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«Капут» «Північному 
потоку-2»?

РИМА ТИЖНЯ

КовідіОДА
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Як у київській лікарні Феофанії 
Та й умови утримання дуже файнії. 
Там лікуються не лорди благородні, 
А звичайні вчителі-голобородьки. 
В Кончі-Заспі у котеджі у елітнії 
Заселились бідняки багатодітнії, 
Владі дякують вони, гукають «браво», 
Справедливий суд боронить їхнє право. 
Карнавалів ми навчились від Європи. 
Карнавалять у столичнім центрі ФОПи. 
Влада нинішня для них, як рідний татко, —
Сипле пільги і скасовує податки. 
Ще шість тижнів залишилось в році, 
І хоча вакцин немає досі, 
Та ніхто нехай за це не придирається. 
Всі ми бачим, як вони стараються!

■

стор. 5»

До складу робочої групи ВР, яка 

покликана врегулювати проблему з КСУ та 

антикорупційним законодавством, увійшли 

суперечливі особи

Байден має намір зірвати 

будівництво газопроводу, 

обидві палати Конгресу 

США — на його боці

Конституційна криза: 
вирішити чи поглибити? 

Марія вижила

стор. 4»

У Києві презентують 

найвідомішу у світі 

виставку про Голодомор

Вони стояли за себе, вони стояли за нас.
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,130 грн 

1 € = 33,360 грн

1 рос. руб. = 0,369 грн

Свободу не 
спинити, гідності 
не відняти!
21 листопада Україна відзначає річницю двох революцій, 
а вчора до музею Революції гідності прийшли з обшуком
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«Підписано закон про накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті 
під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 
масок, що закривають ніс i рот, зокрема виготовлених самостійно».

УКРАЇНА МОЛОДА

євро
виділив Укрпошті 

ЄБРР на розвиток поштових послуг на селі, 
констатували у пресслужбі відомства.

63 млн тонн
— такий рекорд-

ний обсяг вантажів цьогоріч оброблено в мор-
порту «Південний», інформує Адміністрація 
морських портів України.

гривень
планували 

модернізувати супутниковий зв’язок президен-
тького літака, за даними системи «Прозорро».

людини
загинули цьо-

горіч у ДТП по Україні станом на 15 
листопада, заявили у пресслужбі 
Нацполіції.

комп’ютерний 
томограф

мають встановити у лікарнях у регіонах до 
кінця року, повідомила заступниця міністра 
охорони здоров’я Світлана Шаталова.

53,9 млн 2 842 161За 32,4 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

COVID-19

Зростання, 
якому не раді
Депутати вимагають відставки 
міністра охорони здоров’я 
Катерина БАЧИНСЬКА

 Новий тривожний рекорд: за добу 18 лис-
топада в Україні підтвердили 13 тисяч 357 но-
вих випадків захворювання на COVID-19. Від 
ускладнень померло 257 хворих. Найбільше 
нових випадків зафіксували в Києві, а також 
у Дніпропетровській, Запорізькій i Черкась-
кій областях. 
 Тим часом, за інформацією житомирських 
лікарів, українці помирають у лікарнях, так і 
не дочекавшись кисню. У Житомирі від коро-
навірусу померла 39-річна викладачка Ольга 
Грабар. Чотири дні тому вона написала у «Фей-
сбуцi» пост, у якому закликала владу допомог-
ти, бо кисень у реанімації закінчився. Однак за 
кілька днів жінка померла — лікарям не вда-
лося врятувати її саме через відсутність кисню. 
Про ще один випадок у соцмережах розповіла 
волонтерка Дана Ярова: про смерть чоловіка, 
який віддав свій кисень синові. Кисень кожно-
му з них давали лише на 15 хвилин у день.
 Лише в середу уряд ухвалив рішення виді-
лити ще 900 млн гривень на кисень для ста-
ціонарів. Крім того, пообіцяли закупити 6 
млн експрес-тестів визначення коронавірусу. 
Водночас прем’єр попередив: карантин вихід-
ного дня поки що скасовувати не планують, 
адже повного локдауну українська економі-
ка не витримає. «Карантин вихідного дня — 
це виважена альтернатива повному локдауну. 
І якщо ми всі дотримуватимемося правил, то 
зможемо побачити результат за два-три тиж-
ні», — зазначив Денис Шмигаль. Результатом 
він називає вихід на плато в кількості хворих 
— 12-15 тисяч випадків на добу. Адже поки 
статистика досить стрімко зростає. 
 Водночас у Міністерстві фінансів повідо-
мили, що понад 30 мільярдів грн iз ковід-фон-
ду виділили на будівництво доріг. Тоді як на 
потреби медицини — трохи більше 7 мільяр-
дів. Колишній міністр фінансів i позаштатний 
радник глави офісу президента Ігор Умансь-
кий заявив, що уряд замість того, щоб підго-
туватися до другої хвилі епідемії, витратив 40 
мільярдів гривень на інші пріоритети. 
 Більше грошей на медицину просить 
міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 
Із самоізоляції він записав відеозвернення, в 
якому поскаржився, що в держбюджеті на на-
ступний рік заклали замало коштів на потре-
би медичної галузі. Тож міністр сподівається, 
що до другого читання депутати внесуть поп-
равки і  збільшать фінансування МОЗу. 
  Через ситуацію з киснем у лікарнях, від-
сутність безкоштовного тестування та провал 
у боротьбі з другою хвилею коронавірусу на-
родні депутати вимагають відставки міністра 
охорони здоров’я Максима Степанова. Вони 
збирають підписи, щоб звільнити його з поса-
ди. Поки відповідну постанову підтримали по-
над сто народних обранців. Серед них і части-
на «слуг народу». Найближчим часом цього 
зробити точно неможливо. Адже міністр пере-
буває на самоізоляції, тим паче Верховна Рада 
до 1 грудня працюватиме в комітетах. За ін-
формацією депутатів з опозиції, в офісі пре-
зидента та Кабміні нiбито погодили відстав-
ку очільника МОЗу. Сам міністр цю інформа-
цію не коментує і звернувся з вимогою виділи-
ти більше грошей на медицину. Сподівається, 
що до другого читання бюджету народні депу-
тати таки збільшать витрати. ■

Продовження теми — 13 стор.

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація у районі проведення 
Операції Об’єднаних сил залишаєть-
ся контрольованою українськими за-
хисниками. Упродовж минулих двох 
діб на ділянках відповідальності ук-
раїнських підрозділів зафіксоёвано 3 
випадки порушення режиму припи-
нення вогню з боку збройних форму-
вань Російської Федерації та її най-
манців. У районі населеного пункту 
Мар’їнка ворог застосував стрілецьку 
 зброю. Поблизу Новотроїцького ворог 
відкрив вогонь, застосувавши ручний 
протитанковий гранатомет, а в районі 
Шумів — автоматичний станковий 
гранатомет та стрілецьку зброю.
 Бойових втрат і поранень серед 
особового складу Об’єднаних сил не 
було.
Тим часом об’єктом посиленої уваги 
стала ситуація на контрольно-про-
пускних пунктах в’їзду-виїзду. На-
гадаємо, зранку 10 листопада, з під-
контрольного українському уряду 
боку наказом командувача Операції 
Об’єднаних сил були одночасно від-
криті сім КПВВ.
 З того часу дотепер КПВВ щоденно 
відкриваються та працюють з 08.00 до 
16.00. Російські окупанти досі не да-
ють громадянам України з того боку 
лінії розмежування дозволу скориста-
тися їх конституційним правом на 
свободу пересування. Але намагають-
ся перекласти відповідальність на ук-
раїнську сторону, маніпулюючи трак-
туванням та «розмазуючи» ситуа-
цію по технічних питаннях. Зокрема, 
Кремль вчергове намагається пере-
форматувати перемовини таким чи-
ном, щоб Україна напряму комуні-
кувала з проросійською окупаційною 
владою, а сам позиціонує себе як посе-
редника. Проте на офіційних ресурсах 
тристоронньої контактної групи наго-
лошується, що українська сторона не 
домовляється «...з Луганськом», «в 

Україні, як в унітарній державі, не іс-
нує законодавчих підстав та політич-
ної практики домовлятися з обласни-
ми центрами країни про порядок пере-
сування територіями областей».
 Так само необґрунтовано звучать 
обвинувачення окупаційної влади у 
начебто перепонах українською сто-
роною руху гуманітарної місії «Чер-
воного хреста». А фактично 14 лис-
топада через КПВВ «Новотроїцьке» 

з українського боку на окуповану те-
риторію проїхали 14 вантажівок від 
Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста та 10 транспортних засобів 
від Управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців. Для потреб 
мешканців тимчасово окупованої час-
тини Донбасу направлено продуктові 
та гігієнічні набори, медичні засоби. 
Загальна вага гуманітарної допомоги 
становить майже 324 тонни. ■

Офіс президента України

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Кілька тижнів тому у 
Харківській області через 
стрімкий ріст хворих на 
ковід склалася критична 
ситуація із запасом кисню. 
За даними першого заступ-
ника голови облдержад-
міністрації Тараса Пасту-
ха, люди буквально стоять 
у черзі, аби потрапити на лі-
карняне ліжко з кисневою 
точкою. Більше того, по-
частішали випадки, коли 
біля одного приладу меди-
ки змушені класти по два 
чоловіка, щоб ті дихали по-
чергово. 
 Історія із пошуком та за-
купівлею рятівних концен-
траторів висвітила усі вади 
державної медичної систе-
ми. Втім, необхідний товар 
зрештою таки з’явився на 
харківській митниці. Але 
тут трапилося нове нещас-
тя. Процес розмитнення 
партії був призупинений, 
оскільки громадська органі-
зація «Бюро добрих послуг» 
запідозрила міських чинов-
ників у відвертій махінації. 
«За нашими даними, товар 
не відповідає заявленим ха-
рактеристикам і може за-
шкодити здоров’ю людей, 

— повідомив голова «Бюро» 
Олексій Кусов. — Крім того, 
аби зменшити суму подат-
ку на прибуток і виведення 
коштів за кордон, товар ім-
портується по значно вищій 

ціні. Документи підробля-
ються. У подальшому вка-
зані товари реалізуються 
державними та комуналь-
ними підприємствами за ці-
нами, що у 3-5 разів вищі 

собівартості». Заяву з таким 
текстом громадські активіс-
ти направили до Державної 
митниці, ДБР та СБУ, за-
пустивши процес додатко-
вих перевірок. 
 У міській раді вже про-
коментували скандальний 
інцидент, пояснивши його 
причину прошуками полі-
тичних конкурентів. «Кон-
центратори були закуплені 
за найнижчими цінами, які 
взагалі є на ринку — 37800 
гривень. Наступна партія 
— 44 тисячі, ще наступна 
— 60 тисяч,— повідомила 
заступник мера Світлана 
Горбунова-Рубан. — Керів-
ник громадської організа-
ції, що подала заяву, пред-
ставляє «Блок Світличної». 
Очевидно, його хтось поп-
росив подати ту заяву. При 
цьому він наніс шкоди. Не 
керівникам закладів, а лю-
дям, яким нічим дихати».
 Як «УМ» уже повідом-
ляла, іменний блок колиш-
ньої очільниці регіону Юлії 
Світличної (її пов’язують iз 
головою обласного осеред-
ку ОПЗЖ Ігорем Райніним) 
брав активну участь у вибо-
рах мера. Але їхній канди-
дат не увійшов до трійки лі-
дерів. ■

НА ФРОНТІ

Інформаційні маніпуляції 
противника
Для мешканців тимчасово окупованої частини 
Донбасу направлено продуктові та гігієнічні 
набори, медичні засоби

■

SOS!

Дайте вдихнути! 
Закуплені кисневі концентратори 
не надійшли до харківських лікарень

■

Кисневий концентратор.❙

ДСНС перевіряє лісосмуги на предмет замінувань.❙
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відзначає столична консерваторія, нагада-
ло Мінкультури України.

107-му річницю місце
посіла Україна у світо-

вому рейтингу добробуту, що є найгіршим 
показником серед країн Східної Європи, 
йдеться у звіті Legatum Institute.

українських сімей
не мають доступу до фік-

сованого інтернету, заявив міністр цифрової 
трансформації Михайло Федорів. 

малих і середніх
агропідприємств стикають-

ся з корупцією при проходженні земельних ад-
мінпроцедур, за дослідженням USAID «Підтрим-
ка аграрного та сільського розвитку».

українських новин
присвячено темі окупова-

ного Криму, повідомила медіаекспертка 
Наталія Лигачова.

92-ге 46% 23% 2%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ОВВА!

«Шара» 
від шахраїв
Не купуйте дешевий бензин 
за оголошеннями
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Лише 16 гривень за літр — таку ціну пропонували 
невідомі в оголошенні про продаж дешевого пально-
го. При тому, що середня ціна, скажімо, бензину А-92 
становить зараз на Тернопільщині приблизно 23 грив-
ні 60 копійок. 65-річний тернополянин спокусився, і 
даремно, бо на АЗС, куди шахраї відправили його за-
правляти авто, йому надали лише інформацію про те, 
що він — уже не перший ошуканий клієнт. 
 Як повідомили у відділі комунікації обласної 
поліції, потерпілий звернувся до правоохоронців і 
розповів, що його син приніс згадане оголошення з 
ринку. На папірці був вказаний номер телефону, за 
яким підтвердили, що продають дешеве пальне, але 
за умови, що гроші будуть перераховані наперед на 
вказаний банківський рахунок. Потерпілий виконав 
вимогу: оплатив вартість двохсот літрів пального і 
поїхав на АЗС заправлятися. Однак там лише рука-
ми розвели: мовляв, заплатили гроші невідомо кому 
і невідомо за що.
 Відомості за даним фактом внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано час-
тиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. 
Наразі тернопільські правоохоронці проводять слід-
чо-оперативні заходи, аби встановити осіб, причет-
них до цього шахрайства. Тернополян закликають 
не спокушатися на дешеве пальне, особливо, коли 
вимагають передоплату. 
 Поліцейські вже встановили, що подібні оголо-
шення про продаж бензину та дизпалива за приваб-
ливою ціною шахраї та їхні спільники не лише роз-
дають на вулицях міста, а й поширюють у соціаль-
них мережах та через месенджери. ■

ЗМАГАННЯ

Триматися 
у сідлі
Черкаські спортсмени — серед 
кращих вершників України
Людмила НІКІТЕНКО

 У містечку Жашків чотири дні поспіль проходив 
Кубок України з кінного спорту. Спортивні верш-
ники з самої Черкащини та з інших міст, зокрема  з 
Києва, Одеси, Сум, Миколаєва, показували неаби-
яку майстерність тримання в сідлі. Як повідомили 
«Україні молодій» у Черкаській облдержадмініст-
рації, Шевченків край представляли четверо спорт-
сменів — Юлія Третяк і Тетяна Цвінтарна з Черкас 
та Іван Кирилюк й Артем Поліщук iз Жашкова.
 Срібну нагороду в подоланні перешкод висотою 
у 145 та 150 сантиметрів виборола Юлія Третяк на 
коні Талуба, а «бронзу» — Артем Поліщук на коні 
Кадрія, зазначають в облдержадміністрації. І дода-
ють, що ці двоє спортсменів вибороли ще по одній ме-
далі в подоланні перешкод висотою 140 сантиметрів. 
Артем завоював «срібло», а Юлія — «бронзу». 
 Також стали призерами подолання висоти у 
120 сантиметрів Іван Кирилюк на своєму коні Кор-
не Бой i Тетяна Цвінтарна на коні Колібрі. В обох 
спорт сменів треті місця. ■

■

■

Втрачений диплом серiя РТ, №938634, виданий Київським технiку-
мом легкої промисловостi на iм’я Дiдковської Алли Анатолiївни, 
вважати недiйсним.

Катерина БАЧИНСЬКА

 Найвідомішу у світі 
виставку про Голодомор в 
Україні 1932-1933 років 
«Марія» у Києві можна 
побачити у Національно-
му музеї Голодомору-ге-
ноциду з нинішнього 20 
листопада по 31 березня 
наступного року. Роботи 
мобільного меморіально-
го простору розроблені ка-
надською фотографинею 
та художницею українсь-
кого походження Лесею 
Марущак. 
 Це найвідоміша у світі 
виставка про Голодомор, 
яка була представлена 
вже у дев’яти країнах сві-
ту і буде вперше показа-
на в Україні, зазначають 
у музеї.  Вона експонуєть-
ся за підтримки Світового 
конґресу українців. Робо-
ти авторки передають емо-
ційну та раціональну від-
повіді на злочин та сфор-
мовані на основі дослід-
ження розповідей людей, 
які пережили Голодомор, 
які поширені в українсь-
кій громаді Канади, де ху-
дожниця виросла. 
 Леся Марущак — мис-
ткиня, творчість якої опи-
рається на історичні до-
слідження пам’яті й іден-
тичності і за допомогою 
чуттєвості та візуальності 
пробуджує глибинні емо-
ційні відчуття. Серед інс-
титуцій, що мають її тво-
ри: Музей мистецтва Мет-
рополітен в Нью-Йорку, 

Європейський дім фотогра-
фії в Парижі, Бостонський 
Атенеум, Стенфордський 
університет, Колумбійсь-
кий університет та Бібліо-
тека Конгресу в США.
 «Марія» — це один зі 
складників великої муль-
тимедійної арт-інсталяції, 
що пов’язана з  мобільним 
меморіальним простором. 
У центрі уваги — портрет 
юної дівчини Марії, якій 
вдалося вижити і пере-
братися в Канаду, тодi як 
мільйони людей загину-
ли. У проєкті представлені 
книга, виставка зображень 
та інсталяцій, фільм і серія 
лекцій.
 У травні минулого 
року художня книга Лесі 
Марущак «Марія» здобу-
ла найвищу нагороду на 
Міжнародному «Книж-
ковому арсеналі» у Києві, 
а також увійшла до кін-
цевого списку на Афінсь-
кому фестивалі фоток-
ниг та престижному Prix 
du livre, Recontres d’Arles 
в 2019 р. у Франції. Про-
єкт «Марія» також був 
представлений у Парижі 
у рамках ParisArtistes та 
престижної фотовистав-
ки Objectif FEMMES. Інс-
таляція Лесі Марущак iз 
проєкту «Марія» демонс-
трувалася онлайн у чер-
вні цього року в США. У 
вересні нинішнього року 
The Guardian опублікува-
ло фото проєкту «Марія» у 
статті про найкращі знім-
ки з Landskrona festival. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Перший сніг у столиці став при-
чиною різкого збільшення ДТП 
— у ніч із вівторка на середу Пат-
рульна поліція Києва зафіксува-
ла 47 дорожньо-транспортних при-
год. Найбільша кількість ДТП ста-
лася в Оболонському районі столи-
ці. І хоч обійшлося без потерпілих, 
у поліції закликають усіх учасників 
дорожнього руху зважати на погод-
ні умови, бути більш уважними та 
не зволікати із заміною гуми на зи-
мову.
 Оперативно відреагували на по-
годні каверзи столичні дорожні 
служби — на очищення вулиць від 
снігу вийшло 305 одиниць основ-
ної техніки, 33 — допоміжної та 
169 працівників iз ручного приби-
рання, які безперервно працювали 
в усіх районах міста.

 Варто нагадати, що українці 
кожного року тисячами вбивають 
один одного в аваріях на дорогах: у 
середньому щодоби гине 10-12 на-
ших співвітчизників (серед них — 
щонайменше одна дитина). Згідно 
з даними офіційної статистики, 
лише цьогоріч у ДТП уже загину-
ло майже 2,9 тисячі людей. Зага-
лом, якщо точкою відліку брати 
1991-й, то за 29 років в Українi у 
дорожньо-транспортних пригодах 
занапастилося... близько 175 ти-
сяч осіб, постраждали — майже 
1,3 мільйона.
 У 7 із 10 випадків ДТП спричи-
нені перевищенням швидкості. У 
половині випадків люди гинуть че-
рез водіння у нетверезому стані, а в 
4 із 10 випадків — смерть спричи-
нена недбалістю та ігноруванням 
ременів безпеки.
 Згідно з даними Pulitzer Center, в 

Україні смертність на дорогах скла-
дає 13,5 особи на 100 тисяч. У сусід-
ній iз нами Словаччині цей показ-
ник — 6,6, а в Німеччині — країні, 
яку всі звикли асоціювати з автоба-
нами та швидкісними автівками, — 
смертність на дорогах втричі мен-
ша, аніж в Україні. ■

ОГОЛОШЕННЯ■

Чи всі «перевзули» машини?
Фото Нацполіції України.

❙
❙

ДОРОГИ

В усьому винен перший сніг?
У Києві зі зміною погоди різко збільшилася кількість 
транспортних пригод

■

ПРИЄДНУЙТЕСЯ

 Вишита сорочка рятувала життя
 До 87-х роковин Голодомору-геноциду Національний музей 
Голодомору-геноциду проводить інформаційну кампанію #Збе-
режиПравду, присвячену незнищенності родинної пам’яті. Впро-
довж двох тижнів ділитимуться інформаційними плакатами та 
розповідатимуть про те, як можна долучитися до акції та попе-
редити повторення злочину геноциду. Уже зовсім скоро реклама 
з’явиться на вулицях Києва.
 Музейники закликають українців передавати речі, що зали-
шилися у родинах, стали пам’яттю і безцінною реліквією, яку бе-
регли роками, — безмовних свідків злочину геноциду українсь-
кої нації — до Музею. Ці речі увійдуть до експозиції другої його 
черги.
 Традиційні сорочки були у кожній українській родині: ви-
шиті хрестиком, гладдю, кольоровими нитками чи білим по біло-
му, урочисті та буденні. У роки Голодомору 1932-1933 рр. саме 
завдяки їм люди отримували шанс вижити — їх обмінювали на 
дрібку борошна чи склянку якоїсь крупи. Так вишиті сорочки, а 
ще хустки, плахти, кожухи, рушники рятували життя.

■

ПАМ’ЯТЬ

Марія вижила
У Києві презентують найвідомішу у 
світі виставку про Голодомор

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

 День гідності та свободи, 
який Україна відзначає в су-
боту, 21 листопада, може ста-
ти серйозним випробуванням 
принаймні для двох головних 
дійових осіб держави: патріо-
тично налаштованих пасіо-
наріїв та діючої влади. Перші 
прагнуть захистити своє май-
бутнє і не допустити в розвитку 
держави повороту назад, тобто 
до Москви. Владний інститут 
має значно скромнішу мету: 
гарантувати собі простір для 
маневру, убезпечити суспіль-
ство від радикальних зрушень 
та продовжити нинішню ситу-
ацію невизначеності. 
 Із кожним днем після при-
ходу до влади Зе-команди це 
протиріччя загострюється. 
Частина патріотично налашто-
ваних сил уже прозоро натяк-
нула: одним лише маршем їх-
ній виступ може не заверши-
тися… А деякі вітчизняні ЗМІ 
пишуть конкретніше: річни-
ця початку Революції гідності 
може стати першим днем ново-
го Майдану. Як стверджує «Ді-
лова столиця», якщо влада на-
магатиметься застосувати силу 
проти мітингарів, ті тримають 
у запасі шини і коктейлі Мо-
лотова. І ще не розучилися ви-
користовувати їх у середмісті 
Києва. 
 І причин для цього більше, 
ніж достатньо. Майстер дво-
значностей і недомовок прези-
дент України Володимир Зе-
ленський, схоже, сам загнав 
себе у пастку. З одного боку, 
під час передвиборчої кампанії 
він не цурався патріотичних 
гасел і навіть обіцяв довести до 
логічного кінця деякі незавер-
шені справи свого попередни-
ка Петра Порошенка: покара-
ти винних у розстрілі Небесної 
сотні, надати пільги родичам 
героїв тощо. З іншого — пев-
ні аванси Зе-кандидат розда-
вав і прихильникам Москви, а 
отже, вони також хочуть отри-
мати від нього свій профіт. 
 Таким чином махровий по-
пулізм, який феєрично привів 
до керівництва державою 95-й 
квартал, зараз починає працю-
вати проти нього, — і, на жаль, 
проти держави Україна. Відтак 
у країні настає саме та поляри-
зація суспільства, проти якої 
обіцяли боротися представники 
«зеленої» влади і яку де-факто 
вони самі й породили. 
 Ситуація для влади заго-
стрюється ще й через пандемію 
коронавірусу, яка показала не-
здатність влади вирішувати не 
лише стратегічні завдання у 
сфері національної безпеки, а й 
тактичні — більш-менш ефек-
тивно захистити українців від 
хвороби та не забирати в них 
можливість заробляти. 
 Те, що влада «зливає» Май-
дан, для більшості патріотів 
сьогодні стає цілком очевид-
ним. Ложку олії до багаття під-
ливає близький до проросійсь-
кого політика Віктора Медвед-
чука телеканал «ЗІК», коли на 
нинішньому тижні знову пов-
торив фразу річної давнини со-
ратниці експрезидента Вікто-
ра Януковича Олени Лукаш: 

«Список Небесної сотні напо-
ловину сфальсифікований». 
Тоді, нагадаємо, Лукаш за-
кликала економити бюджетні 
кошти, які уряд, мовляв, над-
міру щедро роздає родичам за-
гиблих за Україну. За її підра-
хунками, за 6 років сума ста-
новила 250 млн. гривень, які 
Лукаш порадила владі вико-
ристати на потрібніші цілі. 
 Офіс президента та вся Зе-
команда той випад проковт-
нули, даючи підстави вважа-
ти, що влада насправді по-
годжується із провокаціями 
колишніх. Адже президент Во-
лодимир Зеленський, який два 
тижні тому блискавично відре-
агував на несправедливі звину-
вачення свого друга — росій-
ського режисера вірменсько-
го походження Саріка Андре-
асяна, цього разу змовчав, не 
захистивши національних ге-
роїв. 
 Змовчали члени Зе-коман-
ди і про випадок наруги над 
пам’яттю загиблих, коли моло-
дик публічно справив природ-
ну потребу на алеї Небесної со-
тні. Суспільного осуду — нуль, 
закликів до поліції з’ясувати 
деталі та підготувати доказову 
базу для суду — жодних.
 А вчора ми побачили ви-
шеньку на торті — обшук у 
Національному музеї Револю-
ції гідності. 
 «До нас прийшли правоохо-
ронці саме у той день, коли ми 
опублікували пояснення, чому 
ці події не можна вважати дер-
жавним переворотом», — по-
яснили представники закладу 
в ефірі канала «Еспресо».
 Наразі ж напередодні свят-
кування музей зачинено.
 Зрештою, Зе-президент, 
як виглядає, не планує вико-
нувати і власні передвибор-
чі обіцянки щодо завершення 
слідства про події 2013-2014 
років. Як повідомляє сайт 
UNN, із початку року було про-
ведено 30 слідчих експеримен-
тів на вулиці Інститутській. 
Наразі їх планується ще 170. 
А це означає, що турборежим 
у цій справі влада організову-
вати не планує. 
 А тому громадська органі-
зація «Рух опору капітуляції» 
планує особисто повідомити 
про ці проблеми головному па-
цієнту коронавірусного від-
ділення лікарні «Феофанія». 
«У День свободи й гідності ми 
маємо захистити національ-
ні та громадянські права, — 
заявили в «РОК» і поясни-
ли свій план дій. — О 14-й го-
дині збираємося на Європейсь-
кій площі. Звідти ми їдемо до 
«Феофанії», де Зеленський iз 
ВІП-палати записує відосики. 
Якщо президент до того момен-
ту звідти втече — поїдемо шу-
кати його додому, на дачу, під 
офіс президента, якщо поїде в 
іншу область — наші активіс-
ти знайдуть його і там». 
 Активісти мають для влади 
подарунки — шини та шматки 
асфальту. «Ми повернемо пре-
зиденту те, що він підсунув 
нам замість ліків та апаратів 
ШВЛ. Зеленський, ти відпові-
си за те, що ти зробив iз краї-
ною. Ти можеш спробувати в 

цей день сховатися, але наго-
лошуємо: втекти від відпові-
дальності не вдасться», — ци-
тує активістів Gazeta.ua.
 Ще рік тому подібні настрої 
у суспільстві були винятком, їх  
одразу ж оголошували інспіро-
ваними попередниками, зокре-
ма «непосадженим баригою» 
Петром Порошенком. Сьогод-
ні ж Зеленський-Голобородь-
ко швидко перетворюється з 
улюбленця нації на  малозна-
чущого персонажа з відеороли-
ків. Що суттєво зменшує мож-
ливості маневру для влади, а в 
уяві патріотів перетворює всю 
Зе-команду в продовжувачів 
справи Віктора Януковича. І, 
враховуючи дії офісу прези-
дента та монобільшості, запе-
речити тут важко. 
 «Зараз Зеленський не є фі-
гурою, від якої очікують чогось 
цікавого. Це новий етап пре-
зидентства Зеленського. Коли 
він уже не президент надії, а 
тимчасова фігура на чолі де-
ржави, поки не прийдуть 
інші. Таких поки що немає», 
— каже політичний оглядач 
Леонід Швець, наводячи дані 
соціологічних досліджень: рік 
тому кількість людей, які ка-
зали, що країна розвивається 
у правильному напрямку, пе-
ревищувала 50 відсотків. За-
раз — 15–16.  
 Тим часом, як зазначає пор-
тал «Твоє місто», постражда-
лим учасникам, які отримали 
тілесні ушкодження під час 
масових акцій громадсько-
го протесту в Україні, що роз-
почалися 21 листопада 2013 
року, виплатять матеріаль-
ну допомогу. Одноразову ма-
теріальну виплату отримають 
68 мешканців Львова по 1500 
грн. На ці потреби у місько-
му бюджеті Львова передбачи-
ли 102 тис. грн. У місті цього 
дня відбудеться низка заходів: 
«Студентське Браство Львів-
щини» встановить майданівсь-
кий намет біля пам’ятника Та-
расові Шевченку, в якому пра-
цюватиме фотовиставка, при-
урочена до подій Євромайдану. 
Увечері того ж дня на про-
спекті Свободи на великому 
екрані покажуть відеоретрос-
пективу тих подій. Але чи не 
найбільшим успіхом — патріо-
тичних сил, не влади — є знач-
не розширення географії свят-
кування: не лише на столицю 
і західний регіон. Як повідом-
ляє сайт «Главком», цьогоріч 
масові заходи пройдуть, зокре-
ма, в Одесі та інших містах, що 
їх намагаються позиціонувати 
як проросійські. 
 Патріотичні сили демонс-
трують, що вони не втрачають 
ні масовості, ні завзяття. Вла-
да — що вона за все добре, про-
ти всього поганого, — без зайвої 
деталізації і заглиблення у про-
блему. Принаймні без пояснен-
ня, що вона вважає добрим, а 
що — поганим. Але якщо полі-
тика ігнорування дійсності та 
перетворення суспільних про-
цесів у жанр водевілю призве-
де до тектонічних зсувів у де-
ржаві, разом з усіма супутніми 
втратами і ризиками, то вин-
ними у цьому будуть аж ніяк 
не національні патріоти. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 У суботу, 21 листопада, відзначаємо 
День гідності та свободи — одне з най-
молодших, але вже знакових офіційних 
свят у новітній історії України. Воно було 
започатковане в 2014 році п’ятим прези-
дентом України Петром Порошенком на 
честь двох доленосних подій, які відбу-
лися в Україні, — Помаранчевої револю-
ції 2004 року та Революції гідності 2013 
року.
 Цьогоріч святкові заходи, зважаючи 
на карантинні обмеження та власне ка-
рантин вихідного дня, будуть мати дещо 
камерний характер. Організатори не за-
кликають масово збиратися на майдані 
Незалежності. Водночас можна долучи-
тись до покладання квітів: до пам’ятників 
і місць поховань борців за незалежність 
України у ХХ столітті, загиблих під час Ре-
волюції гідності та російсько-української 
війни. Також організатори закликають 21 
листопада пов’язати синьо-жовту стріч-
ку на одяг, рюкзак, сумку чи автомобіль, 
адже саме за такими ознаками з першого 
дня Євромайдану можна було розпізнати 
«своїх», це був спосіб виявити солідар-
ність та свою позицію, нагадують в Ук-
раїнському інституті національної пам’яті. 
Водночас користувачам соцмереж пропо-
нують активно долучатися до святкувань 
з дому: ділитися спогадами й роздума-
ми про Помаранчеву революцію та Євро-
майдан під спільним хештегом #бути_
гідним. 
 Ми мали детальніше зупинитися 
на урочистих заходах суботнього дня 
(їх можна переглянути на «Фейсбук»-
сторінках Національного музею Револю-
ції гідності та Українського інституту на-
ціональної пам’яті), проте змушені ак-
центувати увагу на несвятковому. Адже 
в четвер, 19 листопада, в Національний 
музей Революції гідності в Києві при-
йшли з обшуком співробітники полiцiї i 
Служби безпеки України. Через це робо-
ту музею було частково заблоковано. «У 
нас обшук! У ці хвилини саме відкрили 
і проводимо міжнародний науковий фо-
рум, готуємо заходи до річниці Револю-
ції гідності, тому... деталі згодом», — 
таке повідомлення з’явилося на сторінці 
Музею в «Фейсбуці» близько 11 години. 
До місця події оперативно прибули жур-
налісти, у відповідь слідчі СБУ зачини-
лися в бухгалтерії й продовжили вилуча-
ти документи. 
 «Слідчі управління відділу розслі-
дування злочинів у сфері господарської 
та службової діяльності СБУ показали рі-
шення суду, — повідомила у коментарі 

«Прямому» завідувачка інформаційно-
го відділу Національного музею Револю-
ції гідності Ольга Сало. — Зараз там, за 
зачиненими дверима, триває обшук. Ви-
лучено оригінали документів, складають 
протокол. Також зараз паралельно три-
вають обшуки у директора музею і в ін-
шому офісі — будівельному відділі му-
зею». У коментарі Obozrevatel пані Ольга 
додала, що обшук проводиться з питань 
будівництва Меморіалу Героям Небесної 
сотні в Києві. «Це найнапруженіший пе-
ріод роботи музею — ми працюємо ледь 
не цілодобово, і дуже бентежить, що саме 
зараз до нас прийшли з обшуками. Час-
тково роботу музею заблоковано, ми не 
можемо виконувати свої завдання», — 
додала вона. 
 «На заувагу слідчим: у нас же не 
1930-ті роки», — ухмилочка: «30-ті, 30-
ті...» Думав відкривати міжнародний на-
уковий форум «Революція гідності: на 
шляху до історії». Але о 7-й ранку увірва-
лися до квартири з обшуком слідчі поліції 
та СБУ, — пише на своїй сторінці у соц-
мережі Ігор Пошивайло, директор На-
ціонального музею Революції гідності. 
— Такі дії у переддень Дня гідності та 
свободи, коли основні заходи з відзна-
чення річниці Майданів і резонансні за-
яви-звернення — на Музеї, це — ВИ-
ПАДКОВІСТЬ?».
 Випадковість це чи ні, але дуже вже 
вписується в контекст намагань знеці-
нити досягнення Революції, які почасті-
шали останнім часом. 17 листопада На-
ціональний музей Революції гідності на-
віть був змушений поширити заклик до 
Національної ради України з питань те-
лебачення і радіомовлення та інших ор-
ганів державної влади й ЗМІ. У ньому на-
голошується, що в останній рік в інфор-
маційному просторі України почастішали 
випадки вживання деякими українськими 
політиками та іншими «експертами» сло-
восполучення «державний переворот» на 
позначення подій листопада 2013-го — 
лютого 2014 року. «Закликаємо українсь-
ких політиків, політологів та журналістів 
не вдаватися до маніпуляцій і не називати 
лукаво «державним переворотом» най-
масовіший в сучасній історії Європи мир-
ний протест, не принижувати історичне 
значення й соціальний досвід події, яка 
змінила Україну, не паплюжити пам’ять 
загиблих учасників Революції гідності. 
Вимагаємо від Національної ради з пи-
тань телебачення і радіомовлення та ін-
ших органів державної влади рішуче ре-
агувати на подібні випадки в українсько-
му медіапросторі», — наголошується у 
зверненні. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Букет із шин та асфальту
Чергова річниця подій листопада 2013 року відбувається на тлі 
обвального падіння рейтингу Зе-команди та незгоди патріотів 
із масовими «зливами» досягнень Революції гідності

■

Після того, як музей зробив заклик про те, 
що  Революція гідності — не держпереворот, туди прийшли з обшуком.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙
❙

ДО ДАТИ

Свободу не спинити, 
гідності не відняти!
21 листопада Україна відзначає річницю 
двох революцій, а вчора до музею 
Революції гідності прийшли з обшуком

■
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Іван БОЙКО

Робоча група Верховної Ради з «урегу-
лювання конституційної кризи» розпо-
чала свою роботу в четвер. Перед об-
ранцями, які ввійшли до групи, стоїть 
непросте завдання: за короткий період, 
iз 19 листопада до 1 грудня, узгодити 
між фракціями три законопроєкти: по-
вернення електронного декларування, 
зміни до Кримінального кодексу і змі-
ни до Закону про КСУ. Втім чи зможе 
група працювати інтенсивно і злагод-
жено? Особливо, якщо враховувати, 
що до складу групи потрапили обранці, 
які були в числі авторів скандальних 
подань до Конституційного Суду (що й 
призвело до конституційної кризи), а 
також так звані «захисники» рішення 
суддів КСУ, яке призвело до руйнування 
цілісності та ефективності антикоруп-
ційної системи.

Не займати позицію страуса 
  Про важливість створення такої ро-
бочої групи ще в понеділок, 16 листо-
пада, на початку чергового пленарно-
го тижня, заявив спікер парламенту 
Дмитро Разумков.
 «Ми повинні створити робочу групу, 
яка б безпосередньо вже почала напра-
цьовувати ті законодавчі ініціативи, які 
ми з вами планували. Я думаю, що ми в 
жодному випадку не можемо займати по-
зицію страуса і робити вигляд, що якось 
ця проблема минеться без нас. Ні. І пар-
ламент, я впевнений, буде це ефективно 
робити», — наголосив у відео зверненні до 
нардепів голова ВР, який наразі лікуєть-
ся від коронавірусу. 
 У свою чергу, заступниця голови Ко-
мітету з питань антикорупційної полі-
тики нардеп Галина Янченко повідоми-
ла, що у ВР спершу планують ухвалити 
законопроєкт спікера Дмитра Разумко-
ва про е-декларації як швидку реакцію 
на конституційну кризу. Вже потім ро-
боча група напрацьовуватиме інші до-
кументи для гармонізації антикоруп-
ційного законодавства.
  Зауважимо, що попри те, що криза 
триває вже майже місяць (від 27 жов-
тня. — Ред.), Рада так і не спромогла-
ся розглянути жоден із законопроєктів 
щодо вирішення питання з КСУ. За сло-
вами заступниці голови Комітету з пи-
тань антикорупційної політики Олени 
Мошенець, парламент розглядатиме за-
конопроєкти щодо вирішення питання 
з Конституційним Судом iз наступного 
пленарного тижня, тобто у грудні.
  Тоді як представниця Верховної 
Ради в КСУ, заступниця голови право-
вого комітету Ольга Совгиря припус-
кає, що робоча група умовно розділить-
ся на три підгрупи і кожна запропонує 
свою частину щодо повернення елект-
ронного декларування, змін до Кримі-
нального кодексу і змін до закону про 
КСУ. 
  За її словами, законопроєкти вже 
попередньо напрацьовані. Тож їх пот-
рібно буде узгодити між представника-
ми всіх фракцій, щоб при голосуванні 
був консенсус.

А в групі хто? 
 Член Громадської ради доброчес-
ності Михайло Жернаков, на відміну 
від окремих обранців, не так оптиміс-
тично налаштований щодо ефектив-
ності вищезгаданої робочої групи. За 
його словами, до складу групи ввійш-
ло 11 народних депутатів. Тож з огляду 
на окремі персоналії він прямо називає 
цей склад «знущанням». 

  Зокрема, заступниця голови робо-
чої групи, депутатка від «слуг» Ольга 
Совгиря невдовзі й сама може стати суд-
дею КСУ. Адже 13 листопада ВР оголо-
сила конкурс на посаду судді Конститу-
ційного Суду. Кандидатів вноситимуть 
депутатські групи та фракції. У «Слузі 
народу» вже заявили, що підтримува-
тимуть саме пані Совгирю. 
  Остання ж підтвердила, що «гото-
ва взяти участь» у конкурсі. Депутат-
ка вважає, що це аж ніяк не може бути 
проблемою для її участі у складі робо-
чої групи з врегулювання конституцій-
ної кризи.
 За словами пана Жернакова, двоє 
інших членів групи підписували скан-
дальні подання до Конституційного 
Суду. Зокрема, Тарас Батенко від де-
путатської групи «За майбутнє» підпи-

сував подання щодо скасування елект-
ронного декларування. Разом із ним це 
подання підписувала й інша членкиня 
робочої групи — депутатка від «Опози-
ційної платформи — За життя» Антоні-
на Славицька. Окрім цього, ця ж пані 
фігурує в скандальних записах із кабі-
нету голови Окружного адмінсуду Киє-
ва Павла Вовка, які НАБУ опублікува-
ло влітку.
 Мало цього, до робочої групи пот-
рапив і «слуга» Андрій Костін, голова 
Комітету ВР із питань правової полі-
тики. Раніше Костін подав законопро-
єкт, який, за оцінкою експертів «Цент-
ру протидії корупції», фактично віддає 
контроль над відбором членів конкурс-
ної комісії з добору суддів голові ОАСКу 
Павлу Вовку.
  Ще двоє членів робочої групи — Сер-
гій Власенко від «Батьківщини» та Рус-
лан Князевич із «Європейської Солідар-
ності» — відстоювали позиції Консти-
туційного Суду у зв’язку з нещодавніми 
мітингами під будівлею суду та законо-
проєктом президента про розпуск КСУ.
 Очолив робочу групу «слуга» Денис 

Монастирський, голова Комітету ВР із 
питань правоохоронної діяльності, яко-
го медіа та активісти називають «лю-
диною Авакова» — міністра МВС. Пан 
Монастирський припускає, що група 
працюватиме через день. Утім, на його 
думку, важливим буде не кількість засі-
дань, а те, «наскільки робоча група зна-
ходитиме згоду». 
 За його словами, нині головним за-
вданням робочої групи є налагодження 
діалогу між різними фракціями, аби 
якомога швидше знайти вихід з кризи, 
котра триває вже майже місяць. 
 Іншими членами групи стали «Слу-
ги народу» Давид Арахамія та Анас-
тасія Радіна, Ярослав Юрчишин iз «Го-
лосу» та Микола Бабенко від депутатсь-
кої групи «Довіра».

«Це буде як лебідь, рак і щука»
  «Якщо ви туди включаєте людей, які 
створили цю проблему, яким чином ви 
взагалі сподіваєтесь на будь-яке її вирі-
шення? Із ким ви хочете знайти спіль-
ну мову? З ворогами? Спільну мову тре-
ба знаходити з тими, хто зацікавлений у 
вирішенні питання, хто має хороші на-
міри, але пропонує різні шляхи. А так, 
ця група у своїй більшості складається з 
людей, яким або до лампочки вирішення 
проблеми, або вони зацікавлені в її неви-
рішенні», — зазначив Михайло Жерна-
ков у коментарі «Радіо «Свобода».
   Щодо очільника групи — депута-
та Монастирського — член Громадської 
ради доброчесності Жернаков наголо-
сив: «Чому групу очолив голова право-
охоронного комітету, а не хоча би голо-
ва Комітету з питань правової політи-
ки? Проблема не лише в тому, що Мо-
настирський політично пов’язаний з 
Аваковим, а й у тому, що він фактично 
блокував усі реформи в інтересах мініс-
тра МВС. Тому я Монастирського теж 
відношу до людей, які призвели своїми 
діями до цієї конституційної кризи». 

  Незадоволена складом робочої гру-
пи щодо виходу з конституційної кри-
зи і виконавча директорка громадської 
організації «Центр протидії корупції» 
(ЦПК) Дарія Каленюк. На її думку, у 
нинішньому вигляді ця група не зможе 
бути ефективною.
  «За майбутнє» і «ОПЗЖ» ініціюва-
ли вхід України в конституційну кри-
зу, ініціювали демонтаж антикорупцій-
ної інфраструктури, а Власенко, який 
представляє «Батьківщину», не лише 
зацікавлений, щоб КСУ у такому виг-
ляді продовжував діяти і скасував ще й 
земельну реформу, а й узагалі виступає 
проти криміналізації за брехню в де-
клараціях. Тому це буде як лебідь, рак і 
щука, які тягнутимуть вирішення про-
блеми в різних напрямках», — вважає 
пані Каленюк.
  Її також цікавить питання, чому до 
складу робочої групи ввели лише полі-
тиків і не залучили експертів (зокрема 
з партнерських міжнародних органі-
зацій, які «дуже стурбовані рішенням 
Конституційного Суду і в яких є також 
напрацювання»).
  Із тезою про те, що представники 
групи «За майбутнє» і фракції «ОПЗЖ» 
більше зацікавлені у поглиблені кон-
ституційної кризи, ніж у її вирішенні, 
погоджується і обранець Ярослав Юр-
чишин, який у складі депутатської ро-
бочої групи представляє фракцію «Го-
лос».
 «Є наявний конфлікт інтересів, але 
навряд чи можна розраховувати за чин-
ного складу парламенту на більш якіс-
ний склад робочої групи», — перекона-
ний пан Юрчишин. 
  Депутат від «Голосу» вже на пер-
шому засіданні 19 листопада планував 
запропонувати розширити склад гру-
пи, хоча й мав сумніви, що на це підуть 
представники більшості. На його дум-
ку, до складу групи варто долучити кон-
ституціоналістів (Шаповала), експер-
тів з судової реформи (Романа Куйбіду, 
Михайла Жернакова, Галину Чижик), 
представників НАЗК. 

А віз і нині там 
 Утім самі члени групи, які стали 
об’єктами цієї критики, заперечують 
власну ангажованість і закидають опо-
нентам хейтерство і заздрість. 
 Зокрема, депутатка від «ОПЗЖ Ан-
тоніна Славицька заявила у коментарі 
ЗМІ: «Дійсно, я була одним із підписан-
тів конституційного подання. Але вва-
жаю, що, якщо Конституційний Суд 
відкрив провадження за цим подан-
ням, це щонайменше означає, що до-
води в цьому поданні були обґрунтова-
ними. Насправді депутатам варто було 
б подумати над тим, що вони ухвалю-
ють закони, які часто суперечать Основ-
ному закону, але на це часто не зважа-
ють, а потім дивуються рішенням Кон-
ституційного Суду. Зараз це все виг-
лядає як спроба перекласти на когось 
відповідальність за неякісні закони, 
що суперечать Конституції, які ухва-
лив саме парламент».
  Тим часом голова робочої групи Де-
нис Монастирський переконаний: якщо 
до складу робочої групи не увійшли ек-
сперти, це зовсім не означає того, що з 
ними не консультувалися. Бо він вва-
жає, що кожен голова комітету і пред-
ставник фракції, який братиме участь у 
роботі групи, «вже залучив цих експер-
тів і вже є відгуки і позиції в письмово-
му вигляді». 
  Чи буде дана група ефективною, 
чи обранці нині просто марнувати-
муть час та й надалі, як стверджують 
їхні критики, будуть «гратися в полі-
тику»? Адже під куполом Ради не роз-
глядаються навіть вже зареєстровані 
законопроєкти щодо вирішення конс-
титуційної кризи.
  Тому громадські активісти вважа-
ють, що наразі надзвичайно важливо 
якомога швидше повернути в українсь-
ке законодавство скасовані Конститу-
ційним Судом антикорупційні норми 
(особливо кримінальну відповідаль-
ність за неправдиві відомості у декла-
раціях), інакше наступного року ук-
раїнські можновладці, зокрема депута-
ти, зможуть безкарно приховувати свої 
нечесно отримані статки. ■

ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Конституційна криза: 
вирішити чи поглибити? 
До складу робочої групи ВР, яка покликана врегулювати проблему з КСУ 
та антикорупційним законодавством, увійшли суперечливі особи

■

Конституційна криза триває в Україні вже майже місяць.❙

Громадські активісти вважають, що наразі надзвичайно 
важливо якомога швидше повернути в українське законодавство 
скасовані Конституційним Судом антикорупційні норми (особливо 
кримінальну відповідальність за неправдиві відомості у 
деклараціях), інакше наступного року українські можновладці, 
зокрема депутати, зможуть безкарно приховувати свої нечесно 
отримані статки.



КАНАЛ «1+1»

05.00 «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.20 ТСН

09.25, 12.20, 4.50 «Життя 

відомих людей»

13.10, 14.20, 15.25 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама 

«Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з 

зірками-2020»

ІНТЕР

03.30 Х/ф «Вам і не 

снилося»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.40, 18.00, 19.00, 3.25 

«Стосується кожного»

10.40, 12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.00 Т/с «Тягар істини»

02.30 Х/ф «Я кохаю»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40 Реальна містика. нові 

випуски

12.45, 5.30 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Історія одного 

злочину

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мавки»

23.30, 2.00 Т/с «Референт»

01.30 Телемагазин

03.40 Реальна містика

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Громадянська оборона

06.00 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.40, 13.15 Х/ф «Цар 
скорпіонів-2: 
сходження воїна»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.15 Х/ф «Цар 
скорпіонів-3: книга 
мертвих»

16.55 Х/ф «Велика стіна»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.05, 21.30 Х/ф 
«Коммандос»

22.15 Свобода слова

00.00 Х/ф «Жанна д’Арк»
02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

08.00 Le Маршрутка

09.00, 19.00 Супер 

топ-модель 

по-українськи

11.20 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

13.40 Х/ф «Армагеддон»

16.50 Х/ф «Пасажири»

21.20 Х/ф «Перший 

месник»

00.00 Х/ф «Спадковість»

02.35 Служба розшуку 

дітей

02.40 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, 8.10, 21.25 

Актуально. Економіка. 

Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Pro Військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Ганною Мірошниченко

14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і 

пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «ТОП 10: таємниці 

та загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

05.45 Х/ф «Крик 
пораненого»

08.25, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

09.00 Х/ф «Висота»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40, 2.55 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Мовчазна 
отрута»

03.55 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.20 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Суперкопи»

16.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. 

Найкраще

03.30 Чистоплюї

03.50 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.30 Т/с «Комісар Рекс»

10.25 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

02.55 «Найкраще на ТБ»

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 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

10.15 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Чорна вода»
16.15 Х/ф «Повітряний 

маршал»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

20.25, 21.20 Т/с «Янголи»

22.15, 0.05 Т/с «Кістки-5»

02.50 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів 

08.15 «Ворскла» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 20.35 Топ-матч

12.00 «Десна» — «Львів». 

Чемпіонат України

13.50 «Спеція» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Інгулець» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

17.50 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

18.45 «Наполі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

20.40 «Ліверпуль» 

— «Вільярреал». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

01.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

02.25 «Марсель» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

04.00 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інгулець» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

07.50, 11.50, 18.45 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Кротоне» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Минай» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

12.00 «Наполі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

13.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.15 «Ворскла» — «Колос». 

Чемпіонат України

16.05 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

17.00, 0.25 «Великий футбол»

18.55 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 «Інтер» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

23.30 Журнал Ліги Європи

02.10 «Десна» — «Львів». 

Чемпіонат України

04.00 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

09.00, 2.00 Правда життя

10.05, 0.50 Речовий доказ

11.05, 17.50 Боротьба за 

виживання

12.05 Найекстремальніший

13.00 Мерилін Монро

13.55 Фантастичні історії

14.55 Вирішальні битви 

Другої світової

16.00 Сучасні дива

16.50 Погляд ізсередини

18.50 Богдан Ступка

19.50 Їжа богів

20.50 Бойовий відлік

21.50 Злам системи

22.50 Невідомий Китай

23.50 Земні катаклізми

02.55 1377 спалених заживо

03.45 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

04.35 Чорна піхота

05.30 Прихована реальність

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 М/ф «Астробой»

12.40 Х/ф «Бойфренд із 
минулого»

14.35, 22.00, 1.50 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Вкради мою 
дружину»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 0.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Впіймай мене, 
якщо зможеш»

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.00 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 1.35 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 2.00 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.40 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2020»

10.50 Дивовижні сади. 

Гірський парк 

Вільгельмсхьоге 

— Німеччина

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 0.00 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 Д/ф «Дика планета»

18.55 «Суперчуття»

19.55 «Дикі тварини»

21.35 «Зворотний відлік»

00.05 Перша шпальта

00.35 Т/с «Полдарк»

03.55 Д/ф «Капелани»

05.05 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 9.25 «Життя відомих 

людей»

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, 2.55 ТСН

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама 

«Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки»

23.45 Комедія «Любов зла»

01.55 «Гроші-2020»

03.55 Життя відомих 

людей

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.00 Т/с «Тягар істини»

02.25 Х/ф «Не було б 
щастя»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40 Реальна містика. Нові 

випуски

12.45, 5.30 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Історія одного 

злочину

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мавки»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Свій чужий 

син»

01.30 Телемагазин

04.10 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.55, 13.15 Х/ф «Цар 
скорпіонів-5: книга 
душ»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Т/с «Пес»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

23.10 Х/ф «Інший світ-5: 
кровна помста»

00.55 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.50 Х/ф «Перший 

месник»

13.10 Суперінтуїція

15.00 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Перший 

месник: друга 

війна»

23.50 Х/ф «Первинний»

01.40 Т/с «Сирена»

02.30 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Pro Військо

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Стоп реванш

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Країна»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «ТОП 10: таємниці 

та загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.55 Х/ф «Тупик»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Формула 
кохання»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50, 1.40, 3.15 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

03.45 «Правда життя»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.15 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Суперкопи»

16.20, 19.00 Т/с 

«Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. 

Найкраще

03.25 Чистоплюї

03.50 Раздовбаї

04.35 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.15 Т/с «Комісар Рекс»

10.05 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Столик №16»
07.30 Х/ф «Тактична сила»
09.15, 17.15 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Незбагненне»
15.15 Х/ф «Азартні ігри»
18.15, 1.45 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

20.25, 21.20 Т/с «Янголи»

22.10 Т/с «Кістки-6»

00.00 Т/с «Кістки-5»

02.45 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.30 Журнал Ліги 

чемпіонів 

06.30 «Десна» — «Львів». 

Чемпіонат України

08.15 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Інгулець» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

12.10 «Великий футбол»

13.50 «Наполі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Минай» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.45 «Ювентус» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

21.00, 23.55 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

21.50 LIVE. «Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.30 Журнал Ліги Європи

01.25 «Ренн» — «Челсі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.15, 5.20 Топ-матч

03.30 «Інтер» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Наполі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

07.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Спеція» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

11.50 «Ворскла» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.40, 4.30 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

14.35 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

16.25 Журнал Ліги Європи

17.20 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

19.10 Журнал Ліги чемпіонів

19.40 LIVE. «Ренн» — 

«Челсі». Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

23.55 «ПСЖ» — «Лейпциг». 

Ліга чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

02.40 «Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

05.25 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.50, 1.55 Правда життя

10.00, 0.45 Речовий доказ

11.00, 17.45 Боротьба за 

виживання

12.00, 16.45 Погляд ізсередини

13.00 Війна всередині нас

13.50 Їжа богів. Зерно

14.40 Вирішальні битви Другої 

світової

15.45 Сучасні дива

18.45 Україна: забута історія

19.45 Їжа богів

20.45 Бойовий відлік

21.45 Злам системи

22.45 Невідомий Китай

23.45 Смертельна Австралія

03.05 Телеформат

05.35 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.35, 20.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

14.35, 22.00, 1.50 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 0.30 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Авіатор»
03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 1.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.40 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2020»

10.50 Прем’єра. Під знаком 

Шанель. Очікування

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.55 «Суперчуття»

19.55, 23.40 «Дикі тварини»

21.45 #ВУКРАЇНІ

22.10 «Світ дикої природи»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 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.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового 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.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

05.30, 9.25 «Життя відомих 

людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30, 

4.00 ТСН

11.35, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Комедія 

«СидОренки-

СидорЕнки»

22.45 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

00.55 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.25, 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 «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.15 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.00 Док. проєкт «Острів 

Фіделя»

00.10 Т/с «Тягар істини»

02.00 Х/ф «Опівнічне сонце»
04.50 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40 Реальна містика. Нові 

випуски

12.45, 5.30 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Історія одного 

злочину

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мавки»

23.30, 2.00 Т/с «Опікун»

01.30 Телемагазин

03.40 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10, 1.25 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.45, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

23.15 Х/ф «Цар скорпіонів-4: 

у пошуках влади»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.40 Х/ф «Перший 

месник: друга 

війна»

13.20 Хто проти блондинок

15.20 Хто зверху?

17.20, 19.00 Діти проти 

зірок

20.40 Х/ф «Перший 

месник: 

протистояння»

23.50 Х/ф «Потяг 

смерті»

01.30 Т/с «Сирена»

02.55 Служба розшуку 

дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 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, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і 

пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «ТОП 10: таємниці 

та загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.15 Х/ф «Екстрасенс»
07.50, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.20 «Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечні 
друзі»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Таємниці 

кримінального світу»

14.40, 1.45, 3.00 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

03.50 «Правда життя»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.15 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Суперкопи»

16.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. 

Найкраще

03.30 Чистоплюї

03.55 Раздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

04.45, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.25 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.06 «Супермама»

19.06 «Про що мовчать 

жінки»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

08.10 Х/ф «Атлантичний 
рубіж: воскресіння»

09.50, 17.15 «Загублений 

світ»

13.40 Х/ф «12 раундів»
15.45 Х/ф «12 раундів-3: 

блокада»
18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.30 Т/с «Опер за 

викликом-3»

20.25, 21.15 Т/с «Янголи»

22.05, 23.55 Т/с «Кістки-6»

02.40 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.30, 5.25 Топ-

матч

06.10 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

08.10 «Ренн» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «ПСЖ» — «Лейпциг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

13.55 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

16.00, 18.40 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

16.50 «Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.20 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.40 LIVE. «Олімпіакос» 

— «Ман Сіті». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Інтер» — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 «Баварія» — 

«Зальцбург». Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.40 «Боруссія» (М) 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

07.50 Журнал Ліги Європи

08.45 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

10.30, 13.10, 19.00, 21.50 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

11.20, 0.25 Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.45, 2.15 «Ренн» — 

«Челсі». Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

16.20 «ПСЖ» — «Лейпциг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.05 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.50 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

04.00 «Олімпіакос» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

09.00, 1.55 Правда життя

10.10, 0.45 Речовий доказ

11.10, 17.50 Боротьба за 

виживання

12.10, 16.50 Погляд 

ізсередини

13.10 Війна всередині нас

14.00, 19.50 Їжа богів

14.50 Вирішальні битви 

Другої світової

15.50, 21.45 Злам системи

18.50 Україна: забута історія

20.45 Бойовий відлік

22.45 Невідомий Китай

23.45 Смертельна Австралія

02.45 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.35, 20.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

14.35, 22.00, 1.50 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 23.30 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Стівен Хокінг: 
теорія всього»

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

1.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.40 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2020»

10.50 Під знаком Шанель. 

Сумніви

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55 «Суперчуття»

19.55, 23.40 «Дикі тварини»

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.10 «Світ дикої 

природи»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Перехрестя 

Балу»
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 9.25 «Життя відомих 

людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.00 ТСН

11.25, 12.20, 13.15, 14.15 

«Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 «Право на 

владу-2020»

00.45 «Українські сенсації-

2020»

ІНТЕР

05.20, 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 «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.00 Т/с «Тягар істини»

01.50 Х/ф «Ти не ти»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40 Реальна містика. Нові 

випуски

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Історія одного 

злочину

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Мавки»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка»

01.30 Телемагазин

02.30 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10, 1.00 Секретний фронт

11.55, 13.15 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

23.15 Х/ф «Людина з 
залізними кулаками»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20, 13.00, 2.30 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.00 Х/ф «Перший 

месник: 

протистояння»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Месники»

00.00 Х/ф «Літак 

президента»

02.55 Служба розшуку 

дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Спостерігач

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і 

пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «ТОП 10: таємниці 

та загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Заручниця»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Сумка 
інкасатора»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.45, 1.10, 3.25 «Речовий 

доказ»

18.20, 3.45 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.10 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Суперкопи»

16.40, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. 

Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

04.50, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус»

06.25 Т/с «Комісар Рекс»

09.20 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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»

14.10 «По факту»

16.00 «Час 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 «Андроїд-
поліцейський»

07.45 Х/ф «Мега-акула 
проти Колоса»

09.25, 17.15 «Загублений 

світ»

13.15 Х/ф «Бен-Гур»

15.45 Х/ф «Наутилус: 
повелитель океану»

18.15, 1.45 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

20.25, 21.15 Т/с «Янголи»

22.10, 0.00 Т/с «Кістки-6»

02.45 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.40 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — «Лейпциг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10, 1.20 «Олімпіакос» 

— «Ман Сіті». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Інтер» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.05, 3.10 Огляд вівторка. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.00 «Баварія» — 

«Зальцбург». Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.45 Журнал Ліги Європи

16.00 «Боруссія» (М) 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

19.00, 21.50 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «АЕК» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»

00.25 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Лілль» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.00 «Інтер» — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.50 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.45 «Баварія» — 

«Зальцбург». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.30, 13.10 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

11.20 «Боруссія» (М) 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.45, 15.50, 1.45, 3.50 Топ-

матч

14.00 «Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Олімпіакос» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

18.45 Журнал Ліги Європи

19.40 LIVE. «Лілль» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «Рейнджерс» 

— «Бенфіка». Ліга 

Європи УЄФА

23.55 «Молде» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

04.00 «АЕК» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.55 Правда життя

09.30, 0.45 Речовий доказ

10.40, 17.45 Боротьба за 

виживання

11.40, 16.45 Погляд 

ізсередини

12.40 Війна всередині нас

13.40, 19.45 Їжа богів

14.40 Вирішальні битви 

Другої світової

15.45, 21.45 Злам системи

18.45 Україна: забута історія

20.45 Бойовий відлік

22.45 Невідомий Китай

23.45 Смертельна Австралія

03.00 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.40 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.35, 20.00 «Орел і решка. 

Дива світу»

14.35, 22.00, 0.50 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

01.45 Х/ф «Легкі гроші»
03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 23.30 Панянка-

селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Прекрасні 
створіння»

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

1.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.40 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2020»

10.50 Під знаком Шанель. 

Ритуали

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55, 22.10 «Світ дикої 

природи»

19.55, 23.40 «Дикі тварини»

20.25 «Боротьба за 

виживання»

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 9.25, 12.20, 14.20 

«Життя відомих 

людей»

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 ТСН

17.10 Т/с «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Прем’єра «Ліга сміху-

2020»

22.45 «Вечірній квартал-

2020»

00.00 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»

03.10 Світ навиворіт

ІНТЕР

05.25, 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 «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.15, 0.55 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Мир і війна»

03.20 «Чекай на мене. 

Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.15 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Т/с «Виклик»

13.20, 15.30 Т/с «Розмінна 

монета»

18.00 Гучна справа

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Невипадкові 

зустрічі»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 23.40 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 17.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-3»

15.15, 16.15 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

23.05 «На трьох-8». Прем’єра

00.10 Х/ф «Межа»

02.20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.20 Суперінтуїція

11.10 Кохання на 

виживання

13.00 Хто зверху?

15.10 М/ф «Добриня 

Микитич і Змій 

Горинич»

16.20 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник»

18.00 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська 

цариця»

19.40 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

21.00 Х/ф «Месники: ера 

Альтрона»

23.50 Х/ф «Ціна 

безсмертя»

02.10 Служба розшуку 

дітей

02.15 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 «Бойові машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Кендзьор

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і 

пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Політклуб із 

Віталієм Портніковим»

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «ТОП 10: таємниці 

та загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

07.50, 17.30, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Кур’єр на схід»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Правда життя»

14.40, 1.15, 3.10 «Речовий 

доказ»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/с «Сімпсони»

11.20 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Суперкопи»

19.20 Т/с «Швидка»

20.20 Х/ф «Престиж»
23.00 «Без краватки»

23.20 Т/с «NCIS: морська 

поліція: полювання на 

вбивць»

СТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

06.10, 19.00, 22.50 

«Холостячка Ксенія 

Мішина»

10.10, 23.50 «Як вийти заміж»

11.15, 14.50, 18.05 Т/с 

«Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

00.55 «Про що мовчать 

жінки»

ПРЯМИЙ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

17.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «12 раундів»
08.05, 17.20 «Загублений світ»

12.50 Х/ф «Воркрафт: 
початок»

15.00 Х/ф «П’ятий 
елемент»

18.15, 2.35 «Спецкор»

18.50, 3.05 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Віддача»
21.20 Х/ф «Ліквідатори»
23.10 Х/ф «Солдати 

фортуни»

01.05 Х/ф «Наутилус: 
повелитель океану»

03.35 «Помста природи»

03.50 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Ренн» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10, 23.20 «Рейнджерс» 

— «Бенфіка». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 3.40 «Молде» 

— «Арсенал». Ліга 

Європи УЄФА

12.05, 20.55 Огляд середи». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.00 «Лілль» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. 

Прем’єра

16.00 «АЕК» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

17.50 «Шлях до Гданська»

18.30 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.55 LIVE. «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

21.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

01.40 «ПСЖ» — «Лейпциг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.45, 2.30 «Лілль» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

10.30, 13.10 «Шлях до 

Гданська»

11.20 «АЕК» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

13.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.00 «Баварія» — 

«Зальцбург». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.45 «Рейнджерс» — 

«Бенфіка». Ліга Європи 

УЄФА

17.30 «Молде» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

19.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

19.40 «Боруссія» (М) 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Страсбур» 

— «Ренн». Чемпіонат 

Франції

23.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.45 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

04.15 «Інтер» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 1.55 Правда життя

09.45, 0.45 Речовий доказ

10.55 Боротьба за виживання

11.25 Дикі тварини

11.55, 13.45, 19.45 Їжа богів

12.55 Війна всередині нас

14.45 Вирішальні битви 

Другої світової

15.50, 21.45 Злам системи

16.50 Погляд ізсередини

17.50 Невідомий Китай

18.50 Україна: забута історія

20.45 Бойовий відлік

22.45 Невідома Південна 

Америка

23.45 Смертельна Австралія

03.00 Місця сили

03.40 Брама часу

05.00 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.30, 15.35, 22.00, 0.50 

«Орел і решка. Навколо 

світу»

12.30 Х/ф «Голос монстра»
14.25 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.30 Х/ф «Кон-Тікі»

19.50 Х/ф «Гра в 
імітацію»

00.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40, 18.00, 0.40 Майстри 

ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00, 23.50 Удалий 

проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.45 Одного 

разу під Полтавою

10.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»

23.30 Х/ф «Схід темряви»
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

1.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Історії великого 

кохання»

10.40 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2020»

10.50 Під знаком Шанель. 

Безсонні ночі

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 Т/с «Величні Медичі»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Світ дикої природи»

19.55 «Боротьба за 

виживання»

21.45, 23.40 «Дикі тварини»

22.10 Прем’єра. Принц 

Чарльз: усередині 

герцогства «Корнуолл»

00.15 Т/с «Полдарк»

01.45 «Голодомор. Технологія 

геноциду»

03.35 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Світ навиворіт»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00, 20.15 Детектив 

«Мишоловка для 

кота»

19.30 ТСН

23.20 Драма 

«Заборонений»

01.40 Драма «Моя 

бабуся Фанні 

Каплан»

03.25 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»

ІНТЕР

05.50 «Слово предстоятеля»

06.00 Х/ф «Невідправлений 
лист»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Калина червона»
13.30 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
15.15 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

20.00, 3.20 «Подробиці»

20.30 Концерт «Місце зустрічі»

22.10 Х/ф «Любов 
приходить не одна»

00.05 Х/ф «Все можливо»
02.10 Х/ф «Про нього»
03.50 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Україна вражає»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.35 Реальна 

містика

09.00 Т/с «Дитина на 

мільйон»

13.00, 15.20 Т/с «Підкидьок»

17.00, 21.00 Т/с «Тінь 

минулого»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Ціна правди»

01.35 Телемагазин

02.05 Х/ф «Ромашка, 

кактус, 

маргаритка»

ICTV

04.20 Скарб нації

04.40 Факти

05.05, 1.45 Анти-зомбі

05.50, 8.20 Теорія змови

06.45 Секретний фронт

09.20 Громадянська оборона

10.10, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Коммандос»
16.40 Х/ф «Термінатор-

4: нехай прийде 
спаситель!»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Термінатор: 
фатум»

21.35 Х/ф «Термінатор-3: 
повстання машин»

23.40 Х/ф «Судний день»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.35 Kids’ Time

06.05 М/ф «Феї і таємниця 

країни драконів»

07.40 Х/ф «Джим 

Ґудзик і машиніст 

Лукас»

10.00 Т/с «Британія»

19.00 Х/ф «Вавилон нашої 

ери»

21.00 Х/ф «Месники: 

війна 

нескінченності»

00.00 Х/ф «Затягни мене 

до пекла»

02.00 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 «Крила війни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

08.40 Натхнення

09.30, 2.10 Машина часу

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

15.10 Є сенс

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.15 Pro 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 «Найбільші танкові 

битви»

00.10 Кінозлива

00.15 Х/ф «Голод-33»
03.20, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Гу-га»

08.30 Х/ф «Зворотного 

шляху немає»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.10 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «У бій ідуть лише 

«старики»

21.20 Х/ф «Ера драконів»

23.05 Х/ф «Афера під 

прикриттям»

01.30 «Хвороби-вбивці»

03.40 «Речовий доказ»

04.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

НЛО-ТБ

06.10, 13.40 

Середземноморський 

Check-in

09.20 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундуки-рятівники»

11.30 Check In. Україна

15.50 Х/ф «Роккі-4»

17.35 Х/ф «Роккі бальбоа»

19.40 Х/ф «Крід»

22.20 Х/ф «Роккі-5»

00.25 Х/ф «Роккі-3»

02.15 Мама реготала. 

Найкраще

03.10 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Х/ф «Екіпаж»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

10.50 Т/с «Колір пристрасті»

19.00 «МастерШеф»

22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла»

00.45 Х/ф «А ось і Поллі»

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» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

06.25, 3.15 «Цілком таємно-

2017»

06.55 «Загублений світ»

12.00 Х/ф «Бойові свині»

13.40 Х/ф «Хороший, 

поганий, мертвий»

15.10 Х/ф «Озеро акул»

16.55 11-й тур ЧУ з 

футболу «Динамо» 

— «Ворскла»

19.00 Х/ф «Слідопит»

20.40 Х/ф «Джон Вік»

22.35 Х/ф «Геймер»

00.10 Х/ф «Інопланетна 

обитель»

01.40 «Облом.UA.»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпіакос» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Динамо» (К) 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 4.05 «Львів» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

12.15, 17.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.10 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.20 «АЕК» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

18.50 Топ-матч

18.55 LIVE. «Беневенто» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

20.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Аталанта» 

— «Верона». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.35 «Олександрія» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

02.20 «Марсель» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

06.55 «АЕК» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

08.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

09.40 «Боруссія» (М) 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.30, 1.45, 3.45 Топ-матч

11.40 «Лілль» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

13.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

15.55 «Молде» — «Арсенал». 

Ліга Європи УЄФА

17.30 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

17.55 LIVE. «Марсель» 

— «Нант». Чемпіонат 

Франції

19.55 «Львів» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

21.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «ПСЖ» 

— «Бордо». Чемпіонат 

Франції

23.55 «Сассуоло» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Страсбур» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Беневенто» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.45, 1.40 Скарб.UA

07.40 1377 спалених заживо

08.40 Чорна піхота

09.40 Речовий доказ

10.40 Їжа богів. Чай

11.40 Таємнича світова війна

13.20 Хомосапієнс: історія 

одного виду

16.20 Невідомий Китай

18.10 Місто, яке зрадили

19.00 Прокляття Че Гевари

20.00 Майор «Вихор»

21.00 ТОП 10: таємниці та 

загадки

00.40 Їжа богів

02.25 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40, 15.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

10.50 Х/ф «Голос 

монстра»

12.50 Х/ф «Гра в 

імітацію»

00.00 Х/ф «Читець»

02.10 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

08.30 Правила життя

10.20, 23.30 Корисні поради

12.00, 16.00 Удалий проєкт

14.00 Майстри ремонту

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

07.50 М/ф «Дев’ять»

09.10 Х/ф «Схід темряви»

10.55 Х/ф «Стівен Хокінг: 

теорія всього»

13.10 Х/ф «Авіатор»

16.20 Х/ф «Впіймай мене, 

якщо зможеш»

19.00 М/ф «Епік»

20.45 Х/ф «Едвард руки-

ножиці»

22.45 Панянка-селянка

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 5.05 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

5.35 Новини

07.10 М/с «Чорний пірат»

08.05, 19.30 «Скільки жертв 

Голодомору і чи був він 

штучним?»

08.15, 19.50 «Спогади 

свідка Голодомору: як 

виживали»

08.25, 13.40, 21.25 

«Голодомор. Світ знав, 

але мовчав»

09.15 «Відкриваючи Україну. 

Сумна історія»

10.05 Д/ф «Будинок «Слово»

11.55 Біатлон. Кубок світу. 

Відкриття сезону. I етап. 

Індивідуальна гонка 20 

км, чоловіки (початок)

12.00 Хвилина мовчання: 

День пам’яті жертв 

голодоморів

12.01 Біатлон. Кубок світу. 

Відкриття сезону. 

I етап. Індивідуальна 

гонка 20 км, чоловіки 

(продовження)

14.30 Телепродаж

15.15, 1.25 Біатлон. Кубок 

світу. Відкриття сезону. 

I етап. Індивідуальна 

гонка 15 км, жінки

17.00 Всенічне бдіння (ПЦУ)

20.00 Спецпроєкт «Діти 

Великого голоду»

22.00 Голод до правди

23.45 Біатлон. Кубок світу. 

Відкриття сезону. I етап. 

Індивідуальна гонка 20 

км, чоловіки

03.00 «Смерті в кредит»

04.40 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25 «Великі випуски з 

Антоном 

Птушкіним-2»

11.45 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

12.45 Комедія «Свати-6»

18.15 «Українські сенсації-

2020»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2020»

00.20 Концерт Наталії 

Могилевської

01.45 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.45 Х/ф «Благородний 

венеціанець»

08.00 «Удалий проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00 «Інше життя»

12.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

16.50, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»

20.00 «Подробиці»

21.30 Х/ф «Максим 

Перепелиця»

23.25 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»

01.10 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.00 Т/с «Мавки»

16.45, 21.00 Т/с «Шукаю 

тебе»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.15, 2.15 Т/с «Дружина за 

обміном»

01.45 Телемагазин

03.20 Агенти 

справедливості

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.30, 8.10 Анти-зомбі

06.20, 10.00 Громадянська 

оборона

07.15 Більше ніж правда

09.05 Секретний фронт

11.00, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Термінатор-3: 
повстання машин»

16.20 Х/ф «Термінатор: 
фатум»

18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «План втечі»
23.35 Х/ф «План втечі-2»
01.20 Х/ф «Снайпер-7: 

ідеальне вбивство»
02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.05 Kids’ Time

06.05 М/ф «Прогулянки з 

динозаврами»

08.10 Діти проти зірок

09.50 Х/ф «Месники»

12.50 Х/ф «Месники: ера 

Альтрона»

15.40 Х/ф «Месники: війна 

нескінченності»

18.40 Х/ф «Доктор 

Стрендж»

21.00 Х/ф «Месники: 

завершення»

00.50 Х/ф «Літак 

президента»

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, 10.10, 11.10 Д/с «Крила 

війни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

12.15 Індійський фільм 

«Несправедливість»

15.25 Медекспертиза

17.10 Д/с «Любов, ненависть і 

пропаганда»

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 

Соколовою

22.00 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

23.10 Кінозлива

23.25 Х/ф «Голод-33»
01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Повернення 
немає»

07.40 «Слово предстоятеля»

07.45 «Будьте здоровi»

08.25 «Страх у твоєму домі»

12.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

13.50 Х/ф «Тривожна 
неділя»

15.25 Х/ф «Проєкт «Альфа»
17.10 Х/ф «Ера драконів»
19.00 Х/ф «Йшов четвертий 

рік війни...»
20.45 Х/ф «У бій ідуть лише 

«старики»
22.30 Х/ф «Заражена»
00.15 Х/ф «Афера під 

прикриттям»
02.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 3.35 Мама реготала. 

Найкраще

09.30 «Без краватки»

10.10 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундуки-рятівники»

12.00 Північний Check In

16.00 Мама реготала

18.00 Х/ф «Крід»
20.40 Х/ф «Крід-2»
23.20 Х/ф «Роккі»
01.40 Х/ф «Роккі-2»
04.30 Раздовбаї

04.55 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Х/ф «Золоте теля»

09.00 «МастерШеф»

12.45 «Хата на тата»

15.00 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

21.10 «Я соромлюсь свого 

тіла»

23.15 «Детектор брехні»

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» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.10 Прем’єра ! «ДжеДАІ-

2020»

09.10 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Атака на 
королеву»

15.45 Х/ф «Широко 
крокуючи»

17.10 Х/ф «Широко 
крокуючи-2: 
розплата»

19.00 Х/ф «Захисник»
20.45 Х/ф «Ефект колібрі»
22.40 Х/ф «Універсальний 

агент»
00.15 Х/ф «Свінгери»
02.10 «Облом.UA.»

03.25 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.15 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

08.10 «Беневенто» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.55, 23.00 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів . 

Прем’єра

10.50, 1.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

11.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.55 «Аталанта» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Колос» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Інгулець» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.20 Журнал Ліги чемпіонів 

23.50 «Лаціо» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

02.30 «Ніцца» — «Діжон». 

Чемпіонат Франції

04.10 «Наполі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аталанта» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

07.45 «Марсель» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

09.35 «Олександрія» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

11.25 «ПСЖ» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

13.15, 23.40, 1.45, 3.45 Топ-

матч

13.25 LIVE. «Лаціо» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

15.25 Журнал Ліги чемпіонів

15.55 LIVE. «Мілан» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

17.55 LIVE. «Ніцца» 

— «Діжон». Чемпіонат 

Франції

19.55 «Монако» — «Нім». 

Чемпіонат Франції. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Наполі» — 

«Рома». Чемпіонат Італії

23.55 «Минай» — «Зоря». 

Чемпіонат України

01.55 «Мілан» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Колос» — «Десна». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 1.00 Скарб.UA

07.50 Легендарні замки 

Закарпаття

08.40 Легендарні замки 

України

09.30, 0.00 Їжа богів

10.40 Речовий доказ

11.40 Таємнича світова війна

13.20 Злам системи

14.20 Погляд ізсередини

16.20 Невідома Південна 

Америка

18.20 Україна: забута історія

21.00 ТОП 10: таємниці та 

загадки

01.45 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

10.50 Х/ф «Кон-Тікі»
13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Знайомтесь: 
Білл»

01.40 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Майстри ремонту

12.20 Корисні поради

14.10 Правила життя

16.00, 22.20 Удалий 

проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Ліно»

12.45 М/ф «Епік»

14.30 Х/ф «Прекрасні 
створіння»

16.45 Х/ф «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

23.30 Х/ф «Едвард руки-
ножиці»

01.30 Панянка-селянка

02.15 Теорія зради

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.30 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 

3.05, 5.35 Новини

07.10 М/с «Чорний пірат»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

11.25, 0.10 Біатлон. Кубок 

світу. Відкриття сезону. 

I етап. Спринт 10 км, 

чоловіки

12.50 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Жюль Верн. Подорож 

довжиною в життя

14.35, 1.25 Біатлон. Кубок світу.

Відкриття сезону. I етап. 

Спринт 7,5 км, жінки

15.55, 2.35 Студія «Біатлон»

16.15 Х/ф «Сів заблукала 
уві сні»

17.45 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2020»

18.00 Дитячий пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020». Фінал

20.00 «Боротьба за 

виживання»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Створення леді»
04.25 Д/ф «З України до 

Голлівуду»
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Порятунок усе 
ближе
Ситуація з коронавірусом 
дедалі гірша, але новини 
про вакцину кращі
Ігор ВІТОВИЧ

 У світі одночасно наростають повідомлен-
ня  як про обсяги захворювань на коронавірус-
ну інфекцію, так і про розробки вакцин, які 
мають зупинити цю найбільшу на цей час за-
грозу людству. Лідерів у розробці вакцини з 
протидії вірусу наразі двоє, але проглядаєть-
ся також кілька інших можливих призерів.
 Вакцина від коронавірусу, розроблена 
американсько-німецьким альянсом Pfizer 
і BioNTech, за підсумками фінальної фази 
клінічних випробувань показала ефектив-
ність у 95%. Про це повідомляється в комю-
ніке на сайті американської фармацевтичної 
компанії Pfizer. Тиждень тому повідомляло-
ся, що попередні результати клінічних до-
сліджень свідчили про ефективність вакци-
ни BNT162b2 на рівні 90%. Відзначається, 
що вакцина показала ефективність незалеж-
но від віку, статі та етнічного походження. У 
групі людей старше 65 років ефективність — 
на рівні 94%.
 У клінічних дослідженнях цієї вакци-
ни взяли участь понад 43 тисячі осіб. Відзна-
чається, що в цілому учасники випробувань 
добре переносили препарат. Єдині зафіксовані 
побічні ефекти — головний біль після введен-
ня другої дози вакцини (2%) і стомлюваність 
після першої або другої ін’єкції (3,8%).
 У найближчі дні Pfizer і BioNTech звер-
нуться в американське Управління з санітар-
ного нагляду за якістю продуктів і медика-
ментів (FDA) за особливим дозволом на вико-
ристання вакцини в умовах надзвичайної си-
туації. Таким чином, альянс Pfizer і BioNTech 
«підтягнув» показники ефективності своєї 
вакцини до того ж рівня, про який повідоми-
ла на початку тижня американська компанія 
Moderna – до 95%. Хоч як би було, але в разі 
правдивості наведених результатів таке су-
перництво лише вітається.
 Якийсь проблиск надії вимальовується і 
для мешканців України. Головний держав-
ний санітарний лікар України Віктор Ляш-
ко повідомив, що Україна отримала підтвер-
дження від ініціативи COVAX, створеної для 
швидкого і справедливого доступу вакцин 
від COVID-19 у світі, що може розраховува-
ти на виділення на безоплатній основі вакци-
ни від коронавірусу для 20% населення. «Це 
означає, що близько 4 млн громадян України 
зможуть вакцинуватись у першій половині 
2021 року за рахунок фінансової підтримки з 
боку міжнародних партнерів та урядів інших 
країн», – повідомив Ляшко. Він також наголо-
сив, що імунізацію планують проводити кош-
том державного бюджету України. Він додав, 
що до глобального механізму COVAX включе-
но, зокрема, й кандидата у вакцини від вироб-
ника Moderna (США). 
 Водночас суттєві обмеження на поставки 
препарату накладає логістика. Річ у тім, що 
вакцину Pfizer треба зберігати в умовах дуже 
низької температури — близько 80 градусів. 
Для доставки компанія вже зафрахтувала лі-
таки кількох транспортних фірм, але наразі 
вакцина випускається в коробках по 4 тисячі 
доз, причому відкривати ці коробки можна не 
більш як двічі на день. Це означає, що першу 
партію є сенс відправляти лише в найбільші 
клініки мегаполісів — приміром, Нью-Йорка 
чи Ріо-де-Жанейро. Як організувати доставку 
вакцини в невеликі клініки, наприклад  у сіль-
ській місцевості, поки що не зрозуміло. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Адміністрація США з контролю за якістю продуктів 
харчування та ліків надала дозвіл на використання в над-
звичайних умовах тесту на коронавірус, який можна роби-
ти в домашніх умовах. Тест, розроблений каліфорнійською 
компанією Lucira Health, продається за рецептом лікаря і, 
за очікуваннями, коштуватиме 50 доларів, повідомляють у 
компанії. На аналіз береться мазок з носа, для отримання 
результатів потрібно 30 хвилин.

■

Мешканці найбільших 
європейських країн  
підтримують вступ України в ЄС 
 Вступ України до Європейського Союзу під-
тримують 55 відсотків громадян низки країн ЄС. 
Водночас приєднання України до НАТО підтри-
мують 38 відсотків, свідчать результати опиту-
вання «Як сприймають Україну в країнах ЄС», 
проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Поль-
щі соціологічною агенцією з Гонконгу  Kantar 
Profiles Division на замовлення київського цен-
тру «Нова Європа». При цьому головною пере-
шкодою для вступу України до ЄС респонден-
ти вважають корупцію — 43,1 відсотка опитаних 
заявили, що боротьба з корупцією має стати го-
ловним пріоритетом для України. Для порівнян-
ня, у 2015 році цей показник становив 37,5 відсо-
тка. Основною асоціацією з Україною опитані, як 
і у 2015 році, називають війну. При цьому кіль-
кість респондентів, які асоціюють Україну з вій-
ськовим конфліктом, скоротилася — із 49 відсо-
тків у 2015 році до 12 відсотків у 2020-му. Також 
Україна асоціюється з бідністю (10,8 відсотка) 
та іммігрантами (10,3 відсотка). Російські нара-
тиви про Україну в досліджуваних країнах вия-
вилися неефективними. Лише 0,8 відсотка рес-

пондентів вважають, що українці ведуть грома-
дянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну 
екстремістською/фашистською країною, стано-
вить менш ніж 0,2 відсотка. Найпопулярнішою 
відповіддю на запитання про те, яку підтримку 
варто надати Україні в боротьбі проти російсь-
кої агресії (21,5 відсотка), є продовження санк-
цій ЄС щодо Росії. Дослідження проводилося у 
період із 22 до 29 вересня 2020 року.

Євросоюз розгляне нові санкції 
щодо Білорусі
 Введення економічних санкцій щодо режи-
му Олександра Лукашенка мали намір обгово-
рити 19 листопада на засіданні міністрів закор-
донних справ ЄС за допомогою відеозв’язку. 
Про це повідомив AFP («Франс Пресс»). Мініст-
ри, зокрема, мали обговорювати введення сек-
торальних економічних санкцій і розширення 
вже існуючого чорного списку, додав співроз-
мовник AFP. На початку листопада Євросоюз 
розширив санкції щодо білоруського режиму і 
вніс у чорний список імена самопроголошено-
го президента Білорусі Олександра Лукашенка 
і його сина Віктора, а також ще 13 білоруських 
чиновників. 

Комітет із прав людини Генасамблеї 
ООН затвердив нову посилену 
резолюцію щодо порушення прав 
людини у Криму 
 Третій комітет Генеральної асамблеї ООН за-
твердив нову резолюцію щодо порушення прав лю-
дини в Криму. За резолюцію висловилося 63 країни, 
в тому числі Сполучені Штати та більшість країн ЄС. 
Проти голосувало 22 країни на чолі з Росією. Біль-
шість країн, які голосували проти, мають проблеми з 
порушеннями прав людини у своїх країнах та принци-
пово не голосують за резолюції, які фіксують ці пра-
вопорушення в окремих державах. Як пояснив «Го-
лосу Америки» Постійний представник України при 
ООН Сергій Кислиця, нова резолюція значно роз-
ширює перелік прав людини у Криму щодо кримсь-
ких татар, українців, правозахисників, активістів та 
журналістів. Зокрема, у резолюції йдеться про по-
рушення прав власності, а також релігійних прав, 
причому не лише кримських татар, а й вірян Право-
славної церкви України.  Проєкт резолюції наголо-
шує на тому, що люди на окупованій території опи-
нилися у безнадійній ситуації. Вони зіштовхуються 
з системними репресіями, вибірковими затриман-
нями, переслідуваннями, позасудовими стратами 
та тортурами. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Санкції — в оборонному 
бюджеті 
 Райлі також вказав, що 
головна мета Байдена — ос-
таточно зірвати будівниц-
тво газопроводу. Для цього 
його адміністрація може за-
пропонувати Німеччині «ве-
ликий пакет із питань без-
пеки», який передбачати-
ме заміну російського газу 
поновлюваними ресурсами 
за невеликими цінами. Ця 
пропозиція, ймовірно, зму-
сить німецьку владу оста-
точно відмовитися від угод 
по «Північному потоку-2», 
підсумовує журналіст.
 Реалізація проєкту «Пів-
нічний потік-2» була при-
пинена через введені США 
в грудні 2019 року санкції 
проти підрядників газопро-
воду. Президент Володимир 
Путін заявив у січні 2020 
року, що «Північний потік-
2» буде добудований росій-
ськими силами, але будів-
ництво завершиться на кіль-
ка місяців пізніше, ніж було 
заплановано.
 Раніше повідомлялося, 
що Сенат і Палата представ-
ників Конгресу США збира-
ються ввести санкції проти 
страхових і сертифікацій-
них компаній, які співпра-
цюють із російськими судна-
ми і підприємствами, задія-
ними в будівництві газопро-
воду «Північний потік-2». 
При цьому німецькі ком-

панії отримають захист від 
обмежень, незважаючи на 
те, що Німеччина підтримує 
проєкт. Демократи і респуб-
ліканці США досягли угоди 
в тому, якими будуть санк-
ції проти газопроводу «Пів-
нічний потік-2», повідоми-
ла  американська бізнесова 
агенція «Блумберг» із по-
силанням на обізнані дже-
рела.
 Зазначається, що Пала-
та представників і Сенат 
США прийняли рішення 
про включення санкцій про-
ти «ПП-2» в оборонний бюд-
жет з 2021 фінансового року. 
Рестрикції проти страхових і 
сертифікаційних компаній, 
які допомагають Росії завер-
шити будівництво газопро-
воду, будуть прописані в за-
коні «Про національну обо-
рону 2021-го року», який 
мають намір затвердити до 
кінця року. У новому законо-
проєкті вказується, що вве-
дені раніше санкції будуть 
поширюватися на всю діяль-
ність із прокладанням труб і 
страхування. При цьому, не-
зважаючи на те, що Німеч-
чина підтримує завершення 
будівництва «Північного по-
току-2», німецькі компанії 
і громадяни отримають за-
хист від санкцій.
 Посол Вірджинія Пал-
мер із Державного депар-
таменту США впевнена, 
що існує надпартійне поро-

зуміння щодо шкідливості 
газопроводу «Північний 
потік-2» для енергетичної 
безпеки Європи. За слова-
ми Вірджинії Палмер, полі-
тики різних груп мають схо-
же уявлення про енергетич-
ну безпеку в Європі. «Ми хо-
чемо, щоб наші європейські 
друзі мали доступ до різних 
джерел енергії. Ми хочемо, 
щоб ви мали до них доступ 
за найкращою ціною. Однак 
ми не віримо, що «Північний 
потік-2» забезпечить будь-
що з цього», — додала вона.
 Пані Палмер наголосила: 
«Ми хочемо співпрацювати з 
нашими партнерами та євро-
пейськими союзниками для 
створення відкритих енер-
гетичних ринків, які дають 
американським продуктам 
та послугам рівні умови. Ми 
також хочемо створити стій-
кість проти тиску та приму-
су з боку таких держав, як 
Росія. Це не антиросійсь-
ке ставлення, ми просто хо-
чемо, щоб Росія дотримува-
лась ринкових правил і дія-
ла як справжній гравець на 
енергетичному ринку».

Не дати Кремлю важелів 
впливу 
 «Північний потік-2» — 
це проєкт будівництва га-
зопроводу на дні Балтійсь-
кого моря, що з’єднує Росію 
та Німеччину. Країни Цен-
тральної та Східної Європи, 
включаючи Польщу та Ук-
раїну, а також США висту-
пають проти цього проєкту. 
«Північний потік-2» позбав-
ляє Україну значних обсягів 

транзиту російського газу че-
рез її територію та збільшить 
залежність Європи від росій-
ського газу, а відтак Кремль 
матиме більше важелів впли-
ву на європейську політику.
 Тим часом федеральний 
уряд у Берліні протилеж-
ної думки. Канцлерка Анґе-
ла Меркель неодноразово пе-
реконувала, що «Північний 
потік-2»  — це бізнес-проєкт, 
у якому йдеться винятково 
про диверсифікацію поста-
чання газу.
 Компанія Nord Stream 2 
AG, оператор проєкту будів-
ництва газопроводу «Пів-
нічний потік-2», опрацьо-
вує різні сценарії завершен-
ня реалізації задуманого. 
Про це повідомляє ТАСС із 
посиланням на звіт «Газпро-
му», який володіє 100% ак-
цій Nord Stream 2 AG. «Газ-
прому» залишилося про-
класти лише останні 160 кі-
лометрів газогону, який, як 
тепер виглядає, так ніколи і 
не буде добудований. 
 Нормативи нового обо-
ронного бюджету США пе-
редбачають санкції щодо 
страховиків «Північного 
потоку-2». Раніше асоціа-
ція цих організацій не ре-
комендувала страхувати 
трубу на такий випадок. 
Обмеження стосуються та-
кож компаній, які мають 
сертифікувати «Північний 
потік-2», тобто підтвердити 
його технічну готовність до 
роботи. Навіть якби будів-
ництво вдалося завершити, 
газопровід міг би залиши-
тися порожнім. ■

ПРОГНОЗИ

«Капут» «Північному потоку-2»?
Байден має намір зірвати будівництво 
газопроводу, обидві палати Конгресу 
США — на його боці

■

Помпезне будівництво газогону може завершитися пшиком. 
Фото з сайта gazeta.ru.

❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

Журналіст німецького видання «Більд» Юліан Репке закликав 
Німеччину готуватися до «похоронів» газопроводу «Північний 
потік-2» після приходу до влади в США демократа Джозефа 
Байдена. У своїй статті він зазначає, що це станеться через 
наміри американської влади ввести санкції проти страхових і 
сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російсь-
ких судів на прокладання газопроводу.
Так, журналіст посилається на думку колишнього радника 
екс президента Барака Обами Бенджаміна Шмітта, який ствер-
джує, що демократи і республіканці однаково негативно нала-
штовані щодо завершення робіт на «Північному потоці». Його 
позицію підтверджує і американський фахівець з енергетич-
ної безпеки Алан Райлі. Він вважає, що нові санкції змусять 
«Газпром» довго шукати сертифікаційні компанії. У підсумку 
це може призвести до краху всього проєкту.
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Едуард ОВЧАРЕНКО

Нещодавно творчість актора Володими-
ра Ніколаєнка за чверть століття на го-
ловній драматичній сцені країни — На-
ціонального академічного драматичного 
театру імені Івана Франка — відзначили 
званням народного артиста України. А 
тим часом список його ролей поповнила 
цікава робота у виставі «Крум».
Діти знають його за голосом папуги 
Яго у мультфільмі «Аладдін», а телелю-
бителі — за роллю в серіалі «Останній 
москаль».

«Убив відразу трьох зайців»
 ■ Володимире, що означає для вас 
звання народного артиста України? 
 — Нещодавно мені подзвонив мій пе-
дагог Юрій Висоцький, став вітати. А я 
йому відповідаю: «Юрію Пилиповичу,  
це ж і Ваша заслуга». Високе звання — 
це відзнака і театру, і колег, і держави за 
зіграні ролі, були вони різні. 
 А починалося все з перших років піс-
ля інституту, підробляв у казках у Пала-
ці культури СБУ на новорічні свята. Нас 
зібрали, пороздавали ролі. Запитую: «А 
що мені?». Відповідають: «Тобі, Воло-
дю, будуть соплі» (сміється). — «А як 
їх грати?» Відповідають: «Ходитимеш 
по залу, кашлятимеш та чхатимеш». 
 Не так давно Андрій Приходько пос-
тавив у нашому театрі виставу «Життя 
— це сон» за Кальдероном, де я зіграв 
короля Басиліо. Від соплів до короля — 
великий відрізок життя і великий шмат 
роботи. 
 ■ Дехто говорить, що звання заслу-
жених і народних — це пережиток ра-
дянської системи, мовляв, вони вже дав-
но себе віджили. 
 — Кожен повинен мати те, на що за-
слуговує. Приміром, у духовному сере-
довищі є різні сани — від диякона до ар-
хієпископа. І це не випадково. Так само і 
в нашій та інших професіях. Ми володіє-
мо словом, спілкуємося з глядачем че-
рез кіно, телебачення. Якщо люди чу-
ють артистів, сприймають їх, співпере-
живають разом із ними, значить, таких 
артистів треба відзначати. 
 ■ До театрального інституту ви всту-
пили з другого разу.
 — У 1986 році ми закінчили десять 
класів і приїхали з другом до Києва шу-
кати акторської долі. Тоді набирав курс 
Юрій Мажуга. Я пройшов до першого 
туру, відбулося прослуховування, чле-
ни приймальної комісії довго радилися. 
Потім мені сказали: «У вас такий дзвін-
кий голос, вам, напевне, треба піти пос-
лужити в армію. Там голос змужніє, а 
потім знову приходьте до нас у театраль-
ний інститут». Так я і зробив. 
 Удруге вступав у 1991-му, вже на 
курс Ірини Молостової. Під час спів-
бесіди Ірина Олександрівна саме вийш-
ла з кабінету, за цей час я встиг поспіл-
куватися з іншими членами комісії. А 
коли повернулася, вони їй кажуть про 
мене: «Прийшла цікава людина, буде 
студент». Дуже вдячний долі, що в нас 
були такі мудрі викладачі, поряд з Іри-
ною Молостовою — Юрій Висоцький, 
Олег Шаварський, Євгенія Гулякіна, 
Олександр Завальський. Коли складав 
іспити, то ще був Радянський Союз, а 
розпочав навчання вже у незалежній 
Україні.
 ■ Не кожному випускнику театраль-
ного вишу щастить відразу потрапити 
на головну сцену країни. 
 — Ви не повірите, я вбив відразу 
трьох зайців. Ми прекрасно провели ви-
пускний вечір, на якому я був одним із 
ведучих. Після його завершення до мене 
підійшов Олег Микитович Шаварський і 
каже: «Я вас вітаю з прийняттям до сла-
ветної трупи Театру імені Івана Фран-
ка». (Перед цим на випускний іспит зі 
співів до нас завітали директор театру 
Михайло Захаревич та художній керів-
ник Сергій Данченко, що, мабуть, і виз-
начило мою подальшу долю). Це було 
просто неймовірно — почути такі сло-
ва, всі почали підходити, вітати. Тоді 
я зустрічався зі своєю майбутньою дру-
жиною, яка навчалася в Київській кон-
серваторії. Підійшов до неї і кажу: «Все 
добре складається. Залишаюся в Києві, 
буду працювати в театрі Франка». Того 
ж літа ми побралися. 

«Наталка Полтавка» і «Грек Зорба»
 ■ Які були перші вистави? 
 — Як і більшість моїх колег, почи-
нав із масовок. Тоді в театрі йшла сла-
ветна вистава «Майстер і Маргарита», 
яку поставила Ірина Молостова, а її чо-
ловік — Борис Каменькович — поста-
вив танці в цій виставі. У ці танці нас 
спочатку і вводили. Цього ж року став 
грати у казці «Стережися Лева», яку 
поставив Дмитро Чирипюк. А у виставі 
Сергія Данченка «Приборкання норов-
ливої» зіграв Біндело. 
 Пам’ятаю, коли вперше зайшов до 
театрального буфету, то побачив Нон-
ну Копержинську. В одній руці в неї 
була цигарка, а в другій — чарка конь-
яку. Я так і закляк на місці, не знав, 
що мені робити, повертатися чи йти 
далі. А коли вперше вийшов на сце-
ну, то було велике хвилювання. З ро-
ками воно дещо притуплюється, але 
з’являється знову перед прем’єрою. 
 ■ Помітне місце у вашому творчому 
доробку посідає українська класика. 
 — Виставу «Наталка Полтавка» пос-
тавив Олександр Ануров, якого нині, 
на жаль, вже немає з нами. Першою 
його роботою в театрі Франка був трип-
тих «Буквар миру» за Григорієм Ско-
вородою — дуже цікава робота. Після 
цього порадився з художнім керівни-
ком театру Богданом Ступкою, і вони 
вирішили, що наступною буде музич-
на вистава — «Наталка Полтавка». До 
роботи залучили Олега Скрипку, який 
дещо осучаснив музику, аранжування 
зробив Іван Небесний.
 Коли Петро Ільченко ставив «Кай-
дашеву сім’ю», то запропонував мені 
грати у другому складі Довбиша. Так і 
граю її по черзі з Валерієм Дудником. 
У виставі є сцена, коли Наталія Сумсь-
ка (Кайдашиха), Петро Панчук або Во-
лодимир Коляда (Кайдаш) і я співаємо 
пісню «Ой то не зоря». Якось під час од-
нієї вистави постійно йшов шум за ла-
штунками. Виявляється, приходили 
актори, аби побачити, як ми виконує-
мо цю пісню. Виходило дуже смішно. 
 У виставі «Хазяїн» у мене невели-
ка роль Зеленського. Коли її ставили, 
то не думали, що згодом це прізвище 
буде у всіх на слуху (сміється).
 ■ Для багатьох акторів і для само-
го театру, напевне, знаковою стала 
вистава «Грек Зорба». 
 — Коли виставу ставили перший 

раз, то було велике навантаження на 
сценографію, було дуже багато деко-
рацій. Деякі актори перечіплювалися, 
падали, це руйнувало виставу. Потім у 
виконавця головної ролі Анатолія Хос-
тікоєва була проблема з ногою і він ле-
жав у лікарні. А коли повернувся, то 
сказав, що не буде ніяких декорацій, 
лише порожня сцена.
 Ставив виставу Віталій Малахов, 
який дає великий простір для актора. 
Я довго думав над тим, як має вигля-
дати мій персонаж. Спочатку він був із 
бородою, потім залишив тільки вуса. 
Був він із пузом, потім вирішив і від 
цього відмовитися.
 «Грек Зорба» — шикарна вистава. 
Дивишся на таких акторів, як Наталія 
Сумська і Анатолій Хостікоєв, слухаєш 
прекрасний текст про свободу, історію 
про дружбу, про кохання. Такі мит-
тєвості коштують дорого. Коли граєш 
таку виставу, то виникає відчуття гор-
дості за колег, справжності існуван-
ня на сцені! Для нас це дуже важливо. 
Ми, актори, коли відкриваємо будь-
яку п’єсу, то шукаємо в ній справжнє. 
 ■ Не так давно камерна сцена теат-
ру поповнилася виставою «Лунаса». 
Що це за постановка? 
 — Із режисером Андрієм Приходь-
ком почав працювати вже давно. Від 
актора він вимагає, щоб той перевер-
нув у собі все всередині. Знайшов усі 
потаємні фарби, якими до цього ще не 
користувався. Щоб було задіяне все — 
починаючи від мізинчика і закінчуючи 
вушними раковинами. