.45 Х/ф «Планета мавп»

19.00 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

00.50 Т/с «Рекс»

01.45 «Облом»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.50, 18.00, 20.00, 

22.00, 0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Монпельє» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

08.10 «Барселона» 

— «Сантос». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Казахстан — Україна. 

Відбір до ЧС-2022

14.10 Шотландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2022

16.00 Yellow

16.10 «Віллем II» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

18.10 «Ванн» — «ПСЖ». Кубок 

Франції

20.10 «Чорноморець» — «Рух». 

Чемпіонат України

22.10 Португалія — Хорватія. 

Ліга націй УЄФА

00.10 «Коламбус» — «Нью-

Йорк РБ». MLS

02.10 «FAN TALK»

04.00 «Атлетіку Мінейру» 

— «Ремо». Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.50, 15.45, 23.55, 2.00 

Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.20 «УПЛ ONLINE»

08.30 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

11.10 «Ванн» — «ПСЖ». Кубок 

Франції

13.00, 15.15 «Перша ONLINE»

13.25 «Нива» (Т) — «ВПК-

Агро». Чемпіонат України. 

Перша ліга

16.00 «Кевії Руан» — 

«Монако». Кубок Франції

17.50, 22.45 Yellow

18.00, 20.15 «Великий футбол»

18.25 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2022

21.05 Огляд групової стадії. 

Відбір до ЧС-2022

21.55 LIVE. «Ланс» — «Лілль». 

Кубок Франції

00.10 «Барселона» 

— «Сантос». Кубок 

Лібертадорес

02.10 Бельгія — Чехія. Відбір 

до ЧС-2022

04.00 «Спортінг КС» — «Лос-

Анджелес Гелаксі». MLS

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.15, 18.55 У пошуках істини

10.10, 1.35 Речовий доказ

11.20, 21.50 Створення бренду

12.15 Теорія Змови

13.10, 19.55 Таємнича світова 

війна

14.05 Топ-10: таємниці та 

загадки

15.05, 20.50 Друге життя 

звичайних речей

16.05 Довідник дикої природи

17.00, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.55, 0.35 Їжа богів

22.40 Народження континентів

02.45 Брама часу

03.40 Дике виживання

04.40 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20 Один за 100 годин

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10 Неймовірні історії кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

20.40 Удачний проєкт

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Білосніжка»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Історія вічного 
кохання, або 
Попелюшка»

13.00 4 весілля

14.00, 16.00, 3.00 Панянка-

селянка

15.00, 4.50 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

23.00 Країна У-2

00.00 Країна У. Новий рік

00.30 Казки У

01.30 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02 Геолокація: Волинь

06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.55, 2.30, 

5.15 Новини

07.10 Д/ц «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05, 0.45 Т/с «Шетланд»

09.05 Т/с «Преса»

10.10 Д/с «Особливий загін. 

Суперчуття»

11.00 Прозоро:про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 17.00, 1.45 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.40, 0.35, 3.05, 5.50 

Спорт

15.20 Концерт. Пісні про кохання

16.30 Д/с «Дикі тварини»

19.10 Д/с «Світ дикої природи»

19.55 Д/ц «Рік у дикій природі»

21.50 Х/ф «Святий Августин»

03.15 Енеїда

03.50 Х/ф «Ярослав Мудрий»

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 30—31 ГРУДНЯ 2021
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця півріччя — 285 грн. 40 коп.,

до кінця року — 627 грн. 88 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

на півріччя — 360 грн. 40 коп.,

до кінця року — 792 грн. 88 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 4 грн. , на 
два–три місяці — 9 грн., на чоти-
ри–шість місяців — 11 грн., на 
сім–дванадцять 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. 
 З наступного року «Україна молода» вихо-
дитиме з іншою періодичністю і в новому фор-
маті — тижневика обсягом 24 шпальти. 
 Сподіваємось, за таких умов Укрпошта зреш-
тою зможе вчасно доставляти газету передплат-
никам до вихідних, щоб вони мали можливість 
прочитати найцікавіші новини та статті за тиж-
день і ознайомитись із програмою телебачення 
на наступний тиждень.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг офор-
мити передплату на 2022 рік, це можна зро-
бити найближчим часом — до 18 січня, і ви 
отримуватимете газету з лютого. Оформити 
передплату 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, як за електронною версією Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і 
за друкованим Каталогом видань «Преса пош-
тою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «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»

07.00 «Світ навиворіт»

08.00, 19.30 ТСН

09.05, 10.05, 11.05 «Життя 

відомих людей»

12.05, 13.40, 1.50, 3.00 «Ліпсінк 

батл»

15.10 «Вечір прем’єр із 

Катериною Осадчою»

17.10 Комедія «Свати-7»

20.35 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера динозаврів»

22.20, 4.15 Комедія «Брехун, 

брехун»

00.05 Комедія «Свінгери»

ІНТЕР

05.30, 0.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 7.55, 15.25, 16.10 

«Речдок»

08.50, 18.10, 2.50 «Стосується 

кожного»

09.40 «Корисна програма»

11.40 Х/ф «Кохання з 

першого погляду в 

Індії»

13.35 Х/ф «У них усе добре»

17.05 «Речдок. Особливий 

випадок»

20.00, 2.15, 5.05 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Анжеліка і 

король»

23.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»

04.20 «Позаочі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 М/ф «Мадагаскар»

10.45 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

12.25 Х/ф «Таємниця будинку 

з годинником»

14.50, 15.30 Концерт. Привіт 20-ті

20.00 Т/с «Жіночі секрети»

00.10, 2.00 Т/с «Сім’я на рік»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

05.00 Реальна містика

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Факти

05.25 «На трьох»

07.45 Х/ф «Маска Зорро»

10.05 Х/ф «Легенда Зорро»

12.20 Х/ф «Перший лицар»

14.50 Т/с «Перший парубок на 

селі»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «День бабака»

21.00 Х/ф «Гудзонський 

яструб»

22.45 Х/ф «Побачення 

наосліп»

00.30 Дизель-шоу

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.45 «Вар’яти»

07.30 «Хто зверху?»

13.00 М/ф «Заплутана історія»

14.50 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»

16.55 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»

19.00 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»

21.35 Х/ф «Попелюшка»

23.40 Х/ф «Дамбо»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.20, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

11.10 Д/с «Переказана історія»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

19.40, 2.00 «Велика політика»

22.00 Час-Time

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

06.25 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

07.45, 17.10, 1.35, 3.50 

«Випадковий свідок»

10.00 Х/ф «Їсти подано, або 

Обережно, кохання!»

11.45 Х/ф «Добре сидимо!»

13.10 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»

15.05 Х/ф «Близнюки-2»

19.00, 3.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Жандарм 

одружується»

21.15 Х/ф «Близнюки-

дракони»

23.15 Х/ф «Жіноча інтуїція»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30 Х/ф «Гремліни»

11.30, 21.35 Мама реготала

17.00 Т/с «Швидка»

20.00 Х/ф «Холмс і Ватсон»

СТБ

05.05 Т/с «Коли ми вдома»

10.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.05 Т/с «Дівчата»

15.55, 17.50 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

19.55, 22.15 «Хата на тата»

22.25 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

18.50 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.10 «Ексклюзив»

19.00 «Велика середа»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25, 23.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.10 Х/ф «Міфіка: темносил»

10.15 «Загублений світ»

17.30 Х/ф «Голий пістолет»

19.15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

01.00 Т/с «Рекс»

02.00 «Облом»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.55, 16.00, 18.00, 

22.00, 0.00, 2.00 Топ-матч

06.10, 18.10 «Кевії Руан» 

— «Монако». Кубок 

Франції

08.10 «Палмейрас» — 

«Універсітаріо». Кубок 

Лібертадорес

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Україна — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

14.10 Португалія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2022

16.10 «Феєнорд» — «НЕК». 

Чемпіонат Нідерландів

20.00 Yellow

20.10 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

22.10 Англія — Бельгія. Ліга 

націй УЄФА

00.10 «Остін» — «Х’юстон 

Динамо». MLS

02.10 «FAN TALK»

04.00 «Крісіума» — 

«Флуміненсе». 1/8 фіналу. 

Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.55, 17.50, 21.55, 0.00, 

2.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.25 «УПЛ ONLINE»

08.35 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

11.10 «Ланс» — «Лілль». Кубок 

Франції

13.00, 15.20 «Перша ONLINE»

13.30 «Поділля» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша ліга

15.50 Yellow

16.00 «Монпельє» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

18.00, 20.55 «Головна команда»

19.05 Україна — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2022

22.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Олександрія». Кубок 

України

00.10 «Палмейрас» — 

«Універсітаріо». Кубок 

Лібертадорес

02.10 Італія — Литва. Відбір до 

ЧС-2022

04.00 «Сіетл Саундерз» 

— «Спортінг КС». MLS

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00, 18.50 У пошуках істини

09.55, 1.35 Речовий доказ

11.05, 21.50 Створення бренду

11.55 Підроблена історія

12.55 Таємнича світова війна

13.50 Топ-10: таємниці та 

загадки

14.50, 20.50 Друге життя 

звичайних речей

15.50 Довідник дикої природи

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.50, 0.35 Їжа богів

19.50 Крила війни

22.40 Невідома Африка

02.45 Брама часу

03.40 Дике виживання

04.40 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Попелюшка»

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Хто в домі 

«тато»?»

12.30 4 весілля

13.45, 16.00, 3.00 Панянка-

селянка

15.00, 4.50 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

23.00 Країна У-2

00.00 Країна У. Новий рік

00.30 Казки У

01.30 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02 Геолокація: Волинь

06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.00, 2.30, 

5.15 Новини

07.10 Д/ц «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05, 0.50 Т/с «Шетланд»

09.05 Т/с «Преса»

10.10 Д/с «Особливий загін. 

Суперчуття»

11.00 Прозоро:про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 17.00, 1.50 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.40, 0.40, 3.05, 5.50 

Спорт

15.20 Концерт. Хорея Козацька

16.30, 3.10 Д/с «Дикі тварини»

19.10 Д/с «Світ дикої природи»

19.55 Д/ц «Рік у дикій природі»

21.50 Х/ф «Святий Августин»

04.05 #ВУКРАЇНІ

04.30 Енеїда

05.00 Невідомі Карпати
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Світ навиворіт»

07.55, 19.30 ТСН

09.00, 10.00, 11.00 «Життя 

відомих людей»

12.00, 13.35, 2.10, 3.20 «Ліпсінк 

батл»

15.00 Концерт «Світське життя. 

15 років»

17.15, 18.25 Комедія «Свати-7»

20.35 М/ф «Льодовиковий 

період-4: континентальний 

дрейф»

22.20 Х/ф «Аліта: бойовий 

янгол»

00.40 «Різдвяна історія з Тіною 

Кароль»

04.35 Різдвяна казка. Мюзикл з 

Тіною Кароль

ІНТЕР

05.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 7.55 «Речдок»

08.50, 2.40 «Стосується кожного»

09.40 «Корисна програма»

11.40 Х/ф «Кохання з 

першого погляду на 

Бора-Бора»

13.30 Х/ф «Зустрінемось 

онлайн»

15.40 Х/ф «Різдво на льоду»

17.30 «Пряма трансляція 

Різдвяного богослужіння»

20.00, 2.10 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»

22.30 Х/ф «Вечори на хуторі 

біля Диканьки»

00.25 Х/ф «Бебі-бум»

04.15 «Позаочі»

05.10 «Речдок. Новий рік»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 М/ф «Шрек»

10.50 М/ф «Шрек-2»

12.40 Х/ф «Король Ральф»

14.50, 15.30 Новорічне шоу 

«Маска»

20.00 Т/с «Жіночі секрети»

00.10, 2.00 Т/с «Сім’я на рік»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40 «На трьох»

08.05 М/ф «У пошуках Жар-

птиці»

09.15 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк»

10.50 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк-2»

12.05 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»

13.25 М/ф «Добриня Микитович 

і Змій Горинович»

14.40 М/ф «Олешко Попович і 

Тугарин Змій»

16.05 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловій-розбійник»

17.25 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Помінятися 
місцями»

21.15 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший»

23.05 Х/ф «Довгий поцілунок 
надобраніч»

01.20 Дизель-шоу

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.00 «Вар’яти»

06.30 «Хто зверху?»

12.05 Х/ф «Проблемна 

дитина»

13.40 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»

15.20 Х/ф «Син Маски»

17.00 Х/ф «Маска»

19.00 М/ф «Крижане серце»

20.55 М/ф «Крижане серце-2»

22.50 М/ф «Король Лев»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.20, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

11.10 Д/с «Переказана історія»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

19.40, 2.00 «Прямим текстом з 

Юрієм Луценком»

22.00 Час-Time

01.10, 5.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

06.00 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.20, 17.15 «Випадковий 

свідок»

09.35 Х/ф «Жіноча інтуїція»

12.00 Х/ф «Сім старих і одна 

дівчина»

13.30 Х/ф «Жандарм 

одружується»

15.15 Х/ф «Близнюки-

дракони»

19.00, 1.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»

21.30 Х/ф «Міф»

23.55 Х/ф «За два кілометри 

від Нового року»

02.20 «Святі й праведники ХХ 

століття»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30 Х/ф «Гремліни-2: нова 

партія»

11.30, 21.30 Мама реготала

17.00 Т/с «Швидка»

20.00 М/ф «Грінч»

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

10.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

11.55 Т/с «Сонячні дні»

15.40, 17.50 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

19.55, 22.15 «Хата на тата»

22.25 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 Різдвяний концерт

КАНАЛ «2+2»

06.00, 0.35 Т/с «CSI: місце 

злочину»

07.45 Х/ф «Міфіка: 

некромант»

09.40 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

17.15 Х/ф «Голий пістолет-2 

1/2: запах страху»

19.00 Х/ф «Гарячі голови»

20.45 Х/ф «Гарячі голови-2»

22.30 Х/ф «Джек-стрибунець»

02.05 «Облом»

03.15 «Відеобімба-2»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 20.00, 22.00, 

0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Брест» — «Бордо». 

Кубок Франції

08.10 «Універсідад Католіка» — 

«Палмейрас». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.00, 12.45 «Головна команда»

10.55 Чехія — Україна. 

Контрольна гра

13.20 Огляд 1-ї половини сезону. 

Чемпіонат Нідерландів

14.10 Іспанія — Греція. Відбір 

до ЧС-2022

16.10 «Аякс» — «Гронінген». 

Чемпіонат Нідерландів

18.00 Yellow

18.10 «Монпельє» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

20.10 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

22.10 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

00.10 «Спортінг КС» — «Лос-

Анджелес Гелаксі». MLS

02.10 «FAN TALK»

04.00 «Фламенгу» — «АБС». 

1/8 фіналу. Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.55, 15.45, 17.50, 22.00, 

0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.20 «УПЛ ONLINE»

08.30 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

11.10 «Шовіньї» — «Марсель». 

Кубок Франції

13.00, 15.15 «Перша ONLINE»

13.25 «Оболонь» — 

«Краматорськ». Чемпіонат 

України. Перша ліга

16.00 «Брест» — «Бордо». 

Кубок Франції

18.00, 20.55 «Головна команда»

19.05 Казахстан — Україна. 

Відбір до ЧС-2022

21.50 Yellow

22.10 «Металіст» — «Колос». 

Кубок України

00.10 «Універсідад Католіка» — 

«Палмейрас». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

02.10 Хорватія — Словаччина. 

Відбір до ЧС-2022

04.00 «Колорадо» — «Лос-

Анджелес». MLS

МЕГА

06.00 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00, 19.00 У пошуках істини

10.00, 1.40 Речовий доказ

11.10, 21.50 Створення бренду

12.05 Підроблена історія

13.05 Таємнича світова війна

14.00 Топ-10: таємниці та 

загадки

15.00, 20.50 Друге життя 

звичайних речей

16.00 Довідник дикої природи

17.00, 23.40 НАСА: нез’ясоване

18.00, 0.40 Їжа богів

19.50 Крила війни

22.40 Невідома Африка

02.50 Брама часу

03.45 Дике виживання

04.45 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10 Неймовірні історії кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Рапунцель»

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Хто в домі 

«тато?»-2

12.35 4 весілля

13.45, 16.00, 2.30 Панянка-

селянка

15.00, 4.20 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

23.00, 1.30 Країна У-2

00.00, 2.00 Країна У. Новий рік

00.30 Казки У

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02 Геолокація: Волинь

06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 21.00, 

0.35, 5.15 Новини

07.10 Д/ц «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05, 1.20 Т/с «Шетланд»

09.05 Т/с «Преса»

10.10 Д/с «Особливий загін. 

Суперчуття»

11.00 Прозоро:про соціальне

12.00, 21.50 «По-людськи»

13.10 Прозоро: про актуальне

14.00 Країна пісень

15.05 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. V етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки

16.45 Навечір’я Різдва 

Христового ПЦУ

19.30 Навечір’я Різдва 

Христового УГКЦ

21.40, 1.10, 5.50 Спорт

22.50 Х/ф «Троянда на 

Різдво»

02.20 Д/с «Дикі тварини»

04.15 Енеїда

04.50 Невідомі Карпати
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Світ навиворіт»

08.15, 19.30, 5.35 ТСН

09.20, 10.20, 11.20, 6.20 «Життя 

відомих людей»

12.20 М/ф «Льодовиковий 

період»

14.00 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

15.55 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера динозаврів»

17.45 М/ф «Льодовиковий 

період-4: континентальний 

дрейф»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-5. Курс на 

зіткнення»

22.00 М/ф «Співай»

00.00, 1.55 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»

03.30 Концерт «Світське життя. 

15 років»

ІНТЕР

06.25 Д/п «Від Різдва до 

Хрещення»

07.20 Х/ф «Різдво на льоду»

09.00 «Пряма трансляція 

Різдвяної літургії»

11.00 «Корисна програма»

12.00 Х/ф «Поза трасою»

13.50 Х/ф «Помста 

пухнастих»

15.30, 16.10, 0.35 «Речдок»

17.05 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.05 «Стосується кожного»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Анжеліка і 

султан»

22.50 Х/ф «Дівчата»

03.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.00 «Орел і решка. Дива світу-2»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Х/ф «Король Ральф»

11.00, 15.30 Т/с «Дорога 

додому»

20.00 Х/ф «Сім’я напрокат»

22.00, 2.00 Т/с «Вірна подруга»

01.30 Телемагазин

02.20 Х/ф «Таємниця будинку 

з годинником»

04.10 Гучна справа

04.40 Реальна містика

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Служба розшуку дітей

05.20 Факти

05.45 «На трьох»

08.10 Х/ф «Перший лицар»

10.35 Х/ф «Гобіт: несподівана 

подорож»

13.35 Х/ф «Гобіт: пустка 

Смоґа»

16.15 Х/ф «Гобіт: битва п’яти 

воїнств»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Дизель-шоу

02.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.35 «Вар’яти»

06.35 «Хто зверху?»

10.05 М/ф «Аладдін»

11.50 М/ф «Рататуй»

13.55 Х/ф «Фантастичні звірі 

та де їх шукати»

16.25 Х/ф «Фантастичні 

звірі: злочини 

Ґріндельвальда»

19.00 Х/ф «Аладдін»

21.35 Х/ф «Білосніжка: 

помста гномів»

23.35 Х/ф «Зачарована»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15, 12.20 Форшмак

09.00 Час новин. Підсумки дня

10.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

11.10 Д/с «Переказана історія»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10, 5.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

16.35 Невигадані історії

17.10 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

19.40, 2.00 «Час за Гринвічем»

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

06.10 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

06.50 М/ф «Пригоди козака 

Енея»

07.25, 17.05, 1.05 «Випадковий 

свідок»

09.10 Х/ф «За два кілометри 

від Нового року»

11.05 Х/ф «Ділові люди»

12.45 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»

14.45 Х/ф «Міф»

18.15 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»

20.05 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

22.00 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок на «ЦНТН»

23.50 «Дискотека 80-х»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30 М/ф «Грінч»

11.00, 22.15 Мама реготала

16.50 М/ф «Шрек»

18.30 М/ф «Шрек-2»

20.20 Х/ф «Будинок з 

годинником у стінах»

СТБ

00.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Х/ф «Реальна любов»

08.40 Х/ф «Відпочинок за 

обміном»

11.10, 17.50 Т/с «Сліпа»

17.30, 22.00 «Вікна-новини»

19.45 «Мій секрет. Євгеній Кот»

22.15 «Мій секрет. Ірина Білик»

00.30 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

07.00 Різдвяні богослужіння

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

12.10 «П’ята колонка». Підсумки

13.15 «Влада реготала»

14.10, 16.10 Концерт

17.10 Міністерство правди

18.00, 23.00 Різдвяний концерт

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «CSI: місце злочину»

07.50 Х/ф «Міфіка: залізна 

корона»

09.45 Х/ф «Міфіка: вбивця 

богів»

12.00, 0.45 «Загублений світ»

19.00 Х/ф «Сорок вісім 

годин»

20.55 Х/ф «Інші сорок вісім 

годин»

22.50 Х/ф «Гра в хованки»

01.45 «Відеобімба-2»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Ванн» — «ПСЖ». Кубок 

Франції

08.10 «Сан-Паулу» — «Расінг». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2022

13.55, 16.30, 17.10, 19.45, 20.25, 

22.45 «Ліга націй. Матч-

центр»

14.25 Італія — Іспанія. 1/2 

фіналу. Ліга націй УЄФА

17.00, 20.15, 23.10 Yellow

17.45 Бельгія — Франція. 1/2 

фіналу. Ліга націй УЄФА

20.50 Італія — Бельгія. Матч 

за 3-тє місце. Ліга націй 

УЄФА

23.20 Іспанія — Франція. Фінал. 

Ліга націй УЄФА

01.30 Огляд фінальної стадії. 

Ліга націй УЄФА

02.20 «FAN TALK»

04.10 «Сан-Паулу» — «Васко 

да Гама». 1/8 фіналу. 

Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.50, 15.50, 5.25 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.20 «УПЛ ONLINE»

08.30 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

11.10 «Кевії Руан» — 

«Монако». Кубок Франції

13.00, 15.15 «Перша ONLINE»

13.25 «Оболонь» — 

«Агробізнес». Чемпіонат 

України. Перша ліга

16.00 «Ланс» — «Лілль». Кубок 

Франції

17.50, 19.45 Yellow

18.00 Огляд фінальної стадії. 

Ліга націй УЄФА

18.55 LIVE. «Трабзонспор» 

— «Єні Малатьяспор». 

Чемпіонат Туреччини

20.55, 23.50 «Головна команда»

22.05 Україна — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

00.50 «Сан-Паулу» — «Расінг». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

02.40 Огляд 1-ї половини сезону. 

Чемпіонат Нідерландів

03.35 «Інтер Маямі» — «Нью-

Йорк Сіті». MLS

МЕГА

06.00, 1.45 Містична Україна

07.00 Випадковий свідок

09.20 Речовий доказ

10.30, 17.10 У пошуках істини

12.20, 23.45 Їжа богів

13.20 Заборонена історія

14.20 Поховані секрети Біблії

19.00 Левиний рик

20.00 Невідома Африка

21.00 Таємниці Ісуса

00.45 Природа сьогодення

02.35 Брама часу

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

10.10 Королева декору

13.00, 15.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

17.10 Гордон Рамзі готує вдома: 

різдвяні страви

20.10 Різдво з Гордоном Рамзі

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Спляча красуня»

09.45 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Грінч — викрадач 

Різдва»

12.45 Х/ф «Гарфілд»

14.15 Х/ф «Гарфілд-2»

15.45, 4.20 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу

20.00 М/ф «Індики: назад у 

майбутнє»

21.45 Х/ф «Пережити Різдво»

23.30, 1.30 Країна У-2

00.00, 2.00 Країна У. Новий рік

00.30 Казки У

02.30 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02 Геолокація: Волинь

06.30, 6.40 М/ф

07.00 Різдвяна утреня УГКЦ

09.00 Різдво Христове ПЦУ

12.00 Х/ф «Ласкаво просимо 

на Різдво»

13.40 Древо. Різдво сонця

13.55 Країна пісень

15.05 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. V етап. 

Спринт, 7,5 км, жінки

16.40 Н. Фаліон та «Лісапетний 

батальйон». Великий 

Різдвяний концерт

21.00, 23.25, 2.00, 4.00, 5.35 

Новини

21.25 Х/ф «Пуччіні»

00.00 Х/ф «Прелюдія долі»

01.35, 2.25 #ВУКРАЇНІ

02.55 Поки Бог не бачить

03.45, 4.25 Невідомі Карпати

04.35 Сто років ізоляції
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

10.00 «Світ навиворіт»

19.30, 6.10 ТСН

20.15, 2.45 «Новорічний вечірній 

квартал 2020/2021»

01.00 Комедія «Свінгери-2»

ІНТЕР

05.45 Х/ф «Чотири нуль на 
користь Тетянки»

07.25 Х/ф «Помста 
пухнастих»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Сім няньок»
12.25 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»
14.20 Х/ф «Три плюс два»
16.00 Х/ф «Дівчата»
17.50 Х/ф «Анжеліка 

— маркіза янголів»
20.00, 3.05 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Прекрасна 
Анжеліка»

22.35 «Місце зустрічі. Новий 

рік»

03.35 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.20 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.20 Реальна містика

09.30, 15.20 Т/с «Спеці»

20.00 Х/ф «Хроніки хижих 

міст»

22.30 Х/ф «Мумія»

01.00, 2.00 Т/с «Дорога додому»

01.30 Телемагазин

04.50 Гучна справа

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Факти

05.15, 2.50 «На трьох»

07.10 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу

08.55 Х/ф «Володар перснів: 

хранителі персня»

12.00 Х/ф «Володар перснів: 

дві вежі»

15.10 Х/ф «Володар перснів: 

повернення короля»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Півтора шпигуна»

21.00 Х/ф «Каліфорнійський 

дорожній патруль»

22.50 Х/ф «Діамантовий 

поліцейський»

00.30 Особливості національної 

роботи

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.45 «Вар’яти»

07.00 «Хто зверху?»

12.50 М/ф «Крижане серце»

14.40 М/ф «Крижане серце-2»

16.35 Х/ф «Аладдін»

19.00 Х/ф «Чаклунка»

20.55 Х/ф «Чаклунка: 

повелителька темряви»

23.10 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»

5 канал

06.00, 7.00, 8.45, 10.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.50, 8.35, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Форшмак

09.00, 10.10, 19.00 Художній 

фільм

11.40 Медекспертиза

12.20, 14.10 Концерт

15.15 Індійський фільм

18.00 «Час за Гринвічем»

20.10, 2.10 Рандеву

21.10 Вечірній преЗЕдент

21.15 Стоп-реванш

21.30 Вікно в Америку

22.00 Концерт «Українська пісня 

року 2021»

00.10 Гончаренко рулить

00.40 Є сенс

01.10, 5.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

05.50 Х/ф «Ділові люди»

07.25 Х/ф «Капітан Немо»

11.30 Х/ф «Чорна стріла»

13.10, 1.35, 3.15 «Випадковий 

свідок»

14.50 Т/с «Смерть у раю»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Білі роси»

21.15 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»

23.20 Х/ф «Дуже новорiчне 

кiно, або Ніч у музеї»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 Небезпечна зона

08.20 М/ф «Качині історії»

11.00 Х/ф «Внутрішній 

космос»

13.15, 23.00 Мама реготала

17.00 Х/ф «Турбо»

19.00 Х/ф «Панда Кунг-Фу-3»

21.00 Х/ф «Як приборкати 

дракона-2»

СТБ

04.55 Т/с «Коли ми вдома»

05.40, 16.40 «Хата на тата»

23.05 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «П’ята колонка»

13.45 «Запорєбрик NEWS»

14.15, 16.15 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 Різдвяний концерт

20.00 «Культурна політика»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Влада реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.15, 0.45 «Загублений світ»

12.15 Х/ф «Прибулець»

14.10 Х/ф «Облівіон»

16.40 Х/ф «У пастці часу»

18.50 Х/ф «Бамблбі»

21.00 Х/ф «Прискорення»

22.45 Х/ф «Оверлорд»

01.45 «Відеобімба-2»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.55, 19.55, 22.00, 

0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Ланс» — «Лілль». Кубок 

Франції

08.10 «Рівер Плейт» — 

«Архентінос». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Україна — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2022

14.10 Німеччина — Півн. 

Македонія. Відбір до ЧС-

2022

16.00, 18.45 Yellow

16.10 «Аякс» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

17.55 LIVE. «Галатасарай» 

— «Гіресунспор». 

Чемпіонат Туреччини

20.10 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

22.10 Нідерланди — Італія. Ліга 

націй УЄФА

00.10 «Інтер Маямі» — «Нью-

Йорк Сіті». MLS

02.10 «FAN TALK»

04.00 «Флуміненсе» — 

«Крісіума». 1/8 фіналу. 

Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.00, 15.45, 2.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

11.10, 22.10 «Трабзонспор» 

— «Єні Малатьяспор». 

Чемпіонат Туреччини

13.00, 15.15 «Перша ONLINE»

13.25 «Металіст» — «Альянс». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.00 «Ванн» — «ПСЖ». Кубок 

Франції

17.50, 0.00 Yellow

18.00, 20.45 «Головна команда»

18.55 Чехія — Україна. 

Контрольна гра

21.20 Огляд 1-ї половини сезону. 

Чемпіонат Нідерландів

00.10 «Рівер Плейт» — 

«Архентінос». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

02.10 Англія — Андорра. Відбір 

до ЧС-2022

04.00 «Галатасарай» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.00, 1.50 Містична Україна

06.50 Випадковий свідок

09.45 Речовий доказ

10.55, 17.05 У пошуках істини

12.30, 23.50 Їжа богів

13.30 Заборонена історія

14.30 Розгадка таємниць Біблії

19.00 Левиний рик

20.00 Невідома Африка

21.00 Поховані секрети Біблії

00.50 Природа сьогодення

02.40 Бандитська Одеса

К2

06.30 Телемагазин

07.30, 12.00 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

10.20 Правила життя

12.20 Різдво з Гордоном Рамзі

14.20 Королева декору

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

22.10 Неймовірні історії кохання

23.50 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Х/ф «Білосніжка»

10.10 Х/ф «Історія вічного 

кохання, або 

Попелюшка»

12.30, 14.00, 15.30, 23.05 Одного 

разу під Полтавою

13.00, 14.30, 16.00, 0.05 Танька і 

Володька

13.30, 15.00, 16.30, 1.05 Сімейка 

У

17.00 М/ф «Ріо»

18.45 М/ф «Ріо-2»

20.45 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»

23.35, 2.35 Казки У

00.35, 1.35 Країна У-2

02.05 Країна У. Новий рік

03.05 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02, 4.35 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.20, 4.00, 5.35 

Новини

07.10, 7.30, 7.50 М/ф

08.05, 4.25 Невідомі Карпати

08.25 Відтінки України

09.00 Собор Пресвятої 

Богородиці ПЦУ

11.30, 23.25 Д/ц «Карпатські 

хижаки»

12.25 #ВУКРАЇНІ

13.05 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. V етап. 

Змішана естафета

14.35, 15.10 Міста та місткечка

15.35 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. V етап. 

Одиночна змішана 

естафета

16.55 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

18.15 Д/с «Тваринна зброя»

19.10 Т/с «Паризькі таємниці»

21.25 Х/ф «Пуччіні»

00.45 Х/ф «Богдан — Зиновій 

Хмельницький»

02.50 Д/с «Дика планета»

03.30 Країна пісень
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

10.00, 3.20 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя. 

Дайджест»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Аутсайдери»

23.10 Трилер «Еверест»

01.40 М/ф «Співай»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Поза трасою»

07.25 Х/ф «Зимовий замок»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00 «Інше життя»

12.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

16.20 Х/ф «Анжеліка і 

король»

18.20 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»

20.00, 2.05 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Анжеліка і 

султан»

22.30 Х/ф «Три плюс два»

00.10 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»

02.35 «Речдок»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

05.50, 19.00 Сьогодні

06.50, 4.40 Реальна містика

10.10 Т/с «Спеці»

20.00 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж: повстання»

22.10 Х/ф «Хроніки хижих 

міст»

00.50, 2.00 Т/с «Дорога додому»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35, 2.55 «На трьох»

07.30 Х/ф «День бабака»

09.15 Х/ф «Помінятися 

місцями»

11.20 Т/с «Перший парубок на 

селі»

15.15 Т/с «Пес. Новорічний пес»

17.00 Т/с «ДВРЗ: операція 

«Новий рік»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Васабі»

20.50 Х/ф «Нереальний 

КОПець»

22.55 Х/ф «Стій! Бо моя мама 

стрілятиме»

00.30 Особливості національної 

роботи

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 2.05 «Вар’яти»

08.00, 9.40 «Kids time»

08.05 М/ф «Красуня та 

чудовисько»

09.45 М/ф «Монстри на 

канікулах»

11.25 М/ф «Монстри на 

канікулах-2»

13.00 М/ф «Монстри на 

канікулах 3: море кличе»

14.50 Х/ф «Чаклунка»

16.45 Х/ф «Чаклунка: 

повелителька темряви»

19.00 Х/ф «Білосніжка і 

мисливець»

21.35 Х/ф «Мисливець і 

Снігова королева»

23.45 Х/ф «Казка казок»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.10 Невигадані історії

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійський фільм

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня 

з Анною Мірошниченко

19.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

20.10 Машина часу

20.35 Стоп-реванш

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

00.30 Феєрія мандрів

01.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

03.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Обережно, діти!»

04.10 Д/с «Хроніка надій та 

ілюзій. Фізкульт ура!»

НТН

05.25 Х/ф «Платон Ангел»

07.20 «Слово предстоятеля»

07.30 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.15 Т/с «Смерть у раю»

13.20 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»

15.25 Х/ф «Білі роси»

17.05 Х/ф «Вірні друзі»

19.00 Х/ф «Кубанські козаки»

21.10 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

23.00 Х/ф «Принц»

00.45 Х/ф «11.6»

02.55 «Легенди карного 

розшуку»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 Небезпечна зона

08.20 М/ф «Качині історії»

11.30 Х/ф «Політ навігатора»

13.15, 22.10 Мама реготала

17.00 М/ф «Підводна братва»

18.40 М/ф «Мадагаскар»

20.20 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.05 Х/ф «Маленька Італія»

08.10 Х/ф «Інтуїція»

09.55 «Супермама»

19.00 «Хата на тата»

22.50 «Україна має талант. 

Фінал»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «Запорєбрик NEWS»

13.30 «П’ята колонка»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00, 20.30 Різдвяний концерт

20.00 «Прямий доказ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

07.50, 1.00 «Загублений світ»

11.45 Х/ф «Викуп»

13.50 Х/ф «Клин клином»

15.45 Х/ф «Зворотна тяга»

18.15 Х/ф «Рятівник»

21.00 Х/ф «Джейсон Борн»

23.15 Х/ф «Гарячі голови»

02.00 «Відеобімба-2»

04.00 «Найкраще»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 20.00, 22.00, 

2.00 Топ-матч

06.10 «Трабзонспор» — «Єні 

Малатьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Олімпія» 

— «Інтернасьйонал». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

10.00, 12.55 «Головна команда»

11.05 Боснія і Герцеговина 

— Україна. Відбір до ЧС-

2022

14.10 Фінляндія — Франція. 

Відбір до ЧС-2022

16.10 «Валвейк» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

18.00, 0.00 Yellow

18.10 «Ланс» — «Лілль». Кубок 

Франції

20.10 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

22.10 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

00.10 «Колорадо» — «Лос-

Анджелес». MLS

02.10 «Різеспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

04.00 «Васко да Гама» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.45, 17.50, 0.00, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Ванн» — «ПСЖ». Кубок 

Франції

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

11.00, 15.35, 21.55 Yellow

11.10, 22.10 «Галатасарай» 

— «Гіресунспор». 

Чемпіонат Туреччини

13.00, 15.15 «Перша ONLINE»

13.25 «Волинь» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.00 «Трабзонспор» — «Єні 

Малатьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

18.00, 20.55 «Головна команда»

19.05 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2022

00.10 «Олімпія» 

— «Інтернасьйонал». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

02.10 Португалія — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2022

04.00 «Коламбус» — «Нью-

Йорк РБ». MLS

МЕГА

06.00, 1.35 Містична Україна

06.50 Випадковий свідок

09.10 Речовий доказ

10.20, 17.00 У пошуках істини

12.15, 23.35 Їжа богів

13.15 Заборонена історія

14.15 Таємниці Ісуса

19.00 Левиний рик

20.00 Невідома Африка

21.00 Розгадка таємниць Біблії

00.35 Природа сьогодення

02.25 Скептик

05.10 Гарячі точки

К2

06.30 Телемагазин

07.30, 13.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

14.10 Гордон Рамзі готує вдома: 

різдвяні страви

17.10 Шість соток

18.00 Удачний проєкт

20.30 Дача бороданя

22.10 Будьте здоровi

23.30 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Х/ф «Грінч — викрадач 

Різдва»

11.00 М/ф «Аліса в країні 

чудес»

12.30, 14.00, 15.30, 22.45 Одного 

разу під Полтавою

13.00, 14.30, 16.00, 23.45 Танька і 

Володька

13.30, 15.00, 16.30, 0.45 Сімейка 

У

17.00 М/ф «Мадагаскар-2»

18.40 Х/ф «Диявол носить 

Прада»

20.45 Х/ф «Перлина Нілу»

23.15, 2.15 Казки У

00.15, 1.15 Країна У-2

01.45 Країна У. Новий рік

02.45 Вечірка

04.10 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.02, 4.10 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00 

Новини

07.10, 7.30, 7.50 М/ф

08.20 Д/с «Суперчуття»

09.00 Божественна Літургія ПЦУ

11.00 Недільна Літургія УГКЦ

12.30 Недільна Свята меса РКЦУ

13.25 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. V етап. Гонка 

переслідування, 12,5 км, 

чоловіки

14.30, 15.10 Міста та місткечка

15.35 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. V етап. Гонка 

переслідування, 10 км, 

жінки

16.45 Студія «Дорога до Пекіна»

17.20 Країна пісень

18.15 Д/с «Тваринна зброя»

19.10 Т/с «Паризькі таємниці»

21.00, 0.00, 5.05 Тиждень на 

«Суспільному»

22.00 Д/ц «Рік у дикій природі»

00.55 Х/ф «Іван Франко»

02.30 Х/ф «Лісова пісня»
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Ганна ВОЛКОВА

Деревця ростуть 
не більше 3-7 років, 
потім їх спилюють 
і на їхньому місці 
насаджують нові
 Лише в Миргородському і 
Пирятинському лісових гос-
подарствах є невеликі ділян-
ки, на яких ростуть справж-
ні блакитні ялинки. Але по-
пит на них невеликий через 
високу ціну. Їх продають ви-
садженими у горщики по 360-
500 гривень за метр. Найвищі 
сягають півтора метра, відтак 
коштують дорожче. Але в гор-
щику таке деревце до наступ-
ного Нового року не доживе — 
навесні його треба пересадити 
у відкритий ґрунт, тоді воно 
радуватиме господарів дуже 
довго.
 Новорічні красуні народ-
жуються із зерняток. Праців-
ники лісових господарств (в 
області їх вісім) спочатку зби-
рають зрілі шишки і кладуть 
на просушування. Після цьо-
го з шишок легко відділяєть-
ся насіння. З нього відбира-
ють краще, зиму його витри-
мують у спеціальних умовах, 
а з настанням першого тепла 
густо висівають у розсадни-
ках. Сіянці ростуть два-три 
роки, після чого їх пересад-
жують на плантації. Догляд 
деревець полягає у механізо-
ваному скошуванні бур’янів 
у міжряддях і видаленні зай-
вих паростків. Сосна більше 
полюбляє піщані ґрунти, але 
добре почувається й на чорно-
земах. 
 — Сезон оптових прода-
жів сосни лісові підприємс-
тва розпочали ще в середині 
листопада, — розповідає 
прессекретарка Полтавсько-
го обласного управління лі-
сового та мисливського гос-
подарства Лілія Гнатенко. 
— Ними  торгують приватні 
підприємці не лише на Пол-
тавщині, а й на Харківщині, 
Дніпропетровщині. Замовни-
ки заздалегідь просять підго-
тувати потрібну їм партію де-
ревець. Кожне з лісових під-
приємств установлює свою 
ціну. Цьогоріч «ялинки» ви-
сотою до одного метра прода-
ються оптом у середньому по 
80 гривень, від метра до двох 
— за 100, а два-три метри 
— за 140-150 гривень. У роз-
дрібних продавців ціни, звіс-
но, вищі. Дехто править і по 
250 за пишну сосну. 

З розсадників уже 
реалізовано понад 45 тисяч 
«ялинок»
 ■ Хіба в розсаднику є три-
метрові сосни? 
 — Щоб досягнути та-
кої висоти, деревам тре-
ба рости років десять. Вони 
з’являються у продажу піс-
ля так званих рубок догляду, 
тобто прорідження лісових 
масивів, які наші робітники 
проводять якраз напередодні 
Нового року, щоб залишені 
дерева набрали повноти.
 Насправді «ялинки» не 
вирубують, а спилюють. Для 
цього використовують ку-
щоріз. Ним можна спиляти 
стовбур діаметром до 12 сан-
тиметрів.
 Після цього кожне дерев-
це маркується: на стовбур 
обов’язково вішають пласт-
масову бирку-стяжку або са-
моклеючу етикетку зі штрих-
кодом. Штрих-код заносить-
ся до єдиної системи елек-
тронного обліку деревини і 
містить інформацію про по-
ходження дерева. Перевіри-
ти законність її походження 
можна на сайті ялинка.info. 
Для цього треба ввести номер 
з бирки чи самоклеючої ети-
кетки у мобільний додаток. 
Якщо стяжки немає, це свід-
чить про сумнівне походжен-
ня ялинки.

Заготівля сосен триватиме 
до 31 січня
 За словами Лілії Ігнатен-
ко, лише Миргородське і Га-
дяцьке лісові господарства 
реалізують новорічні дере-
ва самостійно, і то лише по 
вихідних. На жаль, у Пол-
таві отримати дозвіл на таку 
торгівлю займає багато часу. 

Тож мешканці обласного цен-
тру можуть придбати сосну 
дешевше безпосередньо в ліс-
ництвах або у магазині «Лі-
совичок» біля села Копили. 
Зазвичай активний попит на 
новорічні деревця розпочи-
нається після Дня святого 
Миколая. 
 ■ Попит на них в останні 
роки падає чи зростає?
  — Трохи падає. Минулого 
року було продано сосон мен-
ше, ніж позаминулого, поза-
минулого — менше, ніж пе-
ред тим. 
 ■ Куди ви діваєте нереалі-
зовані хвойні дерева? 
 — Щоб не викидати, ми 
не заготовляємо їх великими 
партіями. Якщо і лишиться 
кілька, то пускаємо для від-
годівлі диких тварин. 
 ■ Як охороняєте насаджен-
ня? 
 — Державна лісова охоро-
на цілорічно здійснює нагляд 
за деревами, а напередод-
ні Нового року її підкріплю-
ють правоохоронці. Щоро-
ку когось та ловлять на бра-
коньєрстві. Але самовільне 
вирубування не носить масо-
вого характеру. 
 ■ У скільки обійдеться зру-
бана сосна впійманому бра-
коньєру? 
 — Штраф накладається 
залежно від розміру дерева — 
від 510 до 1 тис. 20 гривень. 
Окрім того, треба буде ще 
сплатити в державний бюд-
жет 554 гривні за нанесений 
збиток. 
 ■ У вас удома наряджають 
живу чи штучну ялинку?
 — Натуральну сосну. І тра-
диційно — завжди велику. 
Вона наповнює житло особ-
ливим запахом. ■

«Щасливого Різдва» 
 У головної героїні стрічки 
Кейт далеко не найприємніші 
спогади про Різдво. Минулого 
року вона сильно захворіла та 
мало не померла, після чого щось 
у ній змінилося. Їй став май-
же байдужий цей світ, а власна 
доля її зовсім не хвилює. Дівчи-
на замкнута в собі, любить добря-
че випити, а заробляє на життя 
в різдвяному магазині в костюмі 
ельфа. Самотність, відсутність 
нормального житла та неймовір-
но турботлива мама — що ще 
треба для «щастя» молодої дів-
чини? Так би і тривало роками, 
якби Кейт не зустріла красивого 
хлопця на ім’я Том. Його присут-
ність у житті дівчини багато що 
змінює, змушуючи Кейт повіри-
ти в себе та піти за своєю мрією. 

«Клаус» 
 Ледачий студент Джеспер 
пропускає більшість занять в ака-
демії листонош. Батько, власник 
поштової імперії, вирішує пров-
чити сина. Він відправляє його 
на північний острів за Полярним 
колом у місто Смеренсбург і ста-
вить умову: за рік Джеспер пови-
нен розіслати шість тисяч листів, 
щоб повернутися додому. У міс-
течку йде війна двох кланів, тому 
місцеві рідко обмінюються на-
віть словом, не кажучи про лис-
ти. Джеспер уже майже опустив 
руки, коли починають розгорта-
тися несподівані події. 

«Сам удома» 
 Кіно, на якому виросло ціле 
покоління. Традиційна комедія 
про зовсім малого хлопчика, 
який у різдвяну ніч залишаєть-
ся вдома наодинці. Однак неди-
тячі випробування чекатимуть 
на Кевіна, допоки батьки не по-
вернуться. Стрічка наповнена 
різдвяною атмосферою, звуками 
святкових треків та красою аме-
риканських домівок і крамниць. 
Це, звичайно, кращий спосіб від-
чути той самий дитячий перед-
святковий захват — перегляну-
ти цей фільм ще раз. У 100500-й 
раз. 

«Сім’я напрокат» 
 Сем Філд — успішний бізнес-
мен, нащадок багатої родини. 
Він насолоджується жінками в 
повній мірі, змінюючи подруг 
як рукавички. Один впливовий 
покупець вважає Сема ідеаль-
ним сім’янином. Тепер у хлопця 
нова проблема, він шукає когось, 
хто б зіграв роль його дружини та 
дитини, але пошуки марні. І тут 
випадкове знайомство з матір’ю-
одиначкою Кетлін та її семиріч-
ною донькою Зої Рассел штовхає 
Сема на відчайдушний крок. Він 
пропонує велику суму грошей за 
те, щоб вони виконали роль його 
люблячої сім’ї. 

«Диво на 34-й вулиці» 
 Фільм — римейк одноймен-
ної різдвяної комедії 1947-го, 
який включений до «Реєстру 

найвизначніших картин США». 
Головна героїня, 6-річна Сюзан, 
живе з мамою та не вірить у те, 
що Санта Клаус — чарівник. 
Попри це, вона за традицією на-
писала список бажань до Різдва, 
де загадала отримати новий бу-
динок, тата та маленького бра-
тика. Як далі розвиватиметься 
ця історія і чи повірить дівчин-
ка у диво? 

«Чарлі та шоколадна фабрика» 
 За сюжетом Чарлі Бакет — 
хлопчик, який щасливо, але 
дуже бідно живе у великій сім’ї 
в старому будинку. Напередодні 
Різдва він виграє «Золотий кви-
ток» — перепустку на омріяну 
шоколадну фабрику Віллі Вон-
ки. Разом з ним на фабрику ви-
рушать ще четверо дітей — всі 
вони, згідно з квитками, отри-
мають довічний запас шоколаду 
після екскурсії, а один щаслив-
чик навіть стане володарем особ-
ливого призу. 

«Пригоди S Миколая» 
 Це історія про маленького 
хлопчика Артема, який разом із 
батьками переїхав з міста у неве-
личке карпатське село. Набли-
жаються свята і, як і всі діти, Ар-
тем чекає на Святого Миколая. 
Але ж зовсім не такого! Якось 
перед ним з’являється Миколай 
власною персоною, приязно спіл-
кується, та виявляється, що нія-
кий це не Святий, а звичайнісінь-
кий злодій! Артем та його друзі 
проявлять усю свою сміливість, 
винахідливість та спритність, 
аби вивести лиходія на чисту 
воду. 

«Тепер я буду любити тебе» 
 За сюжетом, Мішель — мод-
ний ресторатор, успішний біз-
несмен і чоловік у розквіті сил. 
Здається, удача посміхається 
йому скрізь і завжди. Аж рап-
том на Різдво його життя пере-
вертається з ніг на голову — кра-
суня-дружина йде до іншого... 
Саме тоді розпочинається за-
кручена колізія цієї дивовиж-
ної романтичної історії. Випад-
кове знайомство з дівчиною, в 
якої зараз теж проблем в кохан-
ні вистачає, змушує Мішеля за-
думатися: це фортуна чи, може, 
чийсь хитромудрий план. Їхні 
історії переплітаються, доля 
продовжує іронізувати, а кохан-
ня грається з ними і веде за своїм 
власним сценарієм. 

«Хлопчик на ім’я Різдво» 
 Різдвяні фільми для дітей по-
повнило миле фентезі режисе-
ра Гіла Кенана. Фільм заснова-
ний на однойменній книзі Метта 
Хейга. 8-річний хлопчик Ніко-
лас вирушає на засніжену Пів-
ніч, щоб знайти тата, який по-
їхав на пошуки легендарного 
ельфійського села Ельфхельм. 
Разом з оленем на ім’я Блітцен 
і вірним ручним мишеням Ні-
колас пускається в незвичайну 
пригоду. ■

ТАКЕ КІНО

Повірити в диво
Радимо різдвяно-новорічні фільми для 
сімейного перегляду

■

Катерина БАЧИНСЬКА 

Чим ще займатися під час різдвяно-новорічних свят, як не відвідува-
ти родичів, смакувати олів’є, насолоджуватися мандаринками, підпи-
сувати святкові листівки, запаковувати подарунки та... переглядати 
новорічні фільми. І щоб допомогти вам з останнім, «УМ» зробила 
підбірку святкових фільмів для всієї родини. Про традиції, добро, ат-
мосферу свята, любов, веселощі та цінність життя. 

«Святковий» молодняк.
Фото з полтавського інтернет-видання «Зміст».

❙
❙

ДОВКІЛЛЯ

Росла собі 
ялинонька...
На Полтавщині понад 50 гектарів угідь 
відведено для вирощування молодняка 
сосни спеціально для новорічних 
«ялинок»

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Різдвяно-новорічний період попов-
нив сцени Києва новими постановками. 
Розмаїття таке, що кожен може знайти 
вишукане дійство. 
 Виставою-святом та святом на всі 
пори року для всіх поколінь назвали 
нову постановку «Ніч перед Різдвом» ре-
жисера Ігоря Федірка за класикою Ми-
коли Гоголя у Київському академічному 
театрі ляльок, який для більшості відві-
дувачів просто «Замок на горі». І в такій 
оцінці — жодних перебільшень. 
 Народжений на Полтавщині Микола 
Гоголь, який завжди вважав себе україн-
цем, 190 років тому зумів створити феє-
ричну новорічну містерію про Диканьку. 
І щоразу вже мало не дві сотні літ постає 
перед багатьма на зимові свята ідилічна 
картина за Гоголем: «Останній день перед 
Різдвом минув. Зимова ясна ніч настала. 
Глянули зірки. Місяць велично виплив 
на небо посвітити добрим людям та всьо-
му світові, щоб усім було весело коляду-
вати й славити Христа». 
 Незважаючи на те, що сюжетно цей 
спектакль «зимовий», Київський ака-
демічний театр ляльок пропонує насо-
лоджуватися ним увесь рік. Радять і до-
рослим, і дітям не відмовлятися зустрі-
тися з безсмертними героями казкової 
історії Миколи Гоголя — однієї з неба-
гатьох, яку геніальний письменник за-
вершив хепі-ендом.
 Поетична краса народних обрядів, 
милозвучні запальні пісні, влучний со-
ковитий гумор, щире наївне кохання — 
все це у прем’єрній виставі «Ніч перед 
Різдвом» у Замку на горі неначе й звич-
не, утім особливе. Містичність історії 
про те, як нечиста сила вкрала місяць, 
а красуня Оксана забажала від Вакули 
черевичків «як у цариці», досягається 
значною мірою поєднанням у постанов-
ці абсолютно різних за розміром лялько-
вих образів. То батько Оксани Чуб і Го-
лова — огрядні здоровані зо два метри, 
в яких кумедно закриваються очі, під-
німаються довгі вуса й емоційно руха-
ються не коротші носи — а то вже цих 
чолов’яг, кілька десятків сантиметрів 
ляльок, вправно запихає у мішок хитрю-
ща й улеслива Солоха. А галасливі дів-
чата та хлопці ходять колядувати вза-
галі з триметровими козами... Худож-
ник вистави — Микола Данько.
 Увесь колорит кримськотатарських 

традицій та культури для глядачів — у 
новій постановці «Легенди Бахчисарая» 
Театру юного глядача на Липках. Це каз-
ка-феєрія, яка поєднала однією темою 
сюжети чотирьох народних кримськот-
атарських казок: «Подорожні», «Ложка 
солі», «Місто сімдесяти ремесел», «За-
повіт гончара». Режисер-постановник — 
Ахтем Сеітаблаєв, композитор — Усеін 
Бекіров, художник з костюмів — Надія 
Кудрявцева. 
 Актуальні історії про любов, зраду, 
стосунки батьків і дітей, друзів та воро-
гів із батьківщини кримських татар — 
українського, тимчасово окупованого, 

Криму є всесезонною виставою. Утім но-
ворічна пора — саме час по особливому 
відчути мелодію, біль, пристрасть, бать-
ківську любов, запальний дух та незлам-
ну віру в краще майбутнє.
 «Христе рожденний, спаси всіх нас!» 
— звучить на сцені Українського дому 
в Києві у виставі «Вертеп. Необарокова 
містерія». Це відтворення відомого Га-
лаганівського (Сокиринського) верте-
пу XVIII століття. Тоді дію виконували 
дерев’яні ляльки. У першій частині по-

казували відому історію народження Ісу-
са. До нього йшли пастушки та три царі, 
а цар Ірод намагався знищити Сина Бо-
жого, наказавши вбити всіх дітей до двох 
років. Утім його самого стратила Смерть 
та відправила у пекельний світ. У другій 
частині розігрувалися народно-побутові 
сценки: Запорожець, Солдат, Пан, Гусар, 
Баба і Дід, Циган, Корчмар.
 У 1770 році бурсаки показали цей 
вертеп у маєтку заможних представни-
ків козацької знаті, що проживали в селі 
Сокиринці. Родина Галаганів так щед-
ро приймала акторів, що ті подарували 
їм і вертепний будиночок із ляльками, і 
ноти та тексти всієї вертепної дії. 
 У сучасній постановці задіяно четверо 
акторів. Режисер дійства Богдан Поліщук, 
сценографію та костюми створила Олена 
Поліщук. Виконавці: Руслан Кірш, Олек-
сій Фіщук, Надія Купчинська, а Любов Ти-
таренко ще й грає на клавесині. 
 У Музеї Марії Заньковецької пред-
ставляють казку «Дім Різдва» — це ка-
мерне дійство для всієї родини під аком-
панемент бандури. Для дорослих і малих 
розповідають про українські традиції, 
звичаї та цікаві музичні інструменти. 
Звучить багато колядок. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

Січень нового року Національна 
опера України розпочинає свят-
ковими «Лускунчиками», яскра-
вою «Казкою про царя Салтана», 
довгоочікуваними «Казками 
Гофмана», «Доном Карлосом» 
за участі примадонни оперної 
сцени Людмили Монастирської 
та поновленням феєрично-гро-
тескного балету «Вечори на ху-
торі біля Диканьки». Словом, 
репертуар першого місяця 2022 
року найвишуканішого київсь-
кого театру задовольнить най-
вибагливіші смаки глядачів. 

 Суціль 2-6, 8 та 9 січня — найчарів-
ніший новорічно— різдвяний балет «Лус-
кунчик» Петра Чайковського, композитора 
козацького роду, який три десятки років пе-
ріодично надихався для створення геніаль-
ної музики у родичів та знайомих в Україні. 
І це неймовірне задоволення поринути зно-
ву в чарівну казку про відважного солдата і 
мишачого короля чи привідкрити для себе 
цю історія, в якій перемагає добро. Пере-
гляд класичного балету дає змогу не лише 
поринути в містичну атмосферу, а й загада-
ти бажання, споглядаючи, як на сцені «рос-
те» ялинка. Відвідувачам із дітьми більше 
підійдуть денні покази, а дорослим — 
вечірній час.
 Як годиться, 7 січня — Різдвяний кон-
церт за участі провідних майстрів оперної 
та балетної сцени. Це можливість почути 
і побачити найкращих виконавців в один 
вечір. 
 Арію Дона Базіліо з опери «Севільсь-
кий цирульник» Россіні виконає Сергій Ма-
гера, куплети Мефістофеля з опери «Фа-
уст» Гуно — Тарас Штонда, а куплети Пе-

ріколи з однойменної оперети Оффенбаха 
— Анжеліна Швачка. Буде і сцена з балету 
«Лускунчик» у виконанні Ганни Муромце-
вої та Станіслава Ольшанського. Загалом 
у понад двогодинному дійстві — більше 
двох десятків партій вищого ґатунку.
 Казка на 2 дії з хореографічними епізо-
дами та мультиплікаційними і проєкційними 
ефектами «Казка про царя Салтана» — 8 
(ввечері) та 9 (о 12:00) січня. Режисер-поста-
новник — Анатолій Солов’яненко, диригент-
постановник — Микола Дядюра, художник-
постановник — Марія Левитська, хормейс-
тер-постановник — Богдан Пліш, балетмей-
стер-постановник — Віктор Яременко.
 Прем’єра, другий показ, концертного 
виконання опери Жака Оффенбаха «Казки 
Гофмана» — 13 січня. Майже через століт-
тя твір тріумфально повернувся на сцену 
Національної опери України. Цього разу 
головні партії виконують: Валентин Дитюк, 
Тарас Штонда, Анжеліна Швачка, Ольга 
Фомічова, Тамара Калінкіна, Алла Позняк, 
Андрій Маслаков. За диригентським пуль-
том — Микола Дядюра.
 Особлива вистава 29 січня — опера 
«Дон Карлос» Верді за участі зірки світо-
вої оперної сцени Людмили Монастирської 
(Єлизавета Валуа). У ролі Дона Карлоса де-
бютує на київській сцені Михайло Малафій 

(запрошений соліст Львівської Національ-
ної опери). Також співатимуть: Тарас Штон-
да (Великий Інквізитор), Геннадій Ващенко 
(Родріго ді Поза), Сергій Ковнір (Філіпп ІІ), 
Алла Позняк (Принцеса Еболі), Ольга На-
горна (Ангел).
 30 січня поціновувачі балету поба-
чать на сцені Національної опери України 
оновлену виставу «Вечори на хуторі біля 
Диканьки».  Балет на музику Євгена Стан-
ковича, що спочатку  мав назву «Ніч перед 
Різдвом», був поставлений у 1993 році Вік-
тором Литвиновим. В його основу  покладе-
но однойменну повість Миколи Гоголя, яку 
свого часу використали для своїх опер Пет-
ро Чайковський («Черевички»), Микола 
Римський-Корсаков («Ніч перед Різдвом»), 
Микола Лисенко («Різдвяна ніч»). 
 У жовтні 2015-го, після більш ніж чо-
тирирічної перерви, балет знову повернув-
ся на сцену театру вже під назвою «Вечори 
на хуторі біля Диканьки». За словами ба-
летмейстера-постановника вистави, твор-
ча група вирішила змінити назву балету, 
аби позбутися «часової прив’язки» через 
її «зимове» забарвлення. 
 Нині, після дворічної паузи в показах, 
що дала можливість авторам переглянути й 
оновити костюми, декорації, відшліфува-
ти хореографію, глядачі мають нагоду зно-

ву поринути у світ фантасмагорії історії про 
Диканьку. «Більшість  складу виконавців та-
кож буде новою. Певен, новими будуть і гля-
дачі, і критики», — каже Віктор Литвинов.
 «Євген Станкович — один із найви-
датніших композиторів нашого часу, і саме 
цей балет він вважає одним із кращих своїх 
творів, — розповідав диригент-постанов-
ник Аллін Власенко, який цьогоріч у листо-
паді пішов у засвіти. — Володіючи всіма до-
сягненнями музики ХХ–ХХІ століть (а це — 
зовсім інші прийоми, ніж ті, які використову-
вали у класичній музиці XVI—XIX століть), 
він віднайшов адекватні та водночас нестан-
дартні музичні засоби у вирішенні образів. 
Драматургія цього спектаклю так само пот-
ребує нестандартного мислення і в музиці, і 
в хореографії, і в сценографії. Під таку музи-
ку поставити традиційний балет неможливо. 
Це повинна бути фантасмагорія». 

 Художник-постановник Марія Левитсь-
ка наголошує, що балет «Вечори на хуторі 
біля Диканьки» на музику Євгена Стан-
ковича — це великий успіх балетмей-
стера Віктора Литвинова, який створив 
справжній національний балет з яскра-
во вираженими характерами, незвичай-
ним прочитанням сюжету, приголомшли-
вими комедійними та ліричними сцена-
ми. «Власне, це один із кращих балетів, у 
якому поєднано глибокі знання фолькло-
ру та класичного танцю. Дуже люблю саме 
цей балет — він моя гордість, одна з моїх 
найулюбленіших постановок», — розпові-
ла вона. 
 На глядачів чекає видовищна виста-
ва, багата на народні звичаї та гумор. По-
ряд із картинами сільської Різдвяної ночі, 
співом та веселощами — фантастичні об-
рази нечистої сили і небесних зірок. ■

АФІША

Фантасмагорія свята 
Національна опера поновлює балет «Вечори 
на хуторі біля Диканьки» на музику Євгена 
Станковича

■

«Вечори на хуторі біля Диканьки» на музику Євгена Станковича 
в Національній опері.
Фото з сайту opera.com.ua.
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ДО СВЯТА

Уже триметрову козу водять
Вервечка прем’єрних сценічних містерій: люди і ляльки

■

«Вертеп. Необарокова містерія».❙

«Дім Різдва» в Музеї Марії Заньковецької.❙

«Легенди Бахчисарая» Ахтема Сеітаблаєва.
Фото з інтернет-сторінок проєктів.

❙
❙

«Ніч перед Різдвом» показують 
у Замкуі на горі.
Фото з сайту akadempuppet.kiev.ua.
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Григорій ХАТА

Пандемічний форс-мажор, через який у 
спортивному житті планети виникла за-
тяжна пауза, зробив 2021-й роком вели-
ких спортивних подій. «Україна молода» 
виокремила його ключові моменти, котрі 
залишили найбільший слід у пам’яті 
спортивних шанувальників.

Близько до абсолюту
  Плеяда успішних українських бок-
серів цього року поповнилася ще одним 
новим ім’ям. На осінньому ЧС у Бел граді 
19-річний уродженець Одещини Юрій 
Захарєєв виборов планетарне «золото» 
і таким чином став наймолодшим в іс-
торії України чемпіоном світу. Силу ук-
раїнських боксерів-аматорів на Олімпіаді 
в Токіо також підтвердив і полтавчанин 
Олександр Хижняк, який завершив зма-
гання з віцечемпіонським титулом.
 Водночас головне досягнення вітчиз-
няного боксу в 2021 році — грандіозний 
успіх на профі-ринзі Олександра Усика. 
Переконливо провівши дуель проти бри-
танського супертяжа Ентоні Джошуа, в 
його колекції опинилися чемпіонські 
пояси WBA, WBO та IBF. Для повного 
зібрання трофеїв супертяжкого дивізіо-
ну Усику тепер не вистачає відзнаки 
Всесвітньої боксерської ради (WBC). Її 
володар — непереможний британець 
Тайсон Ф’юрі — особистість неординар-
на з усіх боків. Відтак домовитися про 
зустріч із ним, так само, як і перемогти 
його, Усику буде дуже непросто.

Потреба виправдовуватися 
 Рік додаткового очікування повер-
нув уболівальникам атмосферу велико-
го змагального руху. Для українських 
шанувальників спорту Олімпіада-2020 в 
Токіо запам’яталася рекордно низьким 
місцем синьо-жовтої збірної в медально-
му протоколі. Здобувши лише одну золо-
ту нагороду, Україна завершила токій-
ські літні Ігри на 44-й позиції. 
 «Замість того, аби слухати оплески на 
адресу наших спортсменів, які на ОІ-2020 
виграли 19 нагород, мені довелося виправ-
довуватися. Соромно перед нашою збірною 
— 153 людини поїхали до Токіо, і кожен 
восьмий був з медаллю. А ви кажете, що 
це провал», — так міністр молоді та спор-
ту України Вадим Гутцайт відреагував на 
критику стосовно рекордно низької пози-
ції в олімпійському табелі про ранги.
 Нагадаємо, єдине «золото» в Токіо 
українській олімпійській збірній приніс 
борець греко-римського стилю Жан Бе-
ленюк. При цьому українські олімпій-
ці зробили на Іграх-2020 одразу три ме-
дальні «дублі»: Михайло Романчук — у 
плаванні, Людмила Лузан — на каное, 
Анастасія Савчук та Марта Федіна — в 
артистичному плаванні. 

«Геркулес» — для допінгу
 Тривожні дзвіночки про негаразди 
з допінгом у спортивному господарстві 
вже давно надходили до України. У ми-
нулі роки через порушення антидопінго-
вого кодексу більше десяти українських 
спортсменів, переважна більшість яких 
представляла легку та важку атлетику, 
позбулися олімпійських нагород.
 Так само неприємним сюрпризом для 
вітчизняного спорту стало повідомлен-
ня про чотирирічну дискваліфікацію 
дворазового медаліста Олімпіади-2016 
в Ріо, спортивного гімнаста Олега Вер-
няєва, через що він був змушений про-
пустити нещодавні Ігри в Токіо.
 Однак усі ті попереджувальні дзві-
ночки виявилися квіточками на тлі ос-
танніх подій, які розгорілися навколо 
Національного антидопінгового центру 

України. Як повідомило Всесвітнє анти-
допінгове агентство, проведена їхніми 
спеціалістами спецоперація під назвою 
«Геркулес» виявила ознаки системних 
порушень у роботі НАДЦУ, через які 
український спорт може потрапити під 
серйозні дисциплінарні санкції.
 Член ради засновників ВАДА, екс-
міністр молоді та спорту України Ігор 
Жданов припустив, що справа може 
дійти навіть до відсторонення всіх віт-
чизняних спортсменів від міжнародних 
змагань.
 Водночас нинішній «спортивний» 
міністр в українському уряді Вадим Гут-
цайт сподівається, що Україна уникне 
найжорсткіших санкцій і її повпредам не 
доведеться виступати на олімпіадах під 
нейтральним прапором. «Ми працюємо 
над тим, аби Україна вийшла з мінімаль-
ними втратами з останнього допінгового 
скандалу. Ситуація з порушеннями про-
цедури отримання проб НАДЦ непрос-
та, але ми стовідсотково співпрацюємо 
з ВАДА. На нашу користь свідчить і той 
факт, що жодна проба, яку взяли з по-
рушенням, на дала позитивний резуль-
тат. Це важливо. Тут справа швидше в 
непрофесіоналізмі, ніж у прихованні 
заборонених препаратів. Розслідування 
триває, і я сподіваюся, що покарання не 
буде критичним», — зазначив Гутцайт.

Реорганізаційний формат
 Історія про те, як посперечалися 
очільник Федерації хокею України Геор-
гій Зубко та головний  меценат вітчизня-
ного хокею, власник донецького «Донба-
су» Борис Колесніков, іще далека від за-
вершення. Поки ж уже близько місяця 
на вітчизняних ковзанках паралельни-
ми курсами тривають два хокейні тур-
ніри.
 Українська хокейна ліга, котра відне-
давна знову перебуває під прямим патро-
натом ФХУ, має офіційний статус чемпіо-
нату України. Натомість створена на знак 
протесту з політикою федерації хокей-
на суперліга категорично не визнається 
опонентами й характеризується ними як 
«аматорські змагання». До слова, в матчі 
«Донбасу», котрий, нагадаємо, є чинним 
чемпіоном країни й восени дебютував у 
груповому раунді Ліги чемпіонів, та «Кра-
маторська» суперники встановили рекорд 
результативності турніру, закинувши на 
двох 19 шайб (рахунок 11:8 на користь до-
нецького клубу). При цьому у ФХУ наго-
лошують, що справами всіх причетних 
до хокейної суперліги наразі займаєть-
ся Дисциплінарний комітет федерації й 
у разі виявлення порушень на них очікує 
покарання. Водночас засновники суперлі-
ги наполягають на тому, аби НОК Украї-
ни та Міністерство молоді та спорту пос-
прияли реорганізації ФХУ та забезпечи-
ли нові вибори її очільника.

Треті — не зайві
 У році, що минає, національна збір-
на України втретє поспіль зіграла на 
чемпіонаті Європи з футболу. І вперше 
у своїй історії подолала груповий етап. 
Потрапити до «плей-оф» з третього місця 
в квартеті команді Андрія Шевченка до-
поміг збіг обставин, визначальною в яко-
му стала перемога Швеції над Польщею. 
Власне, допомога скандинавської збірної 
стала вирішальною в калейдоскопі подій, 
які виштовхнули «синьо-жовтих» до 1/8 
фіналу ЧЄ-2020. За іронією долі підопіч-
ним Шевченка в першому раунді «плей-
оф» довелося грати саме зі шведами, й 
завдяки голу Артема Довбика на 120-й 
хвилині екстратайму українська збірна 
оформила свій історичний вихід до чвер-
тьфіналу єврофоруму. Далі футбольна 
фортуна вже не надто посміхалася вітчиз-

няним збірникам. 0:4 — від збірної Анг-
лії й прощання «синьо-жовтих» з Євро на 
мінорній ноті. А згодом, не знайшовши 
спільної мови з керівництвом УАФ, Ан-
дрій Шевченко посеред відбірного циклу 
на ЧС-2022 залишив пост головного тре-
нера збірної України.
 ...Олександру Петракову не без про-
блем, але вдалося посісти з «синьо-жов-
тими» прохідне друге місце в кваліфіка-
ційній групі та здобути з командою пе-
репустку до стикових матчів відбору на 
катарський «мундіаль». А разом із нею 

— як винагороду — наставник отримав і 
статус головного тренера першої збірної 
країни, позбувшись приставки «в.о.». 
Заключні ж матчі «плей-оф» кваліфіка-
ції ЧС-2022 відбудуться навесні наступ-
ного року. На першому етапі суперни-
ком «синьо-жовтих» буде збірна Шот-
ландії, а в разі успіху  на команду Петра-
кова чекатиме переможець дуелі Уельс 
— Австрія. «Жеребкування хороше для 
нас. Добре, що не потрапили на збірну 
Італії чи Португалії», — зізнався очіль-
ник «синьо-жовтих». ■

ПІДСУМКИ РОКУ

Скромно, але зі смаком
Не маючи в 2021-му запаморочливих можливостей, 
вітчизняні спортсмени зуміли не раз здивувати своїх 
шанувальників

■

На футбольному чемпіонаті Європи-2020 українська збірна дійшла до чвертьфіналу, 
далі, ніж її кривдники — команди Нідерландів чи Австрії. 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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Каноїстка Людмила Лузан двічі піднімалася на олімпійський п’єдестал в Токіо.
Фото з сайту dw.com.

❙
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Перевершивши за очками Ентоні Джошуа, Олександр Усик отримав чемпіонські пояси 
трьох поважних боксерських організацій. 
Фото з сайту fightnews.info.
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 У трамваї:
 — Чому ви взяли два квитки?
 — Якщо один загублю, інший 
залишиться.
 — А якщо інший загубите?
 — У мене є проїзний.

* * *
 — Слухайте, Абрамовичу, як у 
вас справи з комп’ютерною грамот-
ністю?
 — Я досвідчений користувач — 
уже освоїв домофон.

* * *
 — Ви ризикували хоч один раз 
заради вашої коханої жінки?
 — Я роблю це щодня — їм, що 
вона готує.

* * *
 Весь місяць вивчала прави-

ла руху. А виїхала за місто, то зро-
зуміла, що краще б я вчила молит-
ви.

* * *
 — Фімо, тобі сподобалася дів-
чина? Тоді одружуйся.
 — Моя мама вже шукає музик і 
вибирає прикраси для залу.
 — А ти?
 — Я вирішую побутові питання 
— переписую майно на батьків.

* * *
 — Мамо, тато мене сьогодні 
двічі відлупцював.
 — За що?
 — Перший раз, коли я показав 
йому щоденник, а другий — коли він 
побачив, що це був його старий що-
денник.

По горизонталі.
 4. Спеціальний хліб, який печуть 
на весілля. 7. Солодка речовина, що 
міститься в рослинах; виноградний 
цукор. 8. «Чув ..., та не знаєш, де 
він» (народна приказка). 9. Запози-
чена з тюркської назва гаманця, гро-
шей. 10. Гурт худоби. 12. Те, що від-
дає касир, якщо йому дали більше 
грошей. 14. Одна з двох великих рі-
чок Межиріччя. 16. «Щоб лани ши-
рокополі, і ..., і кручі було видно, було 
чути, як реве ревучий» (Тарас Шев-
ченко). 18. Іспанський дворянсь-
кий титул. 20. Піаніст, який грав під 
час демонстрації німих фільмів. 23. 
Фахівець-консультант з певного кола 
питань при дипломатичному пред-
ставництві. 24. Сибірський чаклун. 
25. Військова спеціальність Амет-
Хана Султана та Івана Кожедуба. 26. 
Гімнастичний «доважок» для нака-
чування біцепсів. 
По вертикалі:
 1. Кущова ягода. 2. В’язниця. 3. 
Один з лідерів ОПЗЖ, який «про-
славився» корупційною схемою із 
закупкою бурових вишок для видо-
бутку нафти й газу. 4. Гора на Кав-
казі та популярна колись марка ци-
гарок без фільтру. 5. Радіолокатор, 
який відстежує маршрут літака. 6. 

Популярний український гурт, до 
складу якого входять Дмитро Тодо-
рюк та Андрій Сторож. 11. Популяр-
ний на Поліссі млинець із тертої кар-
топлі. 13. Дівчина, якій Людвиг ван 
Бетховен присвятив свою відому ме-
лодію. 15. Християнська великому-
чениця, страчена власним батьком, 
пам’ять якої вшановують 17 груд-
ня. 17. Садово-городній інструмент, 
на який люблять наступати ті, хто не 
вчиться на помилках. 19. Італійський 
поет епохи відродження. 20. Висо-
кий чоловічий голос у хорі. 21. Лати-
ноамериканська накидка з прорізом 
для голови. 22. Те, що Миколай кла-
де під подушку нечемним діткам...

Кросворд №112
від 24 грудня

Дара ГАВАРРА

 Дивлячись на фото зірки Голлівуду Джа-
реда Лето, просто важко повірити, що цьому 
стрункому блакитноокому брюнету днями ви-
повнилося 50! Музикант, актор, «оскароносець» 
і просто красунчик на перший погляд ніби якось 
легковажно ставиться до того, чим його наділи-
ла природа, — привабливою зовнішністю, тон-
кою кісткою, юнацькою статурою. 
 Проте за поверхневою легковажністю 
криється постійна робота над собою. Джаред 
більше 20 років є переконаним вегетаріанцем 
— він повністю виключив зі свого раціону про-
дукти тваринного походження: актор не вжи-
ває м’яса, молока, риби, яєць, проте споживає 
багато натуральних білків, водорості, фрукти, 
овочі. Також зірка повністю відмовилася від 
алкоголю і зовсім не курить (хоча, як це час-
то буває, глядачі ототожнюють актора з його 
екранними образами, скажімо, наркомана з 
«Реквієму за мрією» чи героя стрічки «Дал-
ласький клуб покупців»). Натомість Лето само-
віддано займається спортом — любить вело-
сипед, скелелазіння, пішохідний туризм (хай-

кінг), проте безумов-
ною його пристрастю 
є йога, тож не дивно, 
що в зрілого чолові-
ка й досі збереглося 
тіло юнака. Проте це 
ще й «заслуга» його 
генів — мама акто-
ра, а відповідно і він 
сам, має  каджунсь-
ке походження (фран-
ко-канадське, індійсь-
ке та африканське корін-
ня) і в свої 69 років виглядає, як соро-
карічна. Та й старший брат Джареда 
— Шеннон — також виглядає не на 
51, а максимум на 30 років. 
 Крім того, зірка «Бійцівського 
клубу» має гарну звичку спати що-
найменше по 8 годин щодня, адже 
це також чимало важить для хорошого само-
почуття та зовнішнього вигляду. А ще секрет 
молодості актора — в його манері одягатися: 
зірка віддає перевагу яскравому одягу, нез-
вичному крою та деякій екстравагантності, що 

надає його образу якогось особливого драйву. 
Та й мама актора тут постаралася, адже Джа-
ред, як і його брат, народився в комуні хіпі в 
Луїзіані і вже за визначенням був і залишаєть-
ся «дитиною квітів». ■

з 3 до 9 січня
 Овен (21.03—20.04). Життя зазнає 

деяких змін. Зірки не рекомендують сидіти 
склавши руки. Це може привести до затяж-
ної апатії.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). Налаштуйтеся 
на позитив. Потрібно буде проявити наполег-
ливість і цілеспрямованість, завдяки яким ви 
зможете завершити справи.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21.06). Намагайтеся 
менше сидіти у квартирі. Підіть на роботу ін-
шим маршрутом, зателефонуйте старому дру-
гові, з яким давно не бачилися.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Рак (22.06—23.07). Будьте активні, біль-
ше рухайтеся. У цей період у вас з’явиться ба-
гато нових креативних ідей, не ігноруйте їх.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Лев (24.07—23.08). Цей період не дуже 
сприятливий для багатьох починань. Зараз 
краще зайнятися викоріненням шкідливих 
звичок.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). Зірки застеріга-
ють вас у цей період від бездумних фінансо-
вих витрат. Кожна покупка повинна бути до-
цільною і запланованою.
 Дні: спр. — 22; неспр. — немає.

 Терези (24.09—23.10). У голові буде су-
цільний сумбур. Якщо ви не хочете ще більше 
ускладнити собі життя, постарайтеся не пере-
кладати  відповідальність на інших.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Скорпіон (24.10—22.11). Намагайтеся 
подолати свої страхи, розширити можливості. 
Як тільки ви покинете зону комфорту, ваше 
життя стрімко зміниться
 Днi: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Зірки реко-
мендують особливу увагу приділити своєму 
здоров’ю. Займіться спортом, зробіть його 
частиною свого життя, почніть з піших про-
гулянок.
 Днi: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Уникайте вели-
кого скупчення людей, оскільки існує небезпе-
ка провести свята з високою температурою.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Водолій (21.01—19.02). Якщо працюва-
ти не хочеться, займіться, наприклад, йогою – 
відмінний спосіб розслабитися і привести дум-
ки в порядок.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Риби (20.02—20.03). Ви станете сприй-
нятливі до образ. Але у вас буде сильно загос-
трена інтуїція, яка допоможе маневрувати се-
ред перешкод.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6. ■

ЮВІЛЕЙНЕ

Секрет Макропулоса 
від Джареда Лето, 
або Як виглядати на двадцять у свої 
п’ятдесят

■

Джаред Лето.❙

Вибір персонального раю
Енергії 2022 року вчитимуть нас слухати своє серце, орієнтуючись на вищу любов, яка не обтяжена 
земними умовностями

31 грудня — 1 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий мокрий сніг i дощ, місцями ожеледи-
ця. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. 
Температура вночі -3...-5, удень близько 0. Пiслязавтра вночі 
0...+2, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий мокрий сніг i дощ. 
Славське: вночі 0...+2, удень +2...+4. Яремче: 0...+2, 
удень +3...+5. Міжгір’я: вночі -1...+1, удень +1...+3. Рахів: 
уночі -1...+1, удень -1...+1.

29 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
1 см, Стрий — 2 см, Славське — 22 см, Плай — 59 см, 
Мiжгiр’я —  23 см, Рахiв —  20 см, Долина — 11 см, Івано-
Франкiвськ — 10 см, Яремче — 38 см, Коломия — 17 см, 
Пожежевська — 79 см. 
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