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Америка без «лукашенщини»

стор. 2»

Першою бойовою 

втратою ЗСУ з початку 

року став помічник 

гранатометника

У Конгресі США 

вдруге оголосили 

імпічмент 

Дональду Трампу

Висоти «бандерівки»-
шістдесятниці

Людмила Семикіна 

захищала В’ячеслава 

Чорновола і творила 

«Захара Беркута»

Економіку держави підтримують насамперед політична воля та виважені управлінські рішення.
Фото з сайта westnews.info.
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стор. 5»

Олександр ІРВАНЕЦЬ

За столи недавно ще сідали ми, 
А сьогодні навкруги зирни: 
Так, в легкім похміллі, і в локдауні 
Нами вже прожито пів зими. 
Новорічні вихватки потішні — 
Хлопавки, петарди, конфеті — 
Все було. Аж тут прийшли платіжки, 
Як привіт в реальному житті. 
Тож привіт тобі, громадянине! 
Доїдай останнє олів’є, 
Бо гряде якась інакша днина, 
І нова реальність настає! 
Тож скидай святкову оболонку, 
Й тіло своє бренне сполосни — 
Влізь на Водохреще в ополонку, 
Й зуби на поличку — до весни!

Поки в тилу святкують — 
на війні гинуть

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,970 грн 

1 € = 34,037 грн

1 рос. руб. = 0,379 грн

Золота ера
Найефективніше, за даними
 економістів, наша держава 
розвивалася з 2005 по 2008 рік 
та у 2017-2018, 
найгірше — з кінця 2019 року по сьогодні
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«Полюють на камери лише з однієї причини — вони заважають окупантам убивати 
українських воїнів».

Із заяви Благодійному фонду «Повернись живим»

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАРАЗА

Гюльчатай, 
сховай обличчя
В Україні почали штрафувати 
власників бізнесу за відсутність 
масок у персоналу та клієнтів 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Локдаун можуть продовжити після 24 січня. 
У МОЗ заявили, що після новорічних свят iще 
не минув інкубаційний період. Тож кількість 
інфікованих невдовзі може різко зрости, наго-
лосив міністр охорони здоров’я Максим Степа-
нов. Однак проти такої ініціативи вже виступи-
ли у Міністерстві культури. Водночас за попе-
редню добу кількість інфікованих зросла більш 
як на тисячу осіб: було зафіксовано майже 8 ти-
сяч інфікованих. 
 Із четверга в Україні почали штрафува-
ти власників бізнесу за обслуговування клієн-
тів без масок. Заплатити за порушення дове-
деться, навіть якщо клієнта не попередять про 
обов’язкове носіння маски. Сума штрафу ста-
новитиме від 3,5 тис. до понад 5 тис. гривень. І 
поки частина громадян усе ще ігнорує носіння 
масок, в Україні виявили п’ять генотипів коро-
навірусної інфекції. Про це повідомила дирек-
тор Львівського обласного лабораторного цент-
ру епідеміолог Наталія Іванченко. «На Львів-
щині не визначають різновиди коронавіру-
су, але позитивні зразки скеровують у Київ, у 
Центр громадського здоров’я, і вони для про-
ведення секвенування ці зразки відправляють 
у референс-лабораторію Всесвітньої організа-
ції з охорони здоров’я. Звідти надійшла інфор-
мація, що в Україні виявлено п’ять генотипів 
коронавірусу, зокрема на Львівщині циркулює 
вірус лінії В 1.1, тобто китайського походжен-
ня», — повідомила Іванченко. За словами епі-
деміолога, подальші зразки теж відправляти-
муть до референс-лабораторії для того, щоб 
дізнатися, які саме генетичні зв’язки відбули-
ся та чи з’явився на Львівщині «британський» 
зразок коронавірусу. «Це є надзвичайно доро-
говартісне та спеціалізоване дослідження, яке 
безпосередньо проводить референсна лабора-
торія ВООЗ, а нас інформує про результати», — 
додала епідеміолог . 
 Уже цього тижня ще одна країна, Албанія, 
розпочала щеплення від коронавірусу. 500 ти-
сяч доз вакцини від американської фармацев-
тичної компанії Pfizer там отримали ще 1 січ-
ня. Таким же препаратом безплатно вакцинува-
тимуть і в Молдові. Закуплять його державним 
коштом для всіх громадян. Перші дози «Пфай-
зера» Молдова отримає вже цього тижня, за-
явили в тамтешньому МОЗ. Водночас у світо-
вих ЗМІ з’являєтья все більше інформації про 
низьку ефективність китайської вакцини «Ко-
ронаВак», яку Україна закупила для щеплень. 
Та міністр Степанов «заспокоює»: мовляв, якщо 
препарат буде неефективним, китайський ви-
робник поверне Україні гроші. «Навіть ефек-
тивності понад 50% достатньо для підтверджен-
ня її дієвості та затвердження більшістю медич-
них регуляторів, які є у світі. Це стосується і 
ВООЗ та FDA щодо дозволу використання вак-
цини, тобто вона повинна мати ефективність по-
над 50%. Але ми заклали вищі вимоги до ефек-
тивності. У договорі з цим виробником вакцин 
зазначена ефективність на рівні не менше 70%», 
— додав очільник МОЗ. Прокоментував Степа-
нов і скандал із реєстрацією російської вакци-
ни «Супутник» в Україні. Він запевнив, що доз-
волу харківській компанії «Біолік» на реаліза-
цію препарату МОЗ не давав. Спроби реєстрації 
«Супутника» в Україні міністр назвав елемен-
том російської політики і гібридної війни. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Новорічно-різдвяні свята не зу-
пиняють окупантів, які методично 
продовжують обстрілювати позиції 
українських захисників. Так, про-
тягом 13 січня в районі проведення 
операції Об’єднаних сил було зафік-
совано шість порушень режиму при-
пинення вогню. Всі вони були здій-
снені в районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угруповання 
«Схід». 
 Зокрема, поруч із населеним пун-
ктом Водяне, що на Приазов’ї, росія-
ни тричі відкривали вогонь із грана-
тометів різних систем, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької 
зброї. А в передмісті Авдіївки та не-
подалік Гнутового ворог вів вогонь 
у бік українських позицій з руч-
них протитанкових гранатометів, а 
біля Мар’їнки здійснив кілька не-
прицільних пострілів зі стрілецької 
зброї. 
 Про факти порушення режиму 
припинення вогню через Українсь-
ку сторону СЦКК повідомлено пред-
ставників ОБСЄ. 
 Щодо району відповідальності 
оперативно-тактичного угрупован-
ня «Північ», то там спостерігалася 
тиша. Бойових втрат серед особово-
го складу ЗСУ цього дня не було.
 Проте першу бойову втрату 
Збройні сили України в 2021 році за-
знали 11 січня через підступний пос-
тріл ворожого снайпера: внаслідок 
кульового поранення поблизу Пі-
сок Донецької області загинув вій-
ськовий 56-ї окремої мотопіхотної 

Маріупольської бригади ЗСУ стар-
ший солдат Олег Андрієнко, 1983 
року народження (загиблий був 
стрільцем-помічником гранатомет-
ника). У військовослужбовця зали-
шилися син, якому ще немає й року, 
дружина та мати. Героя поховають у 
Запоріжжі.
 Варто наголосити, що напере-
додні вбивства нашого військового 
окупанти розстріляли камери відео-
спостереження на позиціях. «Перед 
Новим роком вони підстрелили одну 
камеру. Двома пострілами вивели її 
з ладу. На днях ще одну», — повідо-
мили бійці 56-ї окремої мотопіхот-
ної бригади.
 У благодійному фонді «Повер-
нись живим», який встановлює 
такі камери по всій лінії зіткнен-
ня в районі проведення операції 
Об’єднаних сил, заявили: «Подіб-
на тактика не нова, і ворог й надалі 
діятиме саме так, залишаючи наших 
бійців без «очей». Ближче до весни 
їхня активність тільки зростатиме. 
А поки наші хлопці ризикують влас-

ним життям, ми намагатимемось як-
найшвидше відновити мобільні ком-
плекси спостереження. Адже полю-
ють на них лише з однієї причини — 
вони заважають окупантам убивати 
українських воїнів». (Наразі три ка-
мери безповоротно втрачені, ще чо-
тири — в ремонті. Вартість одного 
мобільного комплексу становить 95 
тисяч гривень).
 Додамо, що цими днями непо-
далік Красногорівки наші захисни-
ки виявили проліт БпЛА противни-
ка типу «квадрокоптер» із перети-
ном лінії розмежування. Вмілими 
діями наших військових безпілот-
ник було збито.
 Станом на 7-му годину ранку 14 
січня на фронті було зафіксовано 
одне порушення режиму припинен-
ня вогню: поблизу Мар’їнки зброй-
ні формування Російської Федерації 
відкривали вогонь з автоматичних 
станкових гранатометів i стрілець-
кої зброї (бойових втрат унаслідок 
ворожих обстрілів, на щастя, не-
має). ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харків’яни оплачува-
тимуть послуги «тепло-
виків» за старою ціною. 
Про це повідомив днями в 
соціальних мережах сек-
ретар міськради Ігор Те-
рехов, який наразі керує 
містом замість покійно-

го Геннадія Кернеса. «Я 
прийняв рішення: тари-
фи для містян на опален-
ня та гарячу воду підви-
щуватися не будуть і за-
лишаться на рівні 2018 
року, — запевнив він. — 
Я розумію, що Національ-
на комісія, що здійснює 
державне регулювання 

у сфері енергетики, буде 
незадоволена цим рішен-
ням, але я його не зміню 
і всю відповідальність за 
нього беру на себе».
 Користувачі харківсь-
ких тепломереж уже оці-
нили персональну муж-
ність очільника міста, 
припустивши, що та-

ким меседжем пан Тере-
хов заодно підтвердив і 
свою участь у майбутніх 
ви борах мера. Але запи-
тання й після цього зали-
шилися. Пильні читачі 
Telegram-канала поміти-
ли, що секретар міськра-
ди спочатку розмістив до-
пис із дещо іншим текс-
том. Там у списку старих 
тарифів iшлося ще й про 
холодну воду, яка в кін-
цевому варіанті зникла. 
Але натомість в оновле-
ному дописі автор при-
брав уточнення, що та-
рифи залишаться на рів-
ні 2018 року «до кінця 
опалювального сезону». 
Саме тому виникло від-
чуття якоїсь непевності в 
озвученій обіцянці, хоча 
в неї дійсно хотілося б ві-
рити. 
 На ухвалення такого 
рішення, можливо, впли-
нув і той факт, що жителі 
регіону активно підтри-
мали численні мітинги, 
організовані на знак про-
тесту проти нових газо-
вих тарифів. Акції незго-
ди пройшли в Харкові, а 
також у багатьох містеч-
ках, розташованих у 13 
районах області. Люди пе-
рекривали дороги й підпи-
сувалися під петиціями, 
адресованими столичним 
чиновникам. На деякий 
час було зупинено рух на-
віть на трасі державного 
значення «Київ — Харків 
— Довжанський». ■

«КОМУНАЛКА»

Тарифний план
Секретар міськради заявив, що ціни на опалення 
та гарячу воду в Харкові не підвищуватимуть

■

Мiсцева влада врахувала протестнi настрої харкiв’ян 
i залишила комунальнi тарифи «у спокої».
Фото з сайта kh.depo.ua.

❙
❙
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НА ФРОНТІ

Поки в тилу святкують 
— на війні гинуть
Першою бойовою втратою ЗСУ з початку року 
став помічник гранатометника

■

гривень
витратить 

Україна цьогоріч на виплату держборгу, поінфор-
мували на сайті Міністерства фінансів.

До  600 млрд гривень 
становлять 

штрафи за прогули депутатів Верхов-
ної Ради за минулий рік, розповів нар-
деп Павло Фролов. 

випадків
зараження 

коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксовано в Україні 
від початку епідемії, констатували в Міністерстві 
охорони здоров’я.

робочих місць
вдалося зберег-

ти завдяки урядовим програмам підтрим-
ки бізнесу, похвалився прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль.

віз
вида-

ли українцям консульські установи 
Польщі в Україні минулоріч, заявили 
в пресслужбі МЗС Польщі.

30 млн 550 тис. 512,3 тис.Понад 1,1 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■
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ДТП
сталося з вини 

п’яних водіїв в Україні за 11 місяців минулого року, 
зазначили в пресслужбі Нацполіції.

4 тис. 118 -му році
цими днями відійшла 

у засвіти видатна українська художниця-
шістдесятниця Людмила Семикіна, пові-
домили в Міністерстві культури.

елеваторів
в Україні не придатні для 

використання, вважає директор елеваторного 
дивізіону Trigon Agri AS Геннадій Клименко.

місце
зайняла Україна у 

світовому рейтингу сили паспортів, згід-
но з рейтингом Henley Passport Index.

температурних 
рекордів

зафіксували в Києві минулоріч, підраху-
вали в Центральній геофізичній обсерва-
торії ім. Б. Срезневського.

На  95 70% 41-ше 36
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

АВАРІЯ

Як повернути газ 
у трубу
На Полтавщині тривають роботи 
з відновлення пошкодженої ділянки 
газопроводу «Уренгой — Помари — 
Ужгород»
Ганна ЯРОШЕНКО

 Поблизу села Калайдинці Лубенського району внаслідок 
розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой — По-
мари — Ужгород» (діаметром 1 тис. 400 міліметрів) стався 
вибух із подальшим факельним горінням. У результаті було 
пошкоджено ділянку трубопроводу довжиною близько 30 
метрів. 
 «До нашої служби зателефонували буквально одразу і 
повідомили про вибух. За словами місцевих жителів, він був 
настільки потужним, що його було чутно аж у Лубнах. На 
щастя, жертв та постраждалих немає, — розповіла речниця 
Головного управління ДСНС України в Полтавській області 
Світлана Рибалко. — Добратися до місця надзвичайної події 
було не так просто, адже через плюсову температуру ґрунт 
там добряче розквасився. Та для наших пожежних ЗІЛів із 
високою прохідністю це завдання було посильним. Відразу 
туди направили сім одиниць техніки, згодом — іще три. Були 
залучені не тільки лубенські, а й пирятинські, миргородські, 
гребінківські та хорольські рятувальники. Там був i опера-
тивно-штабний автомобіль: у селі Калайдинці було створено 
оперативний штаб, який працював цілодобово, — сюди сті-
калася інформація про хід ліквідації аварії».
 На місце події одразу ж прибула і слідчо-оперативна гру-
па, яка очепила територію, аби оцінити ситуацію й потім зро-
бити певні висновки. Правоохоронці з’ясовують обставини 
події. За інформацією відділу комунікацій ГУ НП України 
в Полтавській області, за згаданим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 292 («Пошкодження об’єктів 
магістральних або промислових нафто-, газо-, конденса-
топроводів i нафтопродуктопроводів») ККУ. Тривають слід-
чі дії.
 Буквально за лічені хвилини після вибуху трубу перекри-
ли представники Лубенського лінійного виробничого управ-
ління магістральних газопроводів, відповідно, відключивши 
подачу природного газу, після чого, аби не допустити загазо-
ваності місцевості, розпочалося планове спалювання газової 
суміші в пошкодженій частині. Спочатку факел полум’я був 
дуже великий — його було видно у ближніх селах, та згодом 
його інтенсивність почала спадати. Внаслідок відключення 
ГРС «Вишневе» 17 населених пунктів Лубенського району 
(загалом 2 тис. 914 домогосподарств) лишилися без газопос-
тачання. 
 «Працівники метрологічного відділення аварійно-ряту-
вального загону спеціального призначення з Полтави за до-
помогою газоаналізаторів проводили в населених пунктах за-
міри з метою виявлення в повітрі небезпечних речовин. І хоч 
їхнього перевищення i не було виявлено, представники на-
шої служби все одно педантично продовжували це робити», 
— повідала про подробиці Світлана Рибалко.
 До речі, одразу зібралася обласна комісія з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і виз-
начила напрями подолання надзвичайної ситуації. А на міс-
ці аварії відбулася виїзна нарада, в якій узяв участь голова 
Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов і де, зок-
рема, розглянули питання відновлення газопостачання. Па-
ралельно працівники газового господарства розпочали від-
новлювальні роботи. Вони працювали всю ніч, аби зробити 
обхід пошкодженої ділянки газопроводу й у такий спосіб по-
дати до осель жителів сіл блакитне паливо. А вранці наступ-
ного дня, за словами речниці ГУ ДСНС України в Полтавсь-
кій області, як рятувальники, так і працівники соціальної 
служби та поліції робили об’їзд і подвірний обхід, оповіщаю-
чи людей, що з такої-то години відновлюватиметься газопос-
тачання, а отже, варто слідкувати за своїми газовими прила-
дами, аби з якоїсь причини в будинку не виникло загазова-
ності.
 Усього до цих робіт було залучено 71 працівника та 15 
одиниць техніки, із них від служби з надзвичайних ситуа-
цій — 45 осіб та 10 одиниць техніки. Завершивши свою місію, 
«надзвичайники» покинули місце дислокації. 
 Тим часом ремонтні роботи тривають. На місці розгерме-
тизації газомагістралі працівники Лубенського ЛВУМГ про-
водять роботи з формування котловану для того, аби повніс-
тю відновити газопровід. Звісно, це робота не одного дня. ■

■Валентина САМЧЕНКО

 Аристократичним консерва-
тизмом назвав стиль мисткині 
Людмили Семикіної ще після 
виставки «Високий замок» у 
1996-му письменник Вадим Ску-
ратівський — за серію тих строїв 
вона отримала Шевченківську 
премію. Крихту творчості ху-
дожниці можуть побачити ко-
ристувачі столичної станції мет-
ро «Почайна», якщо піднімуть 
голову на її панно. А без кількох 
місяців півстоліття тому дипло-
мовану художницю за рекомен-
дацією Георгія Якутовича запро-
сили створювати костюми у зні-
мальну групу одного зі знакових 
українських фільмів — «Захара 
Беркута», який вийшов у прокат 
1972-го.
 І режисер Леонід Осика, і ху-
дожник-постановник Георгій 
Якутович тоді захистили Люд-
милу Семикіну від «особливо 
свідомих людей», які хотіли від-
сторонити її від роботи над філь-
мом. Бо 1968-го мисткиня ста-
ла підписантом звернення до 
генсека СРСР Леоніда Брежнє-
ва та ще кількох посадовців — 
«Листа 139» із закликом при-
пинити протизаконні репресії, 
з наголосом на судилищі над 
В’ячеславом Чорноволом, який 
отримав вирок у листопаді 1967 
року у Львові. І це було не єди-
не, за що художниця отримала 
обвинувачення в «буржуазному 
націоналізмі». 
 Народжена у Миколаєві 1924 
року Людмила Семикіна — яка 
закінчила після війни Одесь-
ке художнє училище, а потім 
Київський художній інститут 
— була серед помітних учасни-
ків столичного Клубу творчої 
молоді, який на початку 1960-х 
об’єднав Євгена Сверстюка, Іва-
на Світличного, Василя Симо-
ненка, Аллу Горську та інших 
свідомих проукраїнських пра-
возахисників-правдолюбів.
 Людмила Семикіна — спів-
авторка вітража «Шевченко. 
Мати» у вестибюлі Київського 
університету, який створюва-
ла до 150-річчя з дня народжен-
ня Кобзаря разом з Опанасом За-

ливахою, Аллою Горською, Га-
линою Севрук, Галиною Зубчен-
ко. Вони вивели у цій знаковій 
мистецькій роботі Шевченкове: 
«Возвеличу малих отих рабів ні-
мих! Я на сторожі коло них пос-
тавлю слово!». Утім вітраж, вар-
варськи знищений радянськими 
функціонерами ще до офіційного 
відкриття 18 березня 1964 року, 
залишився лише на фотографії.
 «Людмила Семикіна остан-
ня з тих, хто разом з Аллою 
Горською та іншими твори-
ли отой розтрощений вітраж у 
Київському університеті. Я ба-
чив її разом з Аллою під колона-
ми університету після того тро-
щення, — розповідає літерату-
рознавець Михайло Наєнко. — 
Ми, тоді студенти, протестували 
виконанням пісень, народних 
та на слова Шевченка. І були з 
нами декан Павло Федченко та 
Михайло Стельмах. Через багато 
років Людмилі Семикіній в Уні-
верситеті вручали Шевченківсь-
ку премію (1997). Ми сиділи по-
руч на сцені великого залу. Це 
було останнє вручення Шевчен-
ківських премій в Університеті 
Тараса Шевченка. Тоді ж вруча-
ли премію й Євгену Сверстюку. 
Людмила Семикіна справді — 
одна з легенд художників-шіст-
десятників».
 Письменниця Оксана Ду-
манська уточнює, що родове пріз-
вище Людмили Миколаївни на-
справді — Семикінь, яке згодом 
спотворили. А «відгадав» його 
філолог-сходознавець Григорій 
Халимоненко на зйомках «За-
хара Беркута». Коли покликав: 
«Людо! Семикінь!» «Згодом, коли 
Семикіна заглибилася в родовід, 

то встановила: таки Семикінь. Я 
цю оповідь чула в майстерні Ла-
риси Іванової, коли збирала спо-
гади про Софію Караффу-Корбут. 
Записала і від Семикіної», — ді-
литься пані Оксана.
 До речі, Людмила Семикіна 
в інтерв’ю газеті «Україна мо-
лода» у 2011 році розповідала, 
що на зйомках «Захара Берку-
та» працювала «у джерсі, кеп-
тарику, чоботах і хустці! Інтелі-
гентні люди кидали в мій бік за-
цікавлені погляди, а невігласи 
— образливі репліки: «Поглянь, 
носить бандерівський одяг!». 
Мисткиня зберігала те власно-
руч пошите вбрання, позаяк воно 
допомагало їй як оберіг.
 Легенда національного руху 
опору, видатна художниця, майс-
триня декоративного мистецтва 
96-рiчня Людмила Семикіна 12 
січня полинула до когорти ідей-
них побратимів і посестр, щоб 
охороняти Україну з небесних ви-
сот. У п’ятницю, 15 січня, у Во-
лодимирському соборі у Києві — 
прощання з мисткинею. ■

ПОСТАТЬ

Висоти «бандерівки»-
шістдесятниці
Людмила Семикіна захищала В’ячеслава 
Чорновола і творила «Захара Беркута»

■

Людмила Семикіна.
Архівні фото.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Обіцяного відкриття 
Черкаського драматич-
ного театру поки не буде. 
Оскільки для завершен-
ня капітального ре-
монту, який триває тут 
більше п’яти років піс-
ля того, як у театрі ста-
лася масштабна поже-
жа і згоріло все включно 
з дахом, потрібно ще 25 
мільйонів гривень.
 «Це ті гроші, які 
були спочатку включені 
у проєкт відбудови теат-
ру, а потім кожен із голів 
обласної державної ад-
міністрації цю суму ско-
рочував і скорочував. 
Влада, наскільки мені 
відомо, відхрещується 
від цього, наполягаючи 
на тому, що «всі роботи 
завершені, згідно із за-
твердженим проєктом». 
Сумно і непрофесійно, 
як на мене», — комен-
тує «Україні молодій» 
ситуацію, що склалася, 

актор Черкаського дра-
матичного театру Олек-
сандр Гуменний, голова 
правління благодійного 
фонду «Черкаський те-
атр».
 За його словами, ці 
кошти необхідні для за-
міни тельферів, що під-
німають штанкети, на 
яких, у свою чергу, три-
мається «одяг сцени» — 
куліси.
 «На них підвішуєть-
ся світлове обладнан-
ня, інтермедійна або ан-
трактова завіси, підви-
щуються та підніма-
ються чи опускаються 
під час вистави декора-
ції або її елементи. За-
раз із більш ніж 40 пра-
цює лише 15 і це є вели-
кою проблемою», — по-
яснює пан Олександр.
 Він каже, що по-
ведінка представників 
черкаської обласної вла-
ди, на жаль, укотре дово-
дить те, що їм обласний 
драматичний театр, ви-

бачте, «по цимбалах». 
 «Жоден із них ніколи 
навіть не цікавився спе-
цифікою роботи. Бо якби 
хоч раз поцікавилися та 
хоч трохи намагалися 
б вникнули в це, то, га-
даю, питань про виклю-
чення бодай чогось на-
справді необхідного для 
театру не виникало б», 
— зазначає Олександр 
Гуменний.
 До речі, наразі у Чер-
каському обласному дра-
матичному театрі прак-
тично всі ремонтні робо-
ти вже завершені. Готові 

до роботи глядацький 
зал, фойє, практично 
повністю завершено мон-
таж світла та звуку. За-
лишилося лише заміни-
ти ті самі тельфери, адже 
вік цих механізмів для 
підйому декорацій, завіс 
та вантажів нині перева-
лив за 50 років і вони є 
небезпечними для жит-
тя тих, хто виходитиме 
на цю сцену.
 І поки це не буде зроб-
лено, говорить директор 
драмтеатру Петро Лас-
тівка, театр не можна 
відкривати. ■

КОШТОРИС

Сцена без куліс
Для відкриття після капітального 
ремонту Черкаського драмтеатру 
потрібно ще 25 мільйонів

■
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Плагіат 
«Золотого 
мосту»
Василь БОГДАН,
експерт з питань 
безпеки, 
генерал-лейтенант, 
публіцист

 Очікуваними 
зі знаком мінус 
стали результа-
ти переговорів 
н о р м а н д с ь к о ї 
четвірки на рів-
ні радників пре-
зидентів у Бер-
ліні 12.01.2021 р. Заяви керівника ОП 
зі статусом де-факто віцепрезидента Єр-
мака відносно «важких, але конструк-
тивних обговорень актуальних питань» 
мають лише одну мету — ввести в оману 
суспільство в ситуації, коли в Зе-коман-
ди відсутня обґрунтована і дієва страте-
гія відсічі російській збройній агресії.
 Повідомлення високопосадовцем 
про те, що Києвом було запропоновано 
РФ ідею «Золотого мосту», що передба-
чає виведення військових формувань та 
озброєння Росії з тимчасово окупова-
них територій Донбасу на зняття з неї 
санкцій, віддає плагіатом на історичні 
події, пов’язані з нашестям Наполеона 
на романовську імперію у 1812 р. Суть 
зазначеного пов’язана з так званою те-
орією «Золотого мосту», згідно з якою 
М. Кутузов нібито навмисно надав мож-
ливість Бонапарту майже безперешкод-
но покинути Росію з частиною армії.
 З приводу достовірності такого рі-
шення полководця російські та зарубіж-
ні історики сперечаються дотепер. Зро-
зуміло, що російська сторона, вважаю-
чи, що М. Кутузов був переможцем у тій 
війні, всіляко заперечує право такої тео-
рії на існування. Немає сумніву в тому, 
що навіть колишній військовий розвід-
ник Козак iз табору Путiна поінформо-
ваний про цю теорію та шкідливість її 
для російської імперської історії. 
 Зайве говорити, які асоціації та емо-
ції викликала в путiнського послан-
ця назва українських пропозицій. Тим 
більше що вони правильно ставлять на 
перше місце безпековий пріоритет в ім-
плементації Мінських домовленостей. 
Тому виникає обґрунтоване занепокоєн-
ня рівнем кваліфікації та професіоналіз-
му фахівців, які готували пропозиції, 
щоб «дати можливість Путіну зберегти 
обличчя». 
 Проте не виключається, що таке під-
готовлено свідомо і навмисно. У такому 
разі виникають питання у компетент-
них інституцій і до очільника українсь-
кої делегації. Адже непідготовлені на-
лежним чином подібні місії не лише 
підривають міжнародну репутацію Ук-
раїни, а й віддаляють на невизначену 
перспективу встановлення справедли-
вого миру в Україні.
 Укотре доречно звернути увагу тур-
бовлади на необхідність задіяння ко-
рисних напрацювань попередників у 
реалізації стратегічних пріоритетів 
життєдіяльності країни. Поскільки в 
обставинах, коли в країні фактично ве-
деться війна «усіх з усіма», спровокова-
на реваншистами і ревізіоністами-лібер-
таріанцями, виникає реальна загроза іс-
нуванню держави як такої.
 Таким чином, у разі, коли в коротко-
строковій перспективі в діяльність ви-
щих органів влади та управління не буде 
внесено належної корекції, то нація по-
винна запропонувати Зе-команді «Зо-
лотий міст» для безпечного відходу від 
влади. І щось дає підстави вважати, що 
така пропозиція буде прийнята. Інакше 
марево чергової коліївщини може стати 
реальністю. ■

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Новорічна телевізійна програма в Ук-
раїні напередодні 2021 року являла 
собою напрочуд сумне, невиразне, але 
при цьому дуже агресивне і фактич-
но антиукраїнське видовище. Рецепт 
«розважайлівки» на головних кнопках 
країни складався переважно з трьох 
компонентів: вульгарності, політичної 
пропаганди та ностальгії за СРСР. Різ-
ниця полягала лише у відсотковому 
співвідношенні. А воно вже залежало 
від позиції власника канала і цільової 
аудиторії мовника. 
А якщо це справді так і телеконтент у 
новорічну ніч відображав суспільний 
запит українців, то ситуація у нашій дер-
жаві залишається кепською. 

В ефірі — Кремль
 Уже багато років поспіль «ватя-
ний» канал «Інтер» у святкові дні пра-
цює в жанрі ностальгії за «найсмачні-
шим пломбіром» і ковбасою за 2.20. 
Шоу «Місце зустрічі. Новий рік», яким 
«Інтер» новорічної ночі балував своїх, 
сподіваємося, нечисленних прихиль-
ників — було по суті злегка осучасне-
ною копією «Голубого огонька»: куль-
тової передачі часів Радянського Сою-
зу, в якій робітникам і селянам пока-
зували не тільки виступи генерального 
секретаря, але і якихось артистів. 
 Ось і цьогоріч «Інтер» своє «Місце 
зустрічі» вирішив не змінювати: шоу 
балалайок з кокошниками та висту-
пи артистів-колаборантів, які веселять 
наших окупантів. І цілковита «зато-
ченість» на Москву, її стандарти, цін-
ності та ідеологію. Завершальним же 
акордом інтерівської розважальної 
програми став мюзикл «Пригоди Вєр-
ки Сердючки»... А ще раніше тут були 
«Самогонники» та «Операція И». Тут, 
як кажуть, без коментарів. 
 Не менш яскраво виглядали й інші 
представники проросійського пулу те-
леканалів у незалежній Україні, яка 
вже сьомий рік веде війну з цією ж 
Росією. Наприклад, канал «Наш» — 
щоправда, не під бій кремлівських ку-
рантів, а на кілька годин швидше — на-
дав слово для привітання Миколі Аза-
рову — експрем’єр-міністру України 
часів президента-втікача Віктора Яну-
ковича. Ведучі про свої політичні цін-
ності заявили прямо: побажали Мико-
лі Яновичу якнайшвидшого повернен-
ня додому. Щоправда, не уточнили, чи 
в ролі наступного прем’єра, чи підоз-
рюваного за кількома кримінальними 
провадженнями. 
 А вже ближче до настання Нового 
року з екрана на глядачів тоннами ли-
лася матінка-Росія в найрізноманітні-
ших її проявах. То словами власника 
канала українського (українського ??? 
— Ред.) політика Євгена Мураєва, який 
заявив, що зустрічатиме 2021 рік за 
московським часом, то його ж обіцян-
кою поїхати вже найближчим часом 
до Білокам’яної, то черговим підігру-
ванням окупанту в оцінюванні причин 
і ходу анексії українського півострова 
Крим. 
 Креативніше  спрацював «ЗіК»: сло-
ва політикам, навіть Віктору Медведчу-
ку, тут під бій російських курантів ми-
лостиво вирішили не надавати. І запро-
сили артистів. Але яких! Наприклад, 
Володимира Бистрякова — який про-
славився трешовим кліпом про «май-
данутих»: коли в розваленому будинку 
почергово з’являються нещасні і заму-
чені діти, проклинаючи тих, хто «роз-
валив Україну». Також шанувальниця 
всього російського Ольга Сумська, не-
забутній Іво Бобул, Віталій Борисюк... 

Але зовсім без Медведчука на його ка-
налі таки не обійшлося: одразу після 
настання Нового року глядачів проін-
формували про точку зору власника 
«ЗіКу» щодо російської вакцини «Спут-
ник V». Також новорічна тема, а чого ж 
ні?..
 Серед артистів шоу на «112 каналі» 
— оперний співак Володимир Гриш-
ко, який свого часу оприлюднив влас-
ну громадянську позицію, і вона вия-
вилася антиукраїнською. Серед когор-
ти запрошених «майстрів мистецтв» 
— практично ті ж самі люди, які рані-
ше чи пізніше виринали на інших про-
російських чи прорадянських каналах. 
А вели шоу — увага — дует «Кролики»! 
Що нині є гармонійним поєднанням ра-
гулізму, хохляцької меншовартості та 
відвертого несмаку в одному флаконі. 
Тут уже, як кажуть, і зміст, і форма.

З горілкою на рівні пояса 
 На каналах, які замість радянських 
кінофільмів демонстрували «Один вдо-
ма», ситуація, втім, виявилася не знач-
но кращою. Адже російську присут-
ність на них замінили інші проблеми. 
 Скажімо, на каналі «1+1» гляда-
чі мали чудову нагоду цілу ніч ми-
луватися президентом України Во-
лодимиром Зеленським. Як справж-
нім, у вигляді безпрецедентно довгого, 
п’ятнадцятихвилинного відеозвернен-
ня очільника держави у стилі «Ленін і 
діти», так і його фантомом, який чудо-
во вгадувався «між рядками» практич-
но в усіх скетчів «95 кварталу». «Що 
вам, дітки, розказує вихователька про 
ВВП України та славетні досягнення 
Зе-команди?! Нічого?!! От халепа! Але 
вище носики, ось зараз вам дядя Воло-
дя все розкладе по поличках: популяр-
но і своїм фірмовим сексуальним хри-
потом», — чули глядачі в офіційному 
відеозверненні. 
 І майже одразу — політично пра-
вильні жарти з чітко розставленими 
акцентами: з бажанням висміяти всіх 
ворогів Зе-команди. «Плюси», які сво-
го часу допомогли зробити коміка Зе-
ленського всенародно обраним прези-
дентом із фантастичним результатом у 
73%, продовжують рухатися у фарва-
тері своєї ж політики, — тільки тепер 
вони допомагають Голобородьку/Зе-
ленському у вирішенні його політич-
них проблем. Навіть у новорічну ніч! 
 А чого, власне кажучи, навіть?! 
Особливо у новорічну ніч! Враховую-
чи, що аудиторія канала в цей час сут-
тєво зростає. От, скажімо, які жарти 
хоче чути пересічний українець під но-
ворічне «Олів’є»? Звичайно, про голо-
ву Конституційного Суду пана Тупиць-

кого, якого напередодні президент Зе-
ленський незаконно усунув із посади. 
 Сценаристів «Кварталу» за остан-
ній рік багато разів запитували: а куди 
ж поділися феєричні жарти, які рані-
ше лунали на адресу діючого президен-
та, яким тоді був Петро Порошенко? І 
невже Володимир Зеленський — менш 
цікавий об’єкт для критики та висмію-
вання? У новорічній програмі цей фейл 
вирішили виправити, і пародія на Зе-
ленського вийшла на «ура»: прісна, не-
цікава і заангажована. 
 Тож «1+1» виявилося дзеркальною 
копією «Інтера» з його «Вогником»: 
його прополітичне шоу — це фактично 
старий добрий «КВН» 90-х років мину-
лого століття, у який чомусь забули за-
просити Олександра Маслякова. 
 Альтернатива всюдисущим квар-
талівцям — канал ICTV, на якому 
транслювали «Дизель Шоу». Саме на 
цей канал переключалися всі хейтери 
всенародного обраного гаранта Консти-
туції: політичні жарти тут були спря-
мовані проти діючої влади. Втім, полі-
тики на «айсітіві» було значно менше, 
ніж на «плюсах». Натомість глядачів 
окутував такий шлейф проросійськості 
— у вигляді акторів-гастролерів із РФ 
та несмаку, кітчу і вульгарності на рів-
ні геніталій, що мимоволі хотілося про-
вітрити квартиру. 
 Колишні «Уральські пельмені», які 
сьогодні стали російськими заробітча-
нами в Києві, привнесли у шоу свою 
вагому лепту — неймовірну кількість 
жартів про вживання алкоголю. І якщо 
в РФ така тема, треба розуміти, йде на 
«ура», то у нас вона відверто дратувала. 
Звичайно, тих глядачів, які були тро-
хи тверезішими за героїв «дизельних» 
скетчів. А для дітей ніжного віку, які 
крутилися перед телевізором разом із 
дорослими глядачами, багато номерів 
шоу були вельми пізнавальними, адже 
відкрили величезний пласт грубих сек-
суальних натяків. Не цікавих і дотеп-
них, а у стилі нетверезого боцмана, що 
хизується своєю брутальністю. 
 Своїм шляхом пішли «5 канал», 
«Прямий» та «Еспресо». Вони відійшли 
подалі, як від Кремля, так і від хохляць-
кої естетики грандів. Але при цьому ви-
явилися далекими від успіху: інтерв’ю 
з політиками, підбиття підсумків року, 
оцінки подій — це було зовсім не те, що 
тримає глядача біля екрана в ніч, коли, 
як кажуть, здійснюються бажання. От 
тільки новорічне вітання п’ятого пре-
зидента Петра Порошенка таки вияви-
лося значно лаконічнішим і без маніпу-
ляцій, на відміну від  шкільних посиде-
ньок Володимира Зеленського. 
 А це вже краще, ніж нічого... ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

«Вогник» з усіх щілин
Українські телеканали «під ялинку» запалювали для українців кремлівські зірки, 
а також таврували ворогів президента Зеленського і видавали грубі жарти 
про п’янство і секс

■

Телевізійні екрани в новорічну ніч у нас заполонила радянська ностальгія у різних її варіаціях.
Фото з сайта god2018dog.ru.
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У травні минулого року найбільша кількість 
українців під час резонансного соціоло-
гічного опитування — 20% респондентів 
— назвала найкращим президентом нашої 
держави Леоніда Кучму. На думку експер-
тів, це пов’язано з емоційним сприйняттям 
перших років існування незалежної держа-
ви, коли більшість населення — понад 90% 
— спершу вважали себе жебраками, а потім 
поступово позбавилися цього статусу. 
Тим часом аналіз головних економічних та 
соціальних показників держави показує, 
що наступники Кучми — окрім хіба що 
нинішнього глави держави Володимира 
Зеленського — керували країною значно 
ефективніше. Сказане стосується, зокрема, 
Петра Порошенка і ще більше — Віктора 
Ющенка. 
Адже обидва прийшли до влади у непро-
стий для країни період, коли економічне 
становище у державі, а отже, і рівень життя 
людей були плачевними. Але потім зуміли 
виправити ситуацію. 

Ющенко: зростали економіка, резерви, 
пенсії
 Пересічному українцеві початок прав-
ління Віктора Ющенка — після перемоги 
Помаранчевої революції — запам’ятався 
безпрецедентним тиском із боку Росії, яка 
тоді домінувала на нашому внутрішньо-
му ринку і яка доклала максимум зусиль 
для дестабілізації ситуації в економіці та 
на споживчому ринку. «Газова» війна, а 
також «молочна» і «м’ясна» — це були 
лише епізоди цієї величезної ціни, яку 
доводилося платити Україні за намаган-
ня відійти від фарватеру російської полі-
тики. Серед об’єктивних факторів — еко-
номічна криза 2008 року, яка додатково 
сплутала карти тодішній владі. 
 У післяреволюційному 2005 році еко-
номічне зростання в Україні склало 3%. 
Але вже у наступних двох роках – 2006-
му і 2007-му — Україна зростала на ці-
лих 7% на рік. У 2008 році внаслідок кри-
зи економічне зростання сповільнилося до 
2,3%, а у 2009 році відбувся спад, і еконо-
міка України скоротилася майже на 15%. 
Таким чином, попри «чорного лебедя», 
який отримала недостатньо потужна віт-
чизняна економіка, назагал середнє зрос-
тання за 2005-2009 становило 1,1%.
 Треба констатувати, що в ці роки тем-
пи росту української економіки не вигля-
дали погано в порівнянні з рештою євро-
пейських країн. Ба, навіть більше, почи-
наючи з 2005 року, по темпах ми посту-
пово наздоганяли Захід! Згідно з даними 
Світового банку, в 2005 році швидше за 
Україну зростали 19 країн ЄС, у 2006-
му – 5 країн, у 2007 році за темпами рос-
ту нас випереджали тільки 4 країни. У 
2008 році – через кризу — ми трохи опус-
тилися в цьому рейтингу, зайнявши 9-те 
місце, але все одно залишалися на значно 
вищій сходинці, ніж у «післякучмівсько-
му» 2005 році. 
 Але чи не найбільший успіх тих років 
— інвестиційний бум в Україну. Як відо-
мо, раніше — з 1994 до 2004 року — чисті 
прямі іноземні інвестиції склали всього 
майже 8 млрд доларів. За час правління 
Ющенка, тобто в наступні чотири роки 
— з 2005 до 2008 років — Україна мо-
білізувала 32,4 млрд доларів чистих пря-
мих інвестицій! З них 4,8 млрд доларів, 
що становить близько 15% від загальної 
суми, – це ціна реприватизованого заво-
ду «Криворіж сталь». Значна частина ін-
ших інвестицій припадала на українсь-
кий банківський сектор та інші галузі 
вітчизняної економіки, наприклад будів-
ництво, на які після Помаранчевої рево-
люції звернули увагу міжнародні інвес-
тори. 
 Окремий успіх — доходи Державного 
бюджету України, які за часів президент-
ства зросли більш ніж утричі! Якщо Ле-
онід Кучма, покидаючи посаду, залишив 
у державній скарбниці 70,3 млрд гри-
вень, то в 2008 році там уже було 231,7 
млрд гривень. Враховуючи ж індекс зрос-
тання цін, реальне зростання бюджету 
склало 88,4%.
 Економічний бум в Україні в ці роки 
мав надзвичайно позитивний вплив на 
рівень зайнятості. За п’ять років прези-
дентства Ющенка кількість зайнятих в 
економіці суттєво зросла: з 20,3 млн осіб 
у 2004 році до 20,97 млн у 2008 році. Без-

робіття скоротилося з 8,6% у 2004-му до 
6,4% у 2008 році.  
 Міжнародні резерви НБУ в 2005 році, 
коли Ющенко став президентом, стано-
вили 10 млрд доларів. Але впродовж 
його каденції експерти фіксували їх сут-
тєве зростання. І пояснюють: сталося це 
переважно завдяки популярності Украї-
ни після революції та вірі іноземних ін-
весторів на швидкий розвиток у наступні 
роки. Тож через три роки, в серпні 2008 
року, міжнародні резерви НБУ станови-
ли вже понад 38 млрд доларів.
 Не забули в ці роки і підвищувати 
соціальні стандарти. Експерти пораху-
вали: з 2004-го до 2010-го (розмір цьо-
го підвищення було затверджено рані-
ше, за каденції Віктора Ющенка) розмір 
мінімальної пенсії зріс майже у 8 разів. 
Якщо на перехідному етапі від «кучміз-
му» вона становила 92,4 гривні, то через 
шість років — 734 грн.

Янукович—Порошенко: із 
«стабільності» через війну
 Якщо початок каденції його попере-
дника відзначився торговельними вій-
нами, то Петро Порошенко прийняв де-
ржаву, в якій вирувала реальна російсь-
ко-українська війна, причому в її гарячій 
стадії — з анексією частини території, 
«котлами», загиблими, полоненими... Й 
було зафіксовано падіння і без того слаб-
кої економіки. 
 За 2013 рік — останній рік президент-
ства Віктора Януковича — українська 
економіка була стабільною у «цвинтарно-
му» розумінні цього слова: темпи її зрос-
тання дорівнювали нулю. А дефіцит Де-
ржбюджету не дозволяв завершити ос-
танній передвоєнний рік без болісного 
секвестру або хронічного недофінансу-
вання головних галузей. До того ж сто-
сунки з Міжнародним валютним фондом, 
як із Заходом узагалі, не дозволяли споді-
ватися не вигідні та ефективні міжнарод-
ні кредити. Саме тому виник так званий 
«кредит Януковича» на 3 млрд доларів, 
який мав не лише економічне, а й напро-
чуд негативне політичне значення для де-
ржави. 
 До речі, економіка «міцних господар-
ників» з Донбасу подібним чином вела 
себе і в попередні роки: у зовсім не кри-
зовому, не воєнному і стабільному 2012 
році український ВВП зріс на жалюгідні 
0,2%.
 У 2014-му після анексії Криму Росією 
та початку війни на Донбасі українська 
економіка скоротилася на 6,6%. У 2015-
му падіння було ще глибшим — на 9,8%. 
Проте вже з 2016-го економіка України 
почала відновлюватися — той рік завер-
шився із зростанням у 2,4%. У 2018 році 

приріст ВВП України вже склав 3,3%. 
Зростання ж валового внутрішнього про-
дукту України в другому кварталі 2019 
року становило рекордні для останніх 
років 4,6%.  Для порівняння: у Росії ріст 
ВВП становив 2,3%, у Польщі — 5,1%.
 Разом із нульовим зростанням ВВП 
за підсумками 2013 року інфляція та-
кож була близькою до нуля — 0,5% за 
рік. У найважчий для держави період 
після анексії Криму і під час активних 
бойових дій на сході України зростання 
цін вимірювалося двозначними цифра-
ми: у 2014 році — 25%, у 2015 році — по-
над 43%. Проте з 2016-го темпи росту цін 
значно знизилися: в 2016 році — 12,4%, 
в 2017-му — 13,7%. А останній «дозе-
ленський» 2018 рік Україна завершила 
з однозначною інфляцією — 9,8%.
 У жовтні 2013 року в рейтингу легко-
сті ведення бізнесу Doing business Украї-
на посіла 112-те місце серед 189 країн сві-
ту. Через п’ять років ми вже були на 71-
му місці серед 190 країн: стрибок за цей 
час становив 41 сходинку.
 Приблизно так само, як і ВВП, руха-
лася і динаміка доходів населення.
 Якщо за 2014 рік реальні доходи на-
селення впали на 11,5%, у 2015-му — 
на 20,4%, то вже у 2016-му доходи насе-
лення зросли — на 2%. Після збільшен-
ня мінімальної зарплати у 2017 році зрос-
тання доходів становило вже 10,9%, у 
2018 — 9,9%.
 ВВП на душу населення у 2013 році 
становив 33 473 грн, або 4 184 долари. У 
2018 році — 84 190 грн, або 3 041 долар. 
Середня заробітна плата у грудні 2013 
року становила 3 619 грн, через п’ять 
років — 10 573 грн на місяць. Середній 
розмір пенсії у 2013 році становив 1470 
грн на місяць, а кількість пенсіонерів 
становила 13,6 млн осіб. У 2018-му серед-
ня пенсія була на тисячу більшою, ніж за 
5 років до цього, і становила 2 479,2 грн 
на місяць.

Економіка за Зеленського: 
віра в чудо і реальність 
 Нова Зе-влада, прийшовши у 2019 
році і взявши на себе мегазобов’язання 
із стрибкоподібного зростання економі-
ки та такого ж, не менш стрибкоподібно-
го, підвищення якості життя 73% вибор-
ців Володимира Зеленського, провалила 
практично всі власні обіцянки. Давши 
нагоду експертам говорити про настання 
ери суцільного популізму. І некомпетен-
тність «народних» урядовців разом із їх-
ньою орієнтацією на деяких вітчизняних 
олігархів. 
 Так, зростання валового внутрішньо-
го продукту в жовтні-грудні 2019 року — 
тобто на стику між президентством Пет-

ра Порошенка і Володимира Зеленсь-
кого, становило 1,5% до аналогічного 
періоду 2018 року. Таким чином, еко-
номіка почала стрімко падати, оскіль-
ки в попередніх кварталах цього ж 2019 
року темп зростання був суттєво вищим: 
у першому — 2,5%, у другому — 4,6%, у 
третьому — 4,1%.
 При цьому оптимісти з команди Во-
лодимира Зеленського на початку своєї 
каденції обіцяли суттєве зростання еко-
номіки: аж до 40% упродовж наступ-
них п’яти років. Насправді ж країна от-
римала уповільнення економічного пос-
тупу: 3,3% за підсумками 2019 року на 
тлі 3,4%, зафіксованих при команді «ба-
риг».
 Суттєво знизилися також і головні ін-
дикатори ділової впевненості. У I квар-
талі 2020 року індикатор економічних 
настроїв у нашій країні становив 103 %, 
що на 10,3% менше, ніж у I кварталі по-
заминулого року, і на 2,9% менше, ніж 
у IV кварталі 2019 року. Статистика за-
фіксувала потужний і постійний мінус у 
будівництві: з мінус 18,9% у IV кварталі 
2019-го до мінус 21,7% на початку 2020 
року, в переробній промисловості: з мінус 
5,5% до мінус 6,4%, у сфері послуг — з 
плюс 1,6% до мінус 3%, у роздрібній тор-
гівлі з плюс 13,7% до плюс 3,7%.
 І це ще без урахування негативного 
впливу коронавірусного карантину, яке 
мало надзвичайно згубний вплив на еко-
номіку держави. Але водночас слугує чу-
довим виправданням для влади. 
 Так, реальний валовий внутрішній 
продукт у січні-листопаді 2020 року ско-
ротився на 4,7%. Влада, як ми бачимо, 
виявилася неготовою... Скоротився і за-
гальний товарообіг в Україні: у порів-
нянні з 2019 — на 6,4%. Найбільше — 
на 10,3% — скоротився імпорт. 
 Практично завмерли інвестиції — 
попри всі заклики самого президента і 
членів його команди до світових бізнес-
менів привозити гроші до України. До 
коронакризи він перебував на низькому 
рівні — 18% ВВП — і в період каранти-
ну суттєво зменшився. Сальдо припливу 
прямих іноземних інвестицій за 10 міся-
ців 2020 року становило лише 0,2 млрд 
доларів, чистий приплив портфельних 
інвестицій до приватного сектору також 
був близьким до нуля. 
 Навіть більше: замість припливу ми 
мали відплив. Упродовж всього 2020 
року нерезиденти вилучали кошти з грив-
невих облігацій внутрішньої державної 
позики: за 11 місяців минулого року пор-
тфель ОВДП, які знаходяться у власності 
нерезидентів, зменшився на 28%. 
 За дев’ять місяців минулого року ва-
лове нагромадження основного капіталу 
становить лише 12,6% ВВП. При цьому 
серед джерел фінансування інвестицій 
кредити українських банків становлять 
лише 4,3% (в 2019 р. було 5,6%). Ін-
вестиційний процес минулого року під-
тримували державні вливання в інфра-
структурні проєкти, на кшталт «Вели-
кого будівництва», — тобто ми розвива-
лися лише за свої кошти, не залучаючи 
гроші за кордоном, як було, скажімо, за 
Віктора Ющенка. Відтак частка коштів 
державного бюджету серед джерел інвес-
тицій зросла до 6% проти 4,9% в позами-
нулому році.
 Висока вартість державного боргу 
може спричинити кризу державних фі-
нансів та суттєво обмежує можливості 
фіскальної політики. Якщо в 2017 році 
нові запозичення становили 16% від су-
марного потоку коштів від податків, со-
ціальних внесків та запозичень, то в пе-
ріод із листопада 2019-го по жовтень 2020 
року — до 26%. 
 Кризові явища в економіці та суттє-
ва підконтрольність цих процесів олігар-
хічному впливу спричинила підвищен-
ня комунальних тарифів, що стало трен-
дом кінця минулого-початку нинішньо-
го року. Як і масові акції протесту. 
 Відтак українська економіка пережи-
ває сьогодні далеко не найкращі свої часи. 
Після періодів відновлення та більш-менш 
ефективного будівництва, які ми мали під 
час президентства Віктора Ющенка та 
частково Петра Порошенка, країна всту-
пила в популістський хаос Зе-ідеології. І 
те, наскільки успішно ми вийдемо з ньо-
го, сформує темпи розвитку чи занепаду 
України у найближчі роки. ■

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ

Золота ера 
Найефективніше, за даними економістів, наша 
держава розвивалася з 2005 по 2008 рік та 
у 2017-2018, найгірше — з кінця 2019 року по сьогодні

■

Про бум іноземних інвестицій в Україні, який був у 2005-2008 роках, нині доводиться тільки згадувати.
Фото з сайта westnews.info.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20, 12.20 Комедія 

«Бетховен-4»

12.40, 14.15 Комедія 

«Бетховен-5»

14.50 Комедія «Обережно! 

Предки в хаті»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Бойовик «Перевізник»

22.10 Бойовик «Механік: 

воскресіння»

00.05 Мелодрама «Усе заради 

кохання»

01.50, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

02.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.20, 10.10, 18.00, 19.00 

«Стосується кожного»

04.55, 5.00 «Телемагазин»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

12.25 Т/с «Квартира невинних»

14.10 Х/ф «Заміж на два дні»

16.10 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.55 Т/с «Згадати молодість-5»

01.55 Х/ф «Неможливе»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.45 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.45 Свекруха або невістка

11.40, 4.35 Реальна містика

14.40, 15.30, 5.30 Т/с «Філін»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10, 2.10 Т/с «Несолодка 

помста»

01.40 Телемагазин

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Служба розшуку дітей

05.20 Громадянська оборона

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10 Секретний фронт

09.35, 0.35 Х/ф «Десять із 

половиною балів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.15 Х/ф «10.5: 

апокаліпсис»

17.00 Х/ф «Напролом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

20.05, 21.25 Х/ф 

«Тілоохоронець кілера»

22.40 Х/ф «Хижаки»

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.02 М/с «Том і Джеррі»

07.32, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Вар’яти

11.30 Х/ф «Ясон та 

аргонавти»

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Темні розуми»

22.50 Х/ф «Рідня»

00.50 Х/ф «Залізний 

лицар-2»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

08.10 Назустріч сонцю

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.30 Про військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Ганною Мірошниченко

14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.50 Х/ф «Гудді»

08.10, 16.50, 21.10, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.55 Х/ф «Справа 

Румянцева»

10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.45, 3.40 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.30 Х/ф «Білий слон»

04.10 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: 

повстанці»

07.45 М/ф «Алладін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.00 М/с «Чортовийки»

13.00, 21.00 Мама реготала

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

23.00, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

05.25 Оттак Мастак

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.55 «Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів»

11.45 Т/с «Сліпа»

13.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.20 «Супермама»

20.15, 22.45 Т/с «Коханка у 

спадок»

01.00 Т/с «Анна-детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 19.25 Т/с «Звонар»

09.45 Х/ф «Чорний яструб»

12.25 «Загублений світ»

18.15, 1.45 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.15, 0.00 Т/с «Кістки-8»

02.45 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

07.45, 18.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Ніцца» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

10.00, 17.45, 18.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

10.15 «Аталанта» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

12.00 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу 

(2009 р./10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.50 «Ліон» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.55 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

18.45 «Арсенал» — «МЮ». 

1/2 фіналу (2008 р./09). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

20.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.30 «Вмикай підігрів»

22.45 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

23.40 «Наполі» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

01.40 «ПСЖ» — «Севілья» 

(2010 р./11). Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «Лілль» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

07.50, 14.30, 16.30 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00 «ПСЖ» — «Севілья» 

(2010 р./11). Ліга Європи 

УЄФА

09.50 ««Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Брест» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

11.50 «Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

12.45 «Португалія» 

— «Франція. Ліга націй 

УЄФА

14.40 «Аталанта» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

16.40 «Боруссія» (М) — «Реал. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.30 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру. Прем’єра

19.25 «Анже» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

21.15 Журнал Ліги чемпіонів

21.40 LIVE. «Кальярі» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.35 «Аталанта» 

— «Ліверпуль». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.20 «Ліон» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

04.05 «Болонья» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.50 Правда життя

10.10, 0.40 Речовий доказ

11.20, 23.40 Інженерні ідеї

12.20, 18.05 Особливий загін

13.20 Код доступу

14.20, 19.55 Битва цивілізацій

15.15 Таємниці королівських 

убивств

16.10, 21.50 Технології їжі

17.05 Смертельна Австралія

19.05 Містична Україна

20.50 Крила війни

22.40 Таємнича Аравія

02.45 Історія українських земель

05.35 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 М/ф «Віллі та круті тачки»

12.40 Х/ф «Машина»

14.15, 22.00, 1.40 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.10 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

18.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «МакГрубер»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Один за 100 годин

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Просто їжа

14.00 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

16.00 Неймовірні історії кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У

09.45, 22.45 Країна У. Новий рік

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і 

Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 М/ф «Втеча з джунглів»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 1.45, 2.45 Енеїда

06.30 М/ф «Що на що схоже»

06.40 М/ф «Чудасія»

06.50 М/ф «День народження 

Юлії»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 

Суспільна студія

09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30, 21.45 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Суперчуття»

20.25 Д/ф «Дика прогулянка»

22.10 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

23.45 Перша шпальта

03.45 Д/ф «Малевич»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.20, 12.20 Комедія 

«Обережно! Предки в 

хаті»

12.50, 14.15 Комедія «Оптом 

дешевше»

15.05 Комедія «Оптом 

дешевше-2»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Бойовик «Перевізник-2»

22.05 Драма «Тринадцять»

00.00 Комедія «Незабутнє 

літо»

01.40, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Квартира невинних»

13.50, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.55 Т/с «Згадати молодість-6»

01.55 Х/ф «Загнані»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.40 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.45 Свекруха або невістка

11.40, 4.30 Реальна містика

14.40, 15.30, 5.30 Т/с «Філін»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10 Контролер

23.50, 2.10 Т/с «Білі троянди 

надії»

01.40 Телемагазин

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05, 1.25 Анти зомбі

11.05 Секретний фронт-5

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Інший світ-5: 

кровна помста»

14.50, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»

17.05 Х/ф «С.В.О.Т: в облозі»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.10 Громадянська оборона. 

Прем’єра

23.15 Х/ф «С.В.О.Т: спецназ 

міста янголів»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.02 М/с «Том і Джеррі»

07.32, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Вар’яти

11.20 Х/ф «Темна вежа»

13.10 Кохання на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Перлини дракона: 

еволюція»

22.30 Х/ф «Готель «Артеміда»

00.10 Т/с «Шлях чарівника»

02.40 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Про військо

07.10, 21.25 Актуально. 
Економіка. Політика. 
Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Нижче тільки 
пекло»

08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.30 Стоп реванш

13.10, 14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 «КРАЇНА»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

07.50, 16.50, 21.10, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Ранкове шосе»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.40, 3.10 «Речовий доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.05 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: 

повстанці»

07.45 М/ф «Алладін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.00 М/с «Чортовийки»

13.00, 21.10 Мама реготала

14.45 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

23.10, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

05.30 Оттак Мастак

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.55 «Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів»

11.50 Т/с «Сліпа»

13.45, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

20.15, 22.45 Т/с «Мій коханий 

ворог»

00.55 Т/с «Анна-детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20 Х/ф «Геліос»
08.30 Х/ф «Битва проклятих»
10.15 Х/ф «Заручник»
12.20 «Загублений світ»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.20, 0.05 Т/с «Кістки-8»

02.50 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.15, 17.45, 19.45, 

1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Рух» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

08.10 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Вмикай підігрів»

11.25 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2016 р./2017 

р.) Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.50 «Анже» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

15.55 «Лаціо» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

17.55 «Севілья» 

— «Ліверпуль». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.55 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

21.45 «Головна команда: 

різдвяні підсумки»

22.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.40 «Марсель» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

01.40 «Евертон» — 

«Вольфсбург» (2014 

р./15). Ліга Європи УЄФА

03.40 «Сампдорія» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вмикай підігрів»

07.00, 18.30 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

07.55, 14.30, 16.30 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.05 «Евертон» — 

«Вольфсбург» (2014 

р./15). Ліга Європи УЄФА

09.50, 5.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Лілль» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

11.50 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

12.45 Швеція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

14.40 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.40 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу (2018 р./19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.25 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

21.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р./2017 г.)

21.45 «Ніцца» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

23.35 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2016 р./ 2017 

г.) Золота колекція Ліги 

чемпіонів

02.00 «Аталанта» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

03.45 «Анже» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.00, 1.50 Правда життя

10.35, 0.40 Речовий доказ

11.45, 23.40 Інженерні ідеї

12.45, 18.35 Особливий загін

13.45 Код доступу

14.45, 19.55 Битва цивілізацій

15.40 Дике виживання

16.40, 21.50 Технології їжі

17.35 Дива природи

19.05, 5.10 Містична Україна

20.50 Крила війни

22.40 Невідома Австралія

02.50 Таємниці дефіциту

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

16.10, 22.00, 1.35 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.10 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

18.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Один за 100 годин

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Просто їжа

14.00 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У

09.45, 22.45 Країна У. Новий рік

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і 

Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 М/ф «Пташині пригоди»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 М/ф «Чому зникла шапка-

невидимка»

06.40 М/ф «Чого в лісі не буває»

06.50 М/ф «Хлопчик із 

вуздечкою»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

1.45, 2.45 Суспільна студія

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Імперія»

17.25 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Світ дикої природи»

19.55, 23.45 «Суперчуття»

20.25 Д/ф «Дика прогулянка»

21.45 #ВУКРАЇНІ

22.10 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

00.25 Т/с «Гранд готель»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 СІЧНЯ 2021
19 січня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
До 18 січня можна передплатити
«Україну молоду» з лютого

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця півріччя — 394 грн. 05коп.,

до кінця року — 866 грн. 91 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяця — 197 грн. 62 коп.,

до кінця півріччя — 494 грн. 05коп.,

до кінця року — 1086 грн. 91 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця півріччя — 149 грн. 60 коп.

до кінця року —329 грн. 12 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 

процедуру оформлення перед плати 

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

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, 
це можна зробити до 18 січня, щоб отриму-
вати газету з лютого. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua. Оформити передплату можна як 
за електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.40, 12.20 Комедія «Ковбої 

проти прибульців»

13.15, 14.20 Пригоди «Самотній 

рейнджер»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Бойовик «Механік: 

воскресіння»

22.15 Х/ф «Війна»

00.15 Драма «Тринадцять»

02.10, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Квартира невинних»

13.50, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість-6»

01.55 Х/ф «Смерть серед 

айсбергів»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.40 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.45 Свекруха або невістка

11.40, 4.30 Реальна містика

14.40, 15.30, 5.30 Т/с «Філін»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10, 2.10 Т/с «Вір мені»

01.40 Телемагазин

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.50, 13.15 Х/ф 
«Суперфорсаж»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.20, 21.20 Т/с «Нюхач»

16.40 Х/ф «С.В.О.Т: спецназ 
міста янголів»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.10 Секретний фронт

23.05 Х/ф «С.В.О.Т: 
перехресний вогонь»

00.45 Х/ф «10.5: апокаліпсис»

02.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.02 М/с «Том і Джеррі»

07.32, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Х/ф «Червона 

шапочка»

13.10 Кохання на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Гра Ендера»

22.50 Х/ф «Гостя»

01.10 Т/с «Шлях чарівника»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп реванш

07.10, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

08.10 Назустріч сонцю

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Найекстре-

мальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

07.50, 16.50, 21.10, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Розірване коло»

10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.35, 3.25 «Речовий доказ»

18.20 «Вартість життя»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.55 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: 

повстанці»

07.45 М/ф «Алладін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.00 М/с «Чортовийки»

13.00, 21.00 Мама реготала

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

23.00, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

05.20 Оттак Мастак

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

08.00 «Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів»

11.50 Т/с «Сліпа»

13.45, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

20.15, 22.45 Т/с «Рецепт 

кохання»

00.55 Т/с «Анна-детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Винна війна»

07.40 Х/ф «Орел дев’ятого 

легіону»

09.45 Х/ф «Кредо вбивці»

11.45 «Загублений світ»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.15, 0.00 Т/с «Кістки-8»

02.40 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Минай» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

08.10 «Аталанта» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15, 17.55 «Головна команда: 

різдвяні підсумки»

11.05 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

12.00 «Шахтар» — «Базель» 

(2008 р./09). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.50 «Ніцца» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

18.40 «Інтер» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2009 р./10). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

20.40 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

22.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

23.40 «Ліон» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

01.40 «Аякс» — «Ліон». 1/2 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

Європи УЄФА

03.40 «Сассуоло» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Головна команда: 

різдвяні підсумки»

06.45, 21.45 Топ-матч

07.00 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

07.55, 14.30, 16.30, 3.45 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.05 «Аякс» — «Ліон». 1/2 

фіналу (2016 р./17). Ліга 

Європи УЄФА

09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Марсель» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

11.50, 18.30 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

12.45 Швейцарія — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

14.40 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.40 «Ювентус» 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу (2017 р./18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.25 «Наполі» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

21.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(1997 р./2016 г.)

21.55 LIVE. «Марсель» 

— «Ланс». Чемпіонат 

Франції

23.55 «Шахтар» — «Базель» 

(2008 р./09). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

01.55 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Брест» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.50 Правда життя

10.05, 0.40 Речовий доказ

11.15, 23.40 Інженерні ідеї

12.15, 18.05 Особливий загін

13.15 Код доступу

14.15, 19.55 Битва цивілізацій

15.10 Дике виживання

16.10, 21.50 Технології їжі

17.05 Дива природи

19.05 Містична Україна

20.50 Крила війни

22.40 Невідома Австралія

02.50 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

16.10, 22.00, 1.45 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.10 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

18.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Один за 100 годин

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Просто їжа

14.00 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У

09.45, 22.45 Країна У. Новий рік

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і 

Володька

11.45, 23.45 Казки У

12.15 М/ф «Пташиний ульот»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»

06.40 М/ф «Тяв та Гав»

06.50 М/ф «Справа доручається 

детективу Тедді»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

1.45 Суспільна студія

09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.40, 5.50 Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Імперія»

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.00 Суспільна студія. 

Церемонія інавгурації 

новообраного президента 

США

20.00, 23.45 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.45 Канабіс: особливо 

небезпечний

22.35 «Боротьба за виживання»

02.40 UA:Фольк. Спогади

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 СІЧНЯ 2021
20 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25 «Життя відомих 

людей-2020»

10.05, 12.20 Комедія «Ідеальний 

голос»

12.40, 14.20 Комедія «Ідеальний 

голос-2»

15.05 Комедія «Ідеальний 

голос-3»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Бойовик «Смертельні 

перегони»

22.20 Бойовик «Карти, гроші, 

два стволи»

00.25, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Квартира невинних»

13.50, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість-6»

01.55 Х/ф «Викуп»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.45 Свекруха або невістка

11.40, 3.40 Реальна містика

14.40, 15.30 Т/с «Філін»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10 Слідами

23.50, 2.10 Т/с «Забута жінка»

01.40 Телемагазин

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Секретний фронт

12.10, 13.15 Х/ф «Політ 
Фенікса»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»

17.05 Х/ф «С.В.О.Т: 
перехресний вогонь»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

20.10 Анти-зомбі Прем’єра

23.05 Х/ф «С.В.О.Т: в облозі»
00.45 Х/ф «10.5: апокаліпсис»

02.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.02 М/с «Том і Джеррі»

07.32, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10, 2.00 Вар’яти

11.20 Х/ф «Білосніжка: 

помста гномів»

13.10 Кохання на виживання

17.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Той, хто біжить 

лабіринтом»

23.10 Х/ф «Угода з 

дияволом»

01.00 Т/с «Шлях чарівника»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Спостерігач

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Нижче тільки пекло»

08.10 Назустріч сонцю

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 М/ф «Свято новорічної 

ялинки»

07.20 М/ф «Рукавичка»

07.50, 16.50, 21.10, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова»

10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Вартість життя»

14.40, 3.45 «Речовий доказ»

18.20, 4.10 «Правда життя»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: 

повстанці»

07.45 М/ф «Алладін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.00 М/с «Чортовийки»

13.00, 21.00 Мама реготала

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

23.00, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

05.20 Оттак Мастак

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

08.00 «Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів»

11.55 Т/с «Сліпа»

13.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.15 «Супермама»

20.15, 22.45 Т/с «Снайперка»

00.55 Т/с «Анна-детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «За межею 

порожнечі»

07.50 Х/ф «Заручниця-3»

09.50 Х/ф «Принц»

11.35 «Загублений світ»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.20, 0.05 Т/с «Кістки-8»

02.50 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — «Колос». 

Чемпіонат України

08.10 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Марсель» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

12.00 «Порту» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2017 р./18). 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.50 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

15.55 «Анже» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

17.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

18.40 «МЮ» — «Баєр» (2013 

р./14). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

20.40 «Наполі» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

22.45 Журнал Ліги чемпіонів

23.15 «Лілль» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

01.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.55 «Наполі» — «Лейпциг». 

1/16 фіналу (2017 р./18). 

Ліга Європи УЄФА

03.40 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Болонья» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

07.50, 14.30, 16.30, 3.30 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Наполі» — «Лейпциг». 

1/16 фіналу (2017 р./18). 

Ліга Європи УЄФА

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Лаціо» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

11.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

12.45 Нідерланди — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

14.40, 3.40 «Марсель» 

— «Ланс». Чемпіонат 

Франції

16.40 «Баварія» — «Арсенал». 

1/8 фіналу (2016 р./17). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.30, 19.15 Топ-матч

18.45 Журнал Ліги чемпіонів

19.25 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

21.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(1996 р./2002 г.)

21.45 «Ліон» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

23.35 «Порту» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2017 р./18). 

Ліга чемпіонів УЄФА

01.40 «Торіно» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.00, 1.50 Правда життя

10.05, 0.40 Речовий доказ

11.15, 23.40 Інженерні ідеї

12.15, 18.05 Особливий загін

13.15 Код доступу

14.15, 19.55 Битва цивілізацій

15.10 Дике виживання

16.10, 21.50 Технології їжі

17.05 Дива природи

19.05 Містична Україна

20.50 Крила війни

22.40 Невідома Австралія

02.45 Бандитська Одеса

03.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

16.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.10 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

18.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Один за 100 годин

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Просто їжа

14.00 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У

09.45 Країна У. Новий рік

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і 

Володька

11.45, 22.45, 23.45 Казки У

12.15 М/ф «Покахонтас»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 М/ф «Справжній 

ведмедик»

06.40 М/ф «Таємниця країни 

суниць»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10 Біатлон. Кубок світу. VІІ 

етап. Індивідуальна гонка 

15 км, жінки

17.00 «Боротьба за виживання»

18.55 «Світ дикої природи»

19.55, 23.45 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.35, 23.40, 5.50 Спорт

21.45 Схеми. Корупція в деталях

22.10 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

02.40 UA:Фольк. Спогади

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 6.00 «Життя відомих 

людей-2020»

09.45 Бойовик «Смертельні 

перегони»

11.45, 12.20 Комедія «Пригоди у 

Вегасі»

14.20 Комедія «Інша жінка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 22.05, 23.30 «Ліга сміху»

01.05 Бойовик «Карти, гроші, 

два стволи»

02.55 «Життя відомих людей»

05.10 «Світське життя-2021. 

Дайджест»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Квартира невинних»

13.50, 15.35, 0.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.35 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Невидимий гість»

03.10 «Чекай на мене. Україна»

04.20 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях

10.40 Т/с «Хлопчик мій»

14.40, 15.30 Т/с «Се ля ві»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Встигнути все 

виправити»

01.45 Телемагазин

03.50 Х/ф «Нульовий цикл»

05.15 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Служба розшуку дітей

04.35, 0.40 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05, 20.05 Дизель-шоу

11.30, 1.10 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 22.45 «На трьох»

14.35, 16.20 Х/ф «Обладунки 
бога»

16.45 Х/ф «Обладунки бога-2: 
операція «Кондор»

18.45 Факти. Вечір

02.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.02 М/с «Том і Джеррі»

07.32 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.10, 1.50 Вар’яти

12.00 Суперінтуїція

16.20 Х/ф «Той, хто біжить 

лабіринтом»

18.30 Х/ф «Той, хто 

біжить лабіринтом: 

випробування вогнем»

21.00 Х/ф «Той, хто біжить 

лабіринтом: ліки від 

смерті»

23.50 Х/ф «Темні розуми»

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Нижче тільки пекло»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30 Срібний вік

16.20 Кендзьор

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.10 Час «Ч»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Новорічна 

подорож»

07.10 М/ф «Вовка в 

тридев’ятому царстві»

07.50, 17.25, 21.05, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Довга, довга 

справа...»

10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50, 4.15 «Правда життя»

14.45, 3.45 «Речовий доказ»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

22.30 Т/с «Нарко-2»

00.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: 

повстанці»

07.45 М/ф «Алладін»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

12.50, 0.00, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

14.45 Т/с «Суперкопи»

17.50 Т/с «Громада»

18.50 Т/с «Швидка»

21.00 Мама реготала

23.00 Без краватки

05.25 Оттак Мастак

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.45 «Битва екстрасенсів. 

Таємниці екстрасенсів»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

20.15, 22.45 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання»

01.00 Т/с «Анна-детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Мічений»

07.50 Х/ф «Робінзон Крузо»

09.35 Х/ф «Легенда про 

перлини Нага»

11.40 «Загублений світ»

18.15, 1.30 «Спецкор»

18.50, 2.00 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Час скажених 

псів»

21.10 Х/ф «Останній замок»

23.45 Х/ф «Поворот із Тахо»

02.30 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 21.20, 1.30, 

3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Минай» — «Зоря». 

Чемпіонат України

08.10 «Лаціо» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Анже» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

12.00 «Аталанта» 

— «Ліверпуль». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.50 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.25 «Марсель» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

18.15 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.45 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу (2018 р./19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.50 Журнал Ліги чемпіонів

21.30 «Вмикай підігрів»

22.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.15 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

01.00 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

01.40 «Тоттенгем» 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу (2015 р./16). Ліга 

Європи УЄФА

03.40 «ПСЖ» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Наполі» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

07.50, 14.30, 16.30, 3.45 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Тоттенгем» 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу (2015 р./16). Ліга 

Європи УЄФА

09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 3.55 «Удінезе» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

11.50, 12.30, 18.30, 19.15, 21.15 

Топ-матч

12.00 Журнал Ліги чемпіонів

12.45 Італія — Польща. Ліга 

націй УЄФА

14.40 «Анже» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

16.40 «Реал» — «Шальке». 

1/8 фіналу (2014 р./15). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

19.25 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

21.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «ПСЖ» — 

«Монпельє». Чемпіонат 

Франції

23.55 «Барселона» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу 

(2009 р./10). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

01.55 «Лілль» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.50 Правда життя

09.55, 0.40 Речовий доказ

11.05, 23.40 Інженерні ідеї

12.05, 18.00 Особливий загін

13.05 Код доступу

14.05 Гучна справа

15.05 Дике виживання

16.05, 21.50 Технології їжі

17.00, 22.40 Невідома Австралія

19.00 Містична Україна

19.50 Битва цивілізацій

20.50 Крила війни

02.50 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Пастка часу»

12.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.35 Х/ф «Велика гра»

20.10 Х/ф «На глибині 6 

футів»

00.40 Т/с «Три сестри»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Один за 100 годин

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Просто їжа

14.00 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50, 3.40 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У

09.45, 11.45, 22.45, 23.45 Казки У

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і 

Володька

12.15 М/ф «Король — Лев»

14.00, 2.15 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу

00.15 Країна У

01.15 Рятівники

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55 Енеїда

06.30 М/ф «Світла особистість»

06.40 М/ф «Синя шапочка»

06.50 М/ф «Подарунок»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 2.15, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.10, 2.45 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

14.10 Біатлон. Кубок світу. VІІ 

етап. Індивідуальна гонка 

20 км, чоловіки

16.00, 21.45 «Боротьба за 

виживання»

16.30 Т/с «Імперія»

17.25, 4.25 Перша шпальта

18.55 «Світ дикої природи»

19.55 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.35, 0.55, 2.40, 5.50 Спорт

22.10 Д/ф «93: бій за Україну»

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.55 Схеми. Корупція в деталях

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 СІЧНЯ 2021
22 січня
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей-

2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

17.35, 20.15 «Вечірній квартал»

19.30, 5.10 ТСН

21.50 «Жіночий квартал-2020»

23.15, 0.15 «Світське життя-2021. 

Дайджест»

01.15, 2.50, 4.00 «Ліга сміху»

05.55 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30 Х/ф «Любочка»
06.50 Х/ф «Діти залізниці»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Бронзовий птах»
14.50 Х/ф «Невловимі 

месники»
16.20 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»

18.00, 20.30 Т/с «Два серця»

20.00, 3.45 «Подробиці»

22.30 «Ювілейний вечір 

Михайла Шуфутинського 

«Артист»

00.10 Х/ф «Гувернантка»
02.05 Х/ф «Спасибі за 

любов!»

04.15 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.20 Реальна містика

09.10 Х/ф «Курка»

11.10 Т/с «Торкнувшись серця»

14.50, 15.20 Т/с «Після зими»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.00, 2.15 Т/с «Два життя»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.35 Скарб нації

04.55 Еврика!

04.50 Факти

05.15 Т/с «Копи на роботі»

07.05, 9.30, 10.30 «На трьох»

08.55, 10.00 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

11.00, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

16.40 Х/ф «Тілоохоронець 
кілера»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Два стволи»
21.05 Х/ф «Праведник»
23.30 Х/ф «Незваний гість»

01.20 Т/с «Таємні двері»

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 Kids’ Time

06.02, 5.50 М/с «Том і Джеррі»

07.12, 1.40 Вар’яти

08.00, 10.00 Орел і решка

12.00 У кого більше?

13.50 М/ф «Тачки»

16.00 М/ф «Тачки-2»

18.10 Х/ф «Голодні ігри»

21.00 Х/ф «Голодні ігри: у 

вогні»

23.40 Х/ф «Рідня»

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

08.40 Натхнення

09.30, 2.10 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм 

«Клянуся водами Гангу»

15.10 Є зміст

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.15 Про військо

18.30 Невигадані історії

19.15 Стоп реванш

19.35 Спостерігач

20.10, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

00.10 Кінозлива
00.15 Х/ф

03.20, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Одеські канікули»

07.35 Х/ф «Секретний 

фарватер»

13.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 2.20 «Випадковий свідок»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 1.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

21.05 Х/ф «Відчиніть, 

поліція!»

23.05 Х/ф «Закляті вороги»

00.45 «Реальні злочинці»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15, 1.10 Телемагазин

07.20, 15.00, 0.00, 2.10 Мама 

реготала. Найкраще

09.30 «Чорний плащ»

11.40 Т/с «Сишиш-шоу»

13.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

18.10 Х/ф «Кабельник» (2)

20.00 Х/ф «Я знаю, що ви 

скоїли минулого літа»

22.00 Х/ф «Я досі знаю, що 

ви скоїли минулого 

літа»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.20, 11.00 Т/с «Одружити не 

можна помилувати»

08.00 «Неймовірна правда про 

зірок-2021»

13.05 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання»

17.05 «Хата на тата»

19.00 «Звана вечеря»

01.15 Х/ф «Дюплекс»

ПРЯМИЙ

09.00, 13.10, 21.30 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Міністерство правди»

10.30 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти»

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

08.00 «ДжеДАІ-2019»

09.05 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.05 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Майстер тай-цзи»

15.55 Х/ф «Не виходь»

18.00 Х/ф «Громобій»

20.05 Х/ф «Пекло»

22.05 Х/ф «Грім у тропіках»

00.05 Х/ф «Експедиція 

Юрського періоду»

01.55 «Облом.UA.»

02.50 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

07.45, 15.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Вмикай підігрів»

11.15 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

11.45 «Борусія» (Д) — «Реал». 

1/2 фіналу (2012 р./2013 

р.). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.30 «ПСЖ» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Рома» — 

«Спеція». Чемпіонат Італії

17.55 Д/ф «Розгнівані»

18.50, 21.05, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

18.55 LIVE. «Мілан» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

20.55 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Марсель» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

01.40 «Ренн» — «Арсенал». 1/8 

фіналу (2018 р./19). Ліга 

Європи УЄФА

03.40 «Удінезе» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вмикай підігрів»

07.00, 7.45 Топ-матч

07.15, 16.05 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

08.00 «Ренн» — «Арсенал». 1/8 

фіналу (2018 р./19). Ліга 

Європи УЄФА

09.50, 1.40 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 1.50 «ПСЖ» — 

«Монпельє». Чемпіонат 

Франції

11.45, 18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.15 Бельгія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

14.05, 3.40 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.15 «Удінезе» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

16.35 «ПСЖ» — «Челсі». 

1/4 фіналу (2013 р./14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

20.55 LIVE. «ПСВ» — 

«Валвейк». Чемпіонат 

Нідерландів

22.50 Д/ф «Розгнівані»

23.50 «Рома» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Мілан» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 1.55 Містична Україна

08.55, 18.30 Місця сили

10.25 Речовий доказ

11.35, 1.00 Битва цивілізацій

12.30, 21.00 Божевільний світ

16.30 Невідома Австралія

02.40 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Велика гра»

12.35 Х/ф «На глибині 6 

футів»

14.20 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф 

«Ультраамериканці»

01.40 «Бійцівський клуб»

02.25 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

08.50 Досьє Голлівуду

10.20, 23.30 Корисні поради

11.40 Смачні страви

12.40 Удалий проєкт

14.00 Майстри ремонту

16.00 Один за 100 годин

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Неймовірні історії кохання

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.35 М/ф «Гніздо дракона»

12.10 Х/ф «Коко на всі 100»

13.50 Х/ф «11 дітей із 

Моршина»

15.30 Х/ф «Побачення у 

Вегасі»

17.15 Х/ф «Продюсер»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

20.30 Сімейка У

23.00 Країна У. Новий рік

00.30 Казки У

01.00 Панянка-селянка

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.35 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.55, 

4.00, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

09.05 Відтінки України

09.40 Музеї. Як це працює

10.10 Прем’єра. Т/с «Снігопад»
11.55 Х/ф «Закохатися у 

Вермонт»
13.30 Телепродаж

14.05 Біатлон. Кубок світу. VІІ 

етап. Мас-старт 12,5 км, 

жінки

14.55 UA Фольк. Спогади

16.00 Біатлон. Кубок світу. VІІ 

етап. Естафета 4х7,5 км, 

чоловіки

17.20 «Дикі тварини»

18.00 Х/ф «Ісус. Бог і 
людина»

19.50 «Світ дикої природи»

21.25 «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Вінсент на шляху 

до моря»
00.20 Д/ф «Бальний король»

01.30 Д/ф «Веронські скарби»

03.30 #ВУКРАЇНІ

04.30 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей-

2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.30, 1.45 «Світ навиворіт»

13.55 Х/ф «Війна»

15.55 Бойовик «Перевізник»

17.45 Бойовик «Перевізник-2»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 11»

23.05 Драма «Парфумер: історія 

одного вбивці»

ІНТЕР

05.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

06.25 М/ф «Ну, постривай!»

06.55 Х/ф «Війна ґудзиків»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00 «Інше життя»

12.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

16.45 Т/с «Детектив Ренуар»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Візит інспектора»

22.20 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»

00.00 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.20 Т/с «Одна на двох»

13.20 Т/с «Чужий гріх»

17.00, 21.00 Т/с «Згадати себе»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Два життя»

01.45 Телемагазин

04.20 Контролер

04.45 Т/с «Філін»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

06.15 Теорія змови

07.00 Більше ніж правда

07.50 Анти зомбі

08.45 Секретний фронт

09.35 Громадянська оборона

10.25, 13.00 Т/с «Таємні двері»

12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Два стволи»
16.30 Х/ф «Праведник»

18.45 Факти тижня
21.10 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»
23.25 Х/ф «Найманий убивця»
00.55 Х/ф «Незваний гість»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

07.00 У кого більше?

08.50, 11.00 Kids’ Time

08.52 М/ф «Тачки»

11.02 М/ф «Тачки-2»

13.10 Х/ф «Голодні ігри»

16.00 Х/ф «Голодні ігри: у 

вогні»

18.50 Х/ф «Голодні ігри: 

переспівниця. 

Частина 1»

21.00 Х/ф «Голодні ігри: 

переспівниця. 

Частина-2»

23.40 Х/ф «Готель «Артеміда»

01.30 Вар’яти

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

12.15 Індійський фільм

15.25 Медекспертиза

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10 Д/c «Сенсації ХХ століття»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Ганною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Стоп реванш

20.10, 2.15 Машина часу

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколової

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Доживемо до 
понеділка»

07.40 «Будьте здоровi»

08.10 «Страх у твоєму домі»

11.50 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

13.15 Х/ф «Легке життя»
15.00 Х/ф «Республіка ШКІД»
17.00 Х/ф «Відчиніть, 

поліція!»
19.00 Х/ф «Йшов четвертий 

рік війни...»
20.45 Х/ф «Беремо все на 

себе»
22.10 Х/ф «Багряні ріки-2»
00.10 Х/ф «Закляті вороги»
01.45 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10, 1.15 Телемагазин

07.20, 15.00, 2.20 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 Без краватки

09.20 М/ф «Чорний плащ»

11.30 Т/с «Сишиш-шоу»

13.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

17.10 Х/ф «Широко 
крокуючи-3: 
правосуддя одинака»

19.00 Х/ф «Чудова сімка»
21.30 Х/ф «Хороший, поганий, 

злий»

СТБ

05.15 «Невідома версія. Вірні 

друзі»

05.45 «Невідома версія. 

Білоруський вокзал»

06.45 «Невідома версія. 

Стережись автомобіля»

07.35 «Невідома версія. 

Операція И», 12+

08.30 «Невідома версія. За 

двома зайцями»

09.15 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

11.10 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

22.05 «Я соромлюсь свого тіла»

00.05 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Медексперт із Катериною 

Трушик

10.10 «Міністерство правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «Ехо України»

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

08.05 «ДжеДАІ-2019»

09.10, 0.15 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Кібер»

16.25 Х/ф «Сорок вісім 

годин»

18.20 Х/ф «Інші сорок вісім 

годин»

20.10 Х/ф «Джек Річер»

22.30 Х/ф «Колонія»

02.15 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.25, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Минай». 

Чемпіонат України

08.10 «ПСВ» — «Валвейк». 

Чемпіонат Нідерландів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.45 «Д/ф «Розгнівані»

11.40 «Мілан» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

13.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

15.55 LIVE. «Верона» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

17.55 LIVE. «Ренн» — «Лілль». 

Чемпіонат Франції

19.55 «Бордо» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

21.40 LIVE. «Парма» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Реймс» — «Брест». 

Чемпіонат Франції

01.40 «Ліверпуль» — «Янг 

Бойз» (2012 р./13). Ліга 

Європи УЄФА

03.40 «Сент-Етьєн» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фіорентина» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

07.50, 3.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «ПСЖ» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

09.45, 1.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

09.55 «Удінезе» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

11.40 «ПСВ» — «Валвейк». 

Чемпіонат Нідерландів

13.25, 18.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.55 LIVE. «Бордо» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Реймс» 

— «Брест». Чемпіонат 

Франції

17.55, 18.40, 21.50 Топ-матч

18.55 LIVE. «Лаціо» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

20.55 Д/ф «Розгнівані»

21.55 LIVE. «Сент-Етьєн» 

— «Ліон». Чемпіонат 

Франції

23.55 «Ювентус» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Ренн» — «Лілль». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Верона» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 2.00 Містична Україна

08.45, 18.30 Місця сили

10.25 Речовий доказ

11.35 Битва цивілізацій

12.30, 21.00 Божевільний світ

16.30 Невідома Австралія

01.00 Гучна справа

02.45 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Кінозірка в 

погонах»

12.00 Х/ф «Пастка часу»

13.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Супер Майк»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.20, 3.40 Корисні поради

14.00 Спеція

15.00 Смачні страви

16.00, 22.20 Удалий проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 Х/ф «11 дітей з 

Моршина»

11.15 М/ф «Пташиний ульот»

12.40 М/ф «Пташині пригоди»

14.10 Х/ф «Втеча з джунглів»

15.50 М/ф «Покахонтас»

17.20 М/ф «Король — Лев»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

20.30 Сімейка У

23.00 Х/ф «Побачення у 

Вегасі»

00.40 Казки У

01.10 Панянка-селянка

02.00 Щоденники Темного

03.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.30 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 

2.00, 4.00, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Парасолька в 

цирку»

07.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

08.20 «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

Римсько-католицької 

церкви в Україні

13.35 Телепродаж

14.10 Біатлон. Кубок світу. VІІ 

етап. Естафета 4х6 км, 

жінки

15.40 Біатлон. Кубок світу. VІІ 

етап. Мас-старт 15 км, 

чоловіки

16.30 Студія «Біатлон»

17.00 Прем’єра. Древні невидимі 

міста. Афіни

18.10 Прем’єра. «Неймовірне 

місто»

19.05 Д/ф «Масштабні інженерні 

помилки»

20.00 Канабіс: особливо 

небезпечний

21.25 «Боротьба за виживання»

22.00 Д/ф «Українські шерифи»

00.20 Д/ф «Клітка для двох»

01.30, 3.30 #ВУКРАЇНІ

04.25 Д/ф «Норильське 

повстання»
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Українці з 
шансами 50 на 50
Як подолати коронавірус дешевше: 
Україна закупить 
китайську вакцину 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac 
показала «загальну ефективність» 50,38% під час ос-
таннього етапу тестувань у Бразилії, передає агенція 
«Рейтер». Водночас вона була значно більш дієвою 
для уникнення важких випадків, додають вчені. До-
слідження проводив місцевий Інститут Бутантан за 
участі 13 тис. добровольців. Раніше там повідомляли 
про дещо вищу ефективність — 78%. На пресконфе-
ренції у вівторок представники штату Сан-Паулу та 
дослідники Інституту Бутантан пояснили, що розді-
лили випадки коронавірусної хвороби на шість кате-
горій: безсимптомні, дуже легкі, легкі, два рівні се-
редньої тяжкості та важкі. Перші два — не потребу-
ють медичної допомоги.
 Ефективність у 78% випадках вакцина показала 
при врахуванні легкої форми, хворих середньої тяж-
кості та важких. Коли ж до групи вивчення додали 
дуже легкі випадки, то ефективність знизилася до 
50,3%. Водночас дослідники наполягають, що вакци-
на стовідсотково ефективна для запобігання важких 
випадків, повідомляє агенція «Блумберг». Учені зага-
лом вважають результати Sinovac досить непоганими 
і прогнозують, що вона може знизити потребу хворих 
у госпіталізації на 78%, додають у китайському ви-
данні «Глобал Таймс». Всесвітня організація з охоро-
ни здоров’я вимагає, щоб для затвердження вакцина 
показувала ефективність принаймні у 50% випадків, 
тож Sinovac, відповідно до цих досліджень, успішно 
долає цей поріг. 
 У грудні стало відомо, що Україна закупить 1,9 
млн доз цієї вакцини. «Україна використовуватиме 
вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих 
громадян, які мають критичний ризик інфікування, 
та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пан-
демією. Щеплення буде безкоштовним», — розповіли 
в офісі президента перед Новим роком. Одна доза вак-
цини коштує 504 грн, тож загалом закуплені вакци-
ни коштуватимуть приблизно 965 млн грн. Для порів-
няння, вакцину від Pfizer/BioNTech Європа закупо-
вує по 15,5 євро. Але оскільки вона потребує введен-
ня двох доз, китайська є вдвічі дешевшим варіантом 
(і майже удвічі менш ефективним). 
 Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактиво-
ваною вакциною — діє, використовуючи вбиті вірус-
ні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ри-
зику серйозної реакції на захворювання, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Для порівняння, вакцини Moderna та Pfizer 
є мРНК-вакцинами, тобто коли частину генетично-
го коду коронавірусу вводять в організм, що спону-
кає його виробляти вірусні білки і цього достатньо для 
підготовки імунної системи до атаки.
 «CoronaVac — це більш традиційний метод [вак-
цини], який успішно застосовується у багатьох відо-
мих вакцинах, таких як проти сказу», — повідомив 
Бі-Бі-Сі доцент Луо Дахай з Технологічного універ-
ситету Наньян у Сінгапурі. Однією з головних пере-
ваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному 
холодильнику за температури від +2 до +8 С.
 У всіх розвинених країнах світу вже триває вак-
цинація, а до України, за попередньою інформацією, 
перша партія вакцини в 700 тисяч доз від китайської 
компанії Sinovac Biotech має надійти у лютому. Нею 
почнуть вакцинувати групи ризику — перш за все лі-
карів.
 Проте є кілька умов, за яких ця вакцина має надій-
ти в Україну і за яких має початися щеплення від 
COVID-19, розповів у розмові з Бі-Бі-Сі Федір Лапій, 
голова Національної технічної групи експертів з пи-
тань імунопрофілактики. Серед них — обов’язкова 
реєстрація цієї вакцини в одній iз країн iз сильною 
регуляторною політикою. Йдеться про ЄС, США, Ка-
наду, Швейцарію чи Австралію. Тобто якщо китай-
ська вакцина пройде повну перевірку і реєстрацію 
там, тоді її за спрощеною процедурою зареєструють і 
в Україні. Крім того, мають опублікувати результати 
третьої фази клінічних досліджень вакцини Sinovac. 
Лише потім цю вакцину зареєструють в Україні і поч-
нуть вакцинувати нею.
 Випробування Sinovac ще тривають, але цією вак-
циною у Китаї вже вакцинували тисячі людей. При 
цьому жодних випадків ускладнень, за даними вла-
ди Китаю, не було. Крім України, вакцину Sinovac 
закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індо-
незії, Філіппінах. В Індонезії нею вакцинувався пре-
зидент. ■

■

Колишній дипломат Вільям Бернс 
очолить ЦРУ
 Джо Байден висунув колишнього про-
фесійного дипломата Вільяма Бернса на пост 
директора американського розвідувального 
управління ЦРУ. Вільям Бернс пропрацював 
у Держдепартаменті США 33 роки і закінчив 
службу в 2014 році. Він був послом США в 
Йорданії з 1998 по 2001 рік, потім помічни-
ком держсекретаря США у справах Близько-
го Сходу. З 2005 по 2008 рік Бернс очолював 
посольство США в Росії. Якщо Конгрес за-
твердить Бернса на посаді, він стане першим 
кар’єрним дипломатом, який очолив ЦРУ.

Парламентські вибори
 в Казахстані
 10 січня в Казахстані відбулися вибо-
ри до нижньої палати парламенту (Межилі-
су), до яких, окрім правлячої партії «лідера 
нації» Нурсултана Назарбаєва «Нур Отан», 
були допущені ще чотири провладні партії. 
Це були перші вибори в нижню палату пар-
ламенту після відставки Назарбаєва, який 
правив країною майже 30 років. Згідно з 
оголошеними Центрвиборчкомом поперед-
німи підсумками виборів, за правлячу пар-
тію «Нур Отан» («Світло батьківщини») про-
голосували 71,09% виборців. До парламенту 
пройшли ще дві провладні партії — Народ-

на партія Казахстану (колишня Народна ко-
муністична партія, яка змінила назву в лис-
топаді 2020 року) — 9,1% і «Ак жол», наз-
ва якої перекладається як «Світлий шлях» і 
яка згуртовує аграрних чиновників, — май-
же 11%. Таким чином, встановлений 7-від-
сотковий бар’єр подолали лише три партії 
з п’яти, допущених до виборів. Опозиційна 
Загальнонаціональна соціал-демократична 
партія вирішила не брати участь у виборах. 
Спостерігачі ОБСЄ визнали, що останні ви-
бори були, як і попередні, далекі від демок-
ратичних стандартів. 

Мільярдер Бідзіна Іванішвілі 
йде з політики
 Лідер правлячої партії «Грузинсь-
ка мрія» оголосив, що «назавжди» йде з 
політики і повертається до приватного сти-
лю життя, нагадуючи, що невдовзі йому ви-
повниться 65 років. Відкритий лист iз таким 
змістом Бідзіна Іванішвілі опублікував на 
сайті партії. Партію «Грузинська мрія — Де-
мократична Грузія» він заснував на почат-
ку 2012 року, позиціонуючи себе як політич-
ного опонента тодішнього президента краї-
ни Мiхеїла Саакашвілі. У жовтні того ж року 
партія Іванішвілі виграла вибори, а сам він 
став прем’єр-міністром Грузії. Партія «Гру-
зинська мрія» досі є найбільшою фракцією 

в парламенті країни (89 з 150 місць за під-
сумками виборів 2020 року). Статки Івані-
швілі оцінюють у 4,8 млрд доларів. 

Олексій Навальний повертається 
в Росію
 Російський опозиціонер Олексій На-
вальний опублікував у своєму «Інстаграмі» 
відеозвернення, в якому розповів, що ку-
пив квитки на рейс до Москви на 17 січня. 
Навальний і раніше заявляв про те, що по-
вернеться в Росію, як тільки завершиться 
період відновлення в Німеччині після його 
отруєння нервово-паралітичною речовиною 
«Новачок». 12 січня Федеральна служба ви-
конання покарань (ФСВП) попросила замі-
нити Навальному умовний термін на реаль-
ний по справі «Ів Роше». Відповідна вимо-
га надійшла в один iз московських судів 
напередодні. Якщо суд схвалить прохання 
ФСВП, опозиціонеру може загрожувати 3,5 
року позбавлення волі. Опозиціонер при цьо-
му наголосив у відповідь, що випробуваль-
ний термін у справі «Ів Роше» становив три 
роки і закінчився 30 грудня. Але того ж дня, 
30 грудня, слідчий комітет Росії порушив 
нову кримінальну справу стосовно Наваль-
ного. Його соратник Леонід Волков вважає, 
що мета звинувачення — не допустити по-
вернення Навального в Росію.

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 У Палаті представни-
ків Конгресу США 13 сiч-
ня відбулося засідання, 
присвячене розгляду пи-
тання про оголошення ім-
пічменту діючому прези-
денту Дональду Трампу. 
Демократи звинувачу-
ють чинного президента 
США Дональда Трампа в 
підбурюванні до заколоту 
на тлі штурму Капітолію 
його прихильниками. 
 У середу, 13 січня, 
спершу провели голосу-
вання щодо правил про-
цедури дебатів, а пізні-
ше друге голосування — 
щодо пункту звинува-
чення «підбурювання до 
заколоту». У підсумку, 
за оголошення імпічмен-
ту проголосували 222 де-
мократи і 10 членів Рес-
публіканської партії. 
Проти виступив 201 рес-
публіканець. Таким чи-
ном, Дональд Трамп став 

першим в історії амери-
канським президентом, 
якому імпічмент був ого-
лошений двічі. 
 Для усунення Трам-
па від президентської по-
сади потрібно, щоб цю 
ініціативу підтримала 
більшість членів Палати 
представників Конгресу, 
що вже сталося, а потім 
дві третини американсь-
кого Сенату. Але Сенат 
навряд чи візьметься за 
розгляд цієї справи до 
президентської інавгу-
рації Джо Байдена, яка 
пройде 20 січня. Але на-
віть факт підтриман-
ня імпічменту Палатою 
представників стане осу-
дом та пересторогою для 
інших політиків, які ви-
ношують плани і собі ста-
ти на шлях «трампізму», 
тобто зневажання засад 
американської демок-
ратії.
 11 січня депутати Де-
мократичної партії США 

в Палаті представників 
опублікували проєкт ре-
золюції про імпічмент 
Трампа з обвинувачен-
ням у підбурюванні до 
повстання. Як вказувало-
ся в документі, своїми за-
явами «президент Трамп 
поставив під серйозну 
загрозу безпеку Сполу-
чених Штатів та урядові 
інститути». Зокрема, він 
«місяцями» робив «не-
достовірні» заяви про те, 
що в ході виборів були до-
пущені масові порушен-
ня, і закликав американ-
ців не визнавати офіцій-
ні підсумки голосування. 
Це вилилося в штурм Ка-
пітолію, при якому заги-
нули п’ятеро людей.
 На думку авторів ре-
золюції, Дональд Трамп 
своїми діями показав, що 
він залишається «загро-
зою національній безпе-
ці, демократії і Консти-
туції». У проєкті також 
зазначено, що президент 

перешкоджав мирній пе-
редачі влади.
 Демократи також за-
кликали віцепрезиден-
та Майка Пенса відсто-
ронити Трампа з поса-
ди, посилаючись на 25-ту 
поправку до Конституції 
США. Ця поправка пе-
редбачає зміну глави дер-
жави в разі, якщо він не 
здатний виконувати свої 
обов’язки. Пенс робити 
це відмовився.
 18 грудня 2019 року 
Палата представників 
уже оголошувала До-
нальду Трампу імпічмент 
у зв’язку зі зловживан-
ням владою та перешкод-
жанням розслідуванню. 
Процедуру почали де-
путати від партії демок-
ратів після того, як ста-
ло відомо про телефон-
ну розмову Трампа з ук-
раїнським президентом 
Володимиром Зеленсь-
ким. У ході розмови, 
яка відбулася 25 липня 
2019-го, Трамп закликав 
Зеленського почати роз-
слідування відносно екс-
віцепрезидента США, а 
тепер і обраного прези-
дента США Джо Байде-
на та його сина Хантера, 
а також передбачуваного 
втручання в американсь-
кі вибори 2016 року з те-
риторії України. Демок-
рати наполягали, що та-
ким чином Трамп на-
магався домогтися від 
української влади ком-
промату на свого супер-
ника на виборах. Сенат 
імпічмент не підтримав, 
переважно через те, що 
більшість у ньому стано-
вили республіканці.
 Двічі імпічмент став 
першим подібним випад-
ком в історії США. У 1868 
році Палата представни-
ків оголошувала імпіч-
мент Ендрю Джонсону, а 
в 1998 році — Біллу Клін-
тону, проте в обох випад-
ках процедуру не вдало-
ся довести до кінця через 
відсутність підтримки Се-
нату. Імпічмент загрожу-
вав у 1974 році й прези-
денту Річарду Ніксону, 
який вирішив скласти 
повноваження ще до го-
лосування в Палаті пред-
ставників. ■

ЗМІНА ВЛАДИ 

Америка без 
«лукашенщини»
У Конгресі США вдруге оголосили імпічмент 
Дональду Трампу

■

Конгрес США, нічого подібного тут iще не бачили.❙
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Ганна ЗЕМКО, 
головна редакторка журналу «Слово Жінки», 
багаторічна пацієнтка лікаря Потопальського

Наше знайомство з лікарем Потопальським 
відбулося у доленосному для України 2013 
році. Ми готували номер журналу «Слово 
Жінки» на тему «Природа і природність». 
Шукали головного героя номера. Поет Сер-
гій Коваль запропонував познайомитися з 
українським лікарем-генетиком Анатолієм 
Потопальським.
Тоді ми ще не знали, що Анатолій Іванович і 
зініційована ним оздоровча громада «БОГУ 
Радість» стануть справжніми друзями ви-
дання, що нас пов’яже спільність інтересів, 
духовних пошуків, стремління будити ук-
раїнську громаду.
Виявилося, що Анатолій Іванович — лікар і 
дослідник від Бога. Природа розкриває свої 
таємниці лише тим людям, які її розуміють і 
люблять. Їм вона пропонує свої скарби, бо 
знає, що вони будуть використані на добро.

Унікальні природні препарати 
і ставлення до Бога
 Уже на першій зустрічі одна з редак-
ційних журналісток сказала лікарю Пото-
пальському про певні вади зі здоров’ям. У 
відповіді пана Анатолія  прозвучало щире  
бажання допомогти, впевненість у своїх 
силах і відповідальність за свої слова. Та-
кому лікареві хотілося довіритися. А піс-
ля пропозиції оздоровлення лікар Пото-
пальський уважно запитав:
 — А в Бога віруєте?
 — Вірую, хоча не знаю, чи такої віри 
достатньо для зцілення, — відповіла зди-
вовано жінка.
 Цікавий початок розмови з людиною, 
яка представляє вітчизняну генетику, чи 
не так? Тож ми попросили Анатолія Іва-
новича коротко розповісти про його нау-
ково-дослідницьку діяльність.
 — Я все життя займаюся наукою, а рос-
лини — об’єкти мого дослідження. Моя ж 
наукова діяльність присвячена оздоров-
ленню людини і довкілля — так званому 
комплексному оздоровленню. Не можна 
в жодному разі стверджувати, що один 
диво-препарат вилікує усіх й усе. Росли-
ни мені та нашому науково-дослідному 
колективу відкрили цілий напрям розвит-
ку: створення лікувальних препаратів на 
їх основі, створення нових сортів рослин 
шляхом застосування розробленої нами 
новітньої біотехнології, власне, створен-
ня нових рослин, як кавбуз — гібрид ка-
вуна і гарбуза. Комплексне оздоровлен-
ня полягає в тому, що ці препарати здат-
ні оздоровлювати і людину, і тварину, і 
рослину, крім того, вони є екологічними 
— позитивно впливають на довкілля. На 
основі цих розробок створено систему ду-
ховного та молекулярно-генетичного оз-
доровлення людини та довкілля, яка за-
раз популяризується багатьма лікарями 
та екологами.
 — Але до чого тут віра в Бога? 
 — Категорично ставлюся до питан-
ня віри і приходу людини до Бога, бо маю 
55-річну практику роботи з пухлинами, — 
каже лікар. — Пересвідчився на власному 
досвіді: людина вилікувалася, і якщо вона 
вірить у Бога і ходить до церкви, притри-
мується законів всесвітнього буття і пев-
них релігійних ритуалів — то живе, і хво-
роба не повертається. Якщо ж ні — прохо-

дить рік-два, і так: або під машину попаде, 
або серцевий напад трапиться, або — ре-
цидив хвороби, який уже значно складні-
ше піддається лікуванню. Тобто не зміни-
лася людина, не очистилася, не прийшла 
до Бога. Не дозріла Душа, не змогла прой-
ти випробування. Саме так потрібно ро-
зуміти хвороби, які тепер атакують людс-
тво. Так і кажу своїм пацієнтам: «Хочете 
жити? Робіть — те, те й те. Лікування ра-
кової хвороби — то тяжкий труд, на це 
йдуть роки і неймовірні зусилля багать-
ох людей. А ви як думаєте: оце вилікуюся 
і знову палитиму, матюкатимуся і їстиму 
все підряд? Ні, так не буде, людино доб-
ра, хвороба має докорінно тебе змінити!» 
Обов’язково розмови з людиною. Говорю 
хворому про його так званий «егоїзм», 
яким він довів себе до такого стану. Кажу 
про те, що він має дбати не лише про своє 
тіло, а й про Душу, тобто про власні дум-
ки і почуття. Наголошую, що все зале-
жить від нього, і лікує його не лише лі-
кар, а ще й Господь Бог і він сам. А біда 
приходить через те, що людина відходить 
від Бога — живе матеріальним бездухов-
ним життям. Ми часто просимо в Бога до-
помоги, а якщо треба віддати Богові — то 
чомусь забуваємо...

Поліське дитинство. Парк «Перемога»
 За ці роки ми ближче познайомилися 
і з життям талановитого лікаря та вчено-
го. Своє повоєнне дитинство Анатолій По-
топальський провів на Коростенщині, де 
й досі мешкають його сестри — Марія та 
Людмила. А 40 років тому в рідному селі 
Ходаки заклав дендропарк «Перемога». У 
парку протягом багатьох років вирощува-
ли лікарські та екзотичні рослини, зокре-
ма рослини власної селекції. Цим клапти-
ком рідної для всієї родини землі нині опі-
кується старша сестра лікаря — Марія. 
 Анатолій Іванович згадує далекі ди-
тячі роки:
 — Дитинство моє минуло на дідово-
му обійсті в Ходаках. Приїхали ми туди 
під час війни. Дід, звісно, прийняв нас, як 
рідних, і став мені за батька. Я мав трав-
му дитинства — в три роки обварився ок-
ропом. Приїхали до діда в село, а я ходити 
не можу. За якийсь час зрозумів — якщо 
щодня потроху розгинатиму ногу, то ста-
ну на свої дві. І хоча рубець тріскався і кро-
воточив, і біль був добрячим, проте я три-
мав ногу все рівніше, а згодом почав ходи-
ти. Це стало гарним уроком на все життя 
— здаватися на волю обставин у жодному 
разі не можна. 

 ...Мені завжди допомагала й моя 
любов до Природи. Це і захоплювало, і 
відволікало від сумних думок, давало 
радість і направляло мої мрії. Мені, ще 
маленькому хлопчику, дуже хотілося, 
щоб у нашому дворі все жило і плодило-
ся — кури, качки, гуси, індики, кролі. 
Заповітною мрією стали бджоли!
 Право власності на обійстя дід Данило 
залишив за онуком — тобто за мною. Зро-
бив заповіт на моє ім’я, й у віці дев’яти 
років я став власником дідової хати і 
обійстя, дідів заповіт зберігаю і досі. Дід 
наш був дужим, не боявся жодної роботи. 
Та якось улітку поїхав у ліс, завантажив 
повнісінький віз дровами. І потрапив у 
страшенну зливу. Промерз, захворів на 
запалення легенів. За тиждень діда не 
стало...
 А ще за тиждень мамі наснився сон: 
йде дід до нашого двору, а за ним летить 
рій бджіл. Так і сталося — минув час і 
до старого, ще придбаного дідом, вули-
ка влетів рій бджіл. Покійний дід «при-
вів» нам його! Роїлися бджоли у нас ці-
лих 20 років. Я щоліта, як був на каніку-
лах і приїздив — спочатку з Житомира, 
де навчався у медичному технікумі, потім 
— з Івано-Франківська, де був студентом 
медінституту, відрізав півметрову вощи-
ну з 10-15 кілограмами меду. Їли ми його 
із неймовірною насолодою.
 Дідів «подарунок» із потойбіччя до-
поміг мені зрозуміти, що в цьому світі все 
існує, як мінімум, у двох вимірах: у ма-
теріальному, який можна побачити, і в 
невидимому, який схований від наших 
очей, проте він також існує — його можна 
відчути. Думаю, це розуміння, яке я виніс 
із сільського дитинства, згодом дозволило 
мені прийти до глибокої віри в Бога.
 Весною 2015 року делегація «Слова 
Жінки» вперше побувала в Ходаках у де-
ндропарку «Перемога» та познайомила-
ся з його Берегинею — Марією Потопаль-
ською. З пані Марією завжди дуже ціка-
во спілкуватися, вона — старожилка, ве-
лика оптимістка і життєлюбка, весною їй 
виповниться 92 роки. Усе життя жінка 
пропрацювала вчителькою української 
мови та літератури в селі Ушомир Корос-
тенського району, а вже будучи на пенсії, 
перебралася у родову дідову хату Пото-
пальських. 
 — Парк, який ми назвали «Перемо-
га», Толя заклав в 1979 році. Сталося це 
навесні, — згадує жінка. — «Перемогою» 
назвали, бо заклали його на честь нашо-
го тата Івана Потопальського, який заги-
нув під час оборони Києва. Брат багато 
подорожував світом і звідусіль привозив 
різні екзотичні рослини. Привозив їх до 
мами на обійстя, висаджував, доглядав 
за ними. З часом тут почали вирощува-
ти й лікарські рослини власної селекції, 
які стали основою лікарських препаратів 
і чаїв системи оздоровлення доктора По-
топальського, серед них: синюха блакит-
на, ехінацея, головатень, дивосил, лако-
нос та інші. 

Любов до рідної землі
 Анатолій Іванович не уявляє своєї 
діяльності десь інде, не в Україні. Бага-
то разів талановитого вченого кликали за 
кордон, проте його філософія лишається 
незмінною: «Де родився — там і пригодив-
ся». 
 — Нам потрібно бути українцями, –— 
каже він. — Бог посилає Душу — в пев-
ний народ, на певну територію — з рід-
ною мовою і традиціями. І всякі відсту-
пи від цього шкодять Душі. Це також мій 
висновок із спостережень за роки спілку-

вання з різними людьми. Треба слідувати 
своєму, рідному, родовому. Навіть трави, 
які ростуть на рідній землі, дають набага-
то кращий ефект лікування, ніж завезені 
звідкись. Бо існують незримі, проте дуже 
сильні енергетичні зв’язки, про які ми, на 
жаль, нічого не знаємо, хоча добре знали 
наші пращури. А слідуватимемо своєму — 
то й Бог допомагатиме. Що значить сліду-
вати своєму? По-перше, говорити рідною 
мовою. По-друге, знати свій родовід хоча б 
до п’ятого коліна. І третє — треба свій на-
род знати, хто з нього вийшов, що зробив 
добре, а що — погане. 

Лікарю потрібна підтримка
 Цього разу сісти за статтю і згадати сім 
років нашого знайомства, доброго спілку-
вання і плідного співробітництва з Ана-
толієм Івановичем змусили неприємні об-
ставини: лікарю Потопальському потріб-
на наша підтримка.
 У жовтні 2020 року в програмі «Я со-
ромлюся свого тіла» на  каналі «СТБ» 
вийшов сюжет щодо діяльності дослідни-
цької лабораторії, яку багату років очо-
лює вчений.
 У відповідь на захист доброго імені 
Анатолія Потопальського стали десят-
ки людей, які відкрито зверталися до 
керівництва канала та писали свої дум-
ку під відеороликом на «Ютуб»-каналі та 
у «Фейсбуці». Марно, як виявилося. За 
якийсь час вийшов ще один сюжет, де, 
на мою думку, вже йде спрямоване цьку-
вання вченого з нібито підтвердженнями 
щодо лабораторних досліджень відомого 
препарата ізатізон.
 Звідки ростуть ноги, зрозуміло: діяль-
ність доктора Потопальського, його при-
родні, недорогі ліки у порівнянні з су-
часними фармацевтичними препаратами 
— явно не до вподоби тим, хто заробляє 
на біді людей мільярди. Без перебільшен-
ня, це так: лікування одного онкохворо-
го методами сучасної офіційної медици-
ни протягом трьох-п’яти років обходить-
ся родині приблизно в 500 тисяч гривень! 
Це добре знають ті, хто зіштовхнувся з та-
кою бідою, тому і йдуть до народного лі-
каря  й отримують допомогу. Відгуки па-
цієнтів Анатолія Івановича, які розміщені 
на офіційному сайті Інституту оздоров-
лення та відродження народів України, 
свідчать про дієвість лікування засобами 
Потопальського. За останні 10-15 років 
вдячних пацієнтів тисячі.
 Схоже, телевізійників хтось «натра-
вив» на Потопальського: вони роблять 
вигляд, що видали чергову «сенсацію», 
і зупинити їх не можна. Тому пацієнти, 
партнери, близькі, друзі Анатолія Івано-
вича сподіваються передусім на Божу до-
помогу і силу того Добра, яке багато років 
віддавав лікар Потопальський людям: 
повернення правдивого Слова вдячності 
і підтримки, які нині так потрібні ліка-
рю від Бога. ■

ДОСЬЄ «УМ»

 Анатолій Іванович Потопальський, керівник 
групи модифікації структури біологічно активних 
речовин Інституту молекулярної біології і генети-
ки НАН України. Заслужений винахідник України, 
кандидат медичних наук, доцент, професор Євро-
пейської академії проблем людини.
 Особисте гасло: «Українська нація буде щас-
ливою і прославленою у віках», яке зафіксоване у 
виданні «Лідери нації» (2011 року).
 Стривожений фізичним і духовним станом ук-
раїнської нації, яка давно перебуває в умовах еко-
циду, Анатолій Потопальський заснував Братсь-
ку Оздоровчу Громаду України — БОГУ «Радість» 
— та створив 1991 року Інститут оздоровлення та 
відродження народів України, мета якого — поєд-
нання наукових досліджень з основами христи-
янської моралі, відродження фізичного і духовного 
здоров’я всіх народів, які проживають в Україні. 
 Має інтернет-сайт htpp: potopalsky.kiev.ua та 
сторінку у «Фейсбуці» https://www.facebook.com/
anatoly.potopalsky 

■

Анатолій Потопальський на семінарі.❙

ЛЮДИНА

«Щоб одужати, людина 
має змінитися»
Професор Анатолій Потопальський — про важливість 
«свого» для кожної нації та яку роль у процесі 
лікування відіграє віра в Бога

■

ДОВІДКА «УМ»

 Ще в студентські роки Анатолій Потопаль-
ський на основі взаємодії алкалоїдів чистотілу, 
підвищуючи активність їхніх молекул алкілуван-
ням, одержав препарат «Амітозин», який зупиняв 
поділ злоякісних пухлин і викликав їхнє старін-
ня — апоптоз. Унікальність препарату полягала у 
відсутності пригнічення кровотворення та імуніте-
ту людського організму, навпаки — амітозин під-
силював їх. Згодом амітозин та його аналоги були 
запатентовані в 16 країнах.
  Разом із Любов’ю Лозюк у 1973 році вчений 
розробив ще один унікальний препарат «Ізаті-
зон» — ефективний імуномодулятор, що успішно 
використовується для попередження та лікуван-
ня вірусних та мікробновірусних хвороб і пухлин у 
ветеринарії, медицині, рослинництві.
 Загалом запатентовано понад 100 нових пре-
паратів із протипухлинною, противірусною та іму-
номоделюючою дією, розроблено 15 оригіналь-
них фіточаїв на основі чистотілу, створено понад 
20 нових форм, сортів і видів лікарських та сіль-
ськогосподарських рослин, шість із яких затвер-
джено Держсортінспекцією України.

■



Григорій ХАТА

 Поступово завершується відпуст-
ка у футбольних колективів елітного 
дивізіону країни.
 Деякі з вітчизняних клубів УПЛ уже 
відправилися на свої закордонні збори. 
Інші в напрямі теплих країв вирушать 
найближчим часом.
 Загалом у зимовому календарі всіх 
14 клубів-учасників чемпіонату Украї-
ни є бодай один навчально-тренуваль-
ний збір за межами країни. При цьо-
му практично всі вони проходитимуть 
в Туреччині.
 Лише київське «Динамо» одну з час-
тин своєї підготовки до весняного се-
зону проведе в ОАЕ, де найближчими 
днями підопічні Мірчи Луческу зігра-
ють контрольні поєдинки з чемпіона-
ми Польщі та Білорусі — варшавською 
«Легією» та солігорським «Шахтарем», 
відповідно.
 На зимові канікули «біло-сині» 
пішли в ролі лідера й, без сумніву, на 
тому ж місці у турнірному протоколі 
прагнутимуть завершити чемпіонські 
перегони.
 Щоправда, наразі їхня перевага над 
конкурентами з «Шахтаря» має міні-
мальний розмір. Після того як КДК 
УАФ присудив «Інгульцю» технічну 
поразку за неналежну організацію поє-
динку 13-го туру ЧУ проти «гірників», 
у турнірній таблиці донецький колек-
тив упритул наблизився до динамів-
ців.
 Тож вочевидь, що вся боротьба за на-
ціональне «золото» попереду.
 Очільник «Динамо» Мірча Луческу 
каже, що протистояння з його колиш-
ньою командою — це як боротьба з са-
мим собою. «Дуже тяжко», — наголо-
шує він. За пів року роботи в Києві до-
свідченому наставнику вдалося досяг-
ти непоганих результатів. Так, уперше 
за багато років на зимові канікули фут-

болісти «Шахтаря» пішли, не маючи 
жодної певності про можливість здо-
буття дострокового чемпіонства.
 Відтак можливості повністю скон-
центруватися на виступах в Лізі Євро-
пи, аби поборотися за омріяну перемогу 
в турнірі, «помаранчево-чорні» не ма-
тимуть. Тож, як і в першій частині сезо-
ну, команді Луїша Каштру доведеться 
шукати баланс у своїх виступах на два 
фронти.
 У схожих умовах навесні перебува-
тимуть і київські динамівці, котрі та-
кож гратимуть у «плей-оф» ЛЄ, однак 
турнірні акценти, які зроблять у таборі 
«біло-синіх», виглядають більш оче-
видними.
 Кадровий потенціал команди Лучес-
ку наразі не дозволяє йому розпорошу-
вати сили своїх підопічних. Зимового 
ж підсилення, якого очікував румунсь-
кий спеціаліст, схоже, не буде. Як по-
дейкують близькі до «Динамо» джере-
ла, у клубу просто немає для цього необ-
хідних коштів. Хоча можливостей для 
певних кадрових варіацій у Луческу 
все ж трохи побільшає. Відбувши річ-
ну дискваліфікацію, пов’язану з допін-
говими проблемами, до тренувань з ди-
намівською командою повернувся фор-
вард Артем Бесєдін.
 Що ж до «Шахтаря», то його мене-
джери взимку традиційно багато про-
водять часу, вирішуючи питання транс-
ферного ринку. Пропозицій, котрі сто-
суються купівлі-продажу футболістів 
донецького клубу, завжди багато. Тай-

сон, Дентіньйо, Коваленко — ці прізви-
ща «гірників» у контексті їхніх майбут-
ніх переходів найчастіше звучать цієї 
зими. При цьому трансферна історія ка-
пітана «Шахтаря» привертає найбіль-
ше уваги.
 Як і раніше, Тайсон прагне залиши-
ти «гірницький» клуб і перебратися на 

батьківшину — до «Інтернасьйоналю». 
Днями ж футболісту виповнилося 33 
роки, й представники його нинішньо-
го клубу в доволі абстрактній формі по-
бажали йому «ще багато років отриму-
вати задоволення від футболу, радува-
ти фанатів яскравою грою та красиви-
ми голами». ■
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«Протистояти «Шахтарю» дуже важко.

 Це як боротися проти самого себе».Мірча Луческу
румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Раніше в Австралії одразу 
після початку нового календар-
ного року розпочиналося бурх-
ливе тенісне життя. Тенісний 
бомонд там активно готувався 
до першого в сезоні турніру з 
серії Великого шолома — «Аус-
треліен оупен».
 Натомість цього року, зва-
жаючи на затяжну коронавірус-
ну пандемію, на Зеленому кон-
тиненті вирішили не поспіша-
ти з широким відкриттям две-
рей для майбутніх учасників 
Відкритої першості Австралії. 
Тож перші офіційні старти но-
вого сезону гралися «на підхо-
дах» до Австралійського мате-
рика. 
 Таким собі тенісним «ха-
бом» стали дві країни Перської 
затоки — Об’єднані Арабські 
Емірати та Катар. Окрім тради-
ційних турнірів АТР та WTA, 
тут також відбулися й поєдин-
ки кваліфікації цьогорічного 
«АО»-2021. 
 Організатори Відкритої авс-

тралійської першості своєрід-
ним чином вирішили мінімі-
зувати епідеміологічні ризики 
для своєї країни, відправивши 
жіночий кваліфікаційний тур-
нір у Дубаї, а чоловічий — до 
Дохи.
 Тепер на всіх учасників ос-
новного раунду «Аустреліен 
оупен»-2021 на Зеленому кон-
тиненті чекатиме двотижневий 
карантин. Відтак основний ра-
унд цьогорічного «АО» розпоч-
неться пізніше, ніж зазвичай, 
— 6 лютого.
 Уперше за п’ять років в «ос-
нові» австралійського «шоло-
ма» зіграє ветеран українсько-
го чоловічого тенісу Сергій Ста-
ховський.
 На кваліфікаційному тур-
нірі в Досі Стах згадав старі 
добрі часи й упевнено подолав 
три кола відбору. Після старто-
вого успіху в дуелі з іспанцем 
Міралесом (7:6, 6:4), в наступ-
них спарингах 35-річний украї-
нець переграв двох молодих ві-
заві з Австралії — Кублера (7:6, 
6:4) та Суїні (2:6, 6:3, 6:1).

 Фінал кваліфікації невдало 
розпочався для Сергія, однак, 
маючи за плечима величезний 
досвід, ветеран українського 
тенісу зумів швидко перелаш-
туватися й зламати хід поє-
динку проти Суїні на свою ко-
ристь. «Коли гра вийшла з-під 
його контролю, чи то від неба-
жання, чи в силу юного віку, 
суперник вирішив нічого не 
змінювати в грі. А я в повній 
мірі скористався його слабки-
ми місцями», — так прокомен-
тував свою перемогу у фіналі 
кваліфікації Стаховський. За-
галом він став єдиним пред-
ставником України, котрому 
вдалося подолати сито відбору 
на «АО»-2021.
 Кваліфікаційну ж бороть-
бу на різних етапах припинили 
Ілля Марченко, Катерина Зава-
цька, Дарина Снігур, Ангеліна 
Калініна й Леся Цуренко.
 Відзначимо, що, окрім Ста-
ховського, в чоловічій сітці «ос-
нови» Відкритого чемпіонату 
Австралії-2021 українців біль-
ше не буде.

 Натомість жіночий теніс Ук-
раїни на першому в сезоні тур-
нірі серії «Гранд слем» пред-
ставлятимуть перша та третя за 
силою тенісистки країни — Елі-
на Світоліна й Марта Костюк. 
Раніше планувалося, що зіграє 
в Мельбурні й друга ракетка 
України — Даяна Ястремська, 
проте на початку нового року 
Міжнародна федерація тенісу 

відсторонила 20-річну україн-
ку від офіційних змагань, пові-
домивши про її позитивну до-
пінг-пробу. 
 «Упевнено заявляю, що ні-
коли не вживала жодних сти-
мулюючих препаратів чи за-
боронених речовин. Разом зі 
своєю командою працюю над 
тим, аби захистити своє ім’я», 
— заявила Ястремська. ■

ТЕНІС

Із карантинними 
обмеженнями
Ветеран українського тенісу вперше за п’ять років зіграє 
в основній сітці «Аустреліен оупен»

■

Сергій Стаховський з нетерпінням чекає свого повернення до Австралії.
Фото з «Інстаграма».

❙
❙

ФУТБОЛ

Пріоритетні визначення
Клуби вітчизняної прем’єр-ліги розпочинають підготовку до другої частини сезону

■

Першу частину зимових зборів київські динамівці проведуть в ОАЕ.
Фото з сайта uaf.ua.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Фаїно Георгіївно, куди ви так 
нафарбувалися?
 — Піду в гості, поки вони са-
мі не приперлися.

* * *
 Ідуть чоловік iз дружиною повз 
аптеку.
 — Іване, що означає чарка, яку 
обвила змія?
 — Це твоя мама п’є вино.

* * *
 Лікар після огляду:
 — Я бачу, що вас мучить 
серйозна і давня хвороба, яка отру-
ює вам життя.

 Хворий пошепки:
 — Лiкарю, заради Бога тихіше, 
вона ж сидить у сусідній кімнаті.

* * *
 — Яшо, навіщо ви, інтелігентна 
людина, так побили Зяму?
 — Цей негідник спить iз моєю 
дружиною.
 — Якщо в людини смаки збіга-
ються з вашими, значить, за це її тре-
ба бити?

* * *
 Оголошення: «Зникла теща. Піш-
ла по пиво й не повернулася. Того, хто 
її найде, прошу повернути пиво».

Виграти Конотопську битву-2
Ідеологічний бій за всю Україну

По горизонталі:
 1. Величезного зросту і сили лю-
дина в народних повір’ях і легендах. 
4. Система забезпечення законності 
і торжества справедливості. 8. Річ, 
яка залишається у того, хто видає по-
зичку. 9. Харківська проросійська ор-
ганізація, яка відіграла деструктивну 
роль у подіях 2014 року. 10. Вічнозе-
лене декоративне дерево. 11. Офіцій-
не звернення до митрополита христи-
янської церкви за церковним етике-
том. 13. «Тілько пустка на край села 
... похилилась» (Тарас Шевченко). 14. 
Річка, в якій хрестився Ісус Христос. 
17. Частина верхнього одягу для за-
хисту голови в негоду, відлога.  21. 
Офіційне звертання до католицько-
го священика. 22. Один з основних 
ударів у боксі. 25. Скандинавський 
бог. 26. Футляр для шаблі чи меча, 
що дозволяє носити зброю на поясі. 
27. Старовинна золота, пізніше сріб-
на монета, яка побутувала в ряді країн 
Центральної Європи в XV-XIX ст. 28. 
Відомий російський художник, майс-
тер пейзажу. 29.  Нічний метелик. 
По вертикалі:
 1. Вулкан, який знищив місто 
Помпею. 2. «Кольчуга» у риб. 3. Рос-
лини з лікувальними властивостями. 
4. Півострів, що відокремлює Мекси-
канську затоку від Карибського моря. 

5. «Королева» квітів. 6. Обітниця ка-
толицьких священиків, яка забороняє 
їм брати шлюб. 7. Кримськотатарська 
національна страва. 12. Чоловік похи-
лого віку. 15. Райцентр на Львівщині. 
16. Самоцвіт, різновид кварцу фіоле-
тового або блакитнувато-фіолетово-
го кольору. 18. Те, що йде з рота на 
морозі. 19. Давня назва України. 20. 
Музичний інструмент алтайських ша-
манів, різновид дримби. 21. Залиш-
ки багаття . 23. Творче псевдо ук-
раїнського поета доби Розстріляно-
го відродження Василя Елланського. 
24. Член конституційно-демократич-
ної партії, що діяла в Росії на початку 
ХХ століття. ■

Кросворд №2
від 6 січня

Дара ГАВАРРА

 Давненько не було чути ніяких новин від 
співачки Лани Дель Рей, та ось нещодавно вий-
шов дуже яскравий, колоритний і, як завжди, 
гламурний кліп на пісню Chemtrails Over the 
Country Club. За сюжетом, красуня — герої-
ня Лани в кліпі — відпочиває у спеку біля ба-
сейну, їздить на розкішному ретро «Мерсе-
десі» (причому її  вишуканий образ доповнює 
гламурна маска на обличчі з блискучої сіточ-
ки, яка навряд чи зможе захистити від коро-
навірусу чи від пилу, — як данина нинішній 
пандемічній «моді»). Та ось під час поїздки 
налітає торнадо, яке підхоплює авто дівчини, 
після чого вона опиняється в зачарованому 
лісі серед дівчат-вампірів, проте з’ясовується, 
що й вона перетворилася на вовкулаку, хоча й 
дуже красивого. 
 Варто зазначити, що це не перша прем’єра 
пісні панни Дель Рей. Ще в жовтні минулого 
року співачка випустила сингл Let Me Love You 
Like a Woman. А вже в березні цього року Лана 
презентуватиме новий альбом, куди ввійдуть 
названі пісні і який називатиметься, як і кліп, 
Chemtrails Over the Country Club. Та ще задов-
го до презентації альбому його супроводжують 

скандали (що, звісно, може як нашкодити 
його популярності, так і створити додатко-
ву рекламу). Річ у тім, що співачку звину-
вачують у тому, що на обкладинці музичної 
збірки немає жодної темношкірої дівчи-
ни. Звісно, ця тема в сучасному аме-
риканському суспільстві дуже 
дражлива, але інколи це вже 
переходить межі здорового 
глузду. Співачка вимуше-
на була виправдовувати-
ся, що для зйомок кліпу 
запросила своїх найближ-
чих подружок, тож злого 
наміру в цьому не було. 
До того ж серед її ко-
лежанок чимало ко-
льорових — тобто 
вони мають мек-
сиканське по-
ходження, тож 
звинувачувати 
її в нетерпимості 
до інших рас просто 
немає підстав. ■

з 18  до 24 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Вам варто чітко 
організувати свою роботу і бути обережними 
в усьому. Як кажуть, не щастить у картах, по-
щастить у коханнi.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Як можна чіткі-
ше організуйте свою роботу і будьте уважними. 
Вельми корисними і, звичайно, цікавими вияв-
ляться спiльнi проєкти.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 21. 

 Близнюки (22.05—21.06). Останнiм ча-
сом доводиться багато працювати, але не ви-
пускайте з уваги зміни, що стосуються справи, 
якою ви займаєтеся.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Рак (22.06—23.07). У компанії ви тримає-
теся весело й невимушено, але, дбаючи про 
справи друзів, на перше місце доведеться ста-
вити власні інтереси.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Лев (24.07—23.08). На свята ви будете 
душею компанії та організатором якого-небудь 
заходу. Однак за емоціями важливо не забува-
ти про розважливiсть.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Діва (24.08—23.09). Ви практик і ре-
аліст, звикли все тримати під своїм контро-
лем. Вам запропонують справу, заради якої 
ви поступитеся навiть власними принципа-
ми.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Терези (24.09—23.10). Завдяки на-
полегливостi вдасться завершити бiльшiсть 
справ. На свята можете розраховувати на при-
ємнi сюрпризи.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви здатнi до-
помогти не тільки словом, а й ділом. Друзi 
звернуться до вас по допомогу, а ви, як завж-
ди, пiдете їм назустрiч.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам удасться 
легко завоювати довіру людей i використати їх у 
своїх особистих цілях. А тi, самі того не помічаю-
чи, стануть учасниками ваших таємних задумів.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви завжди ду-
маєте про майбутнє. Це відображається в ці-
лях, які ви ставите перед собою. Тож i цього разу 
зможете легко подолати будь-якi перепони.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Водолій (21.01—19.02).  Нерідко турбо-
ти про завтрашній день приводять до накопи-
чення. Але, запланувавши ремонт оселi, дове-
деться все-таки зрадити своїм правилам.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). При виборі про-
фесії ви зробите вибiр на користь тiєї, де пот-
рібно працювати не руками, а головою. Якщо 
скористаєтеся порадою друзiв, зможете непо-
гано заробити.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

Лана Дель Рей.❙

ОВВА!

Дискримінація кольорових?
Лана Дель Рей вимушена захищатися 
від необґрунтованих нападок

■

16—17 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Темпера-
тура вночi -13...-15, удень -11...-13. Пiслязавтра вночi -15...-
17, удень -11...-13.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -12...-14, удень -10...-12. Яремче: 
вночi -11...-13, удень -9...-11. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень -
6...-8. Рахiв: уночi -8...-10, удень -6...-8.

14 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
6 см, Стрий — 5 см, Славське — 7 см, Плай —32 см, 
Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв —  19 см, Долина — 0,5 см, Іва-
но-Франкiвськ — 2 см, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 45 см.
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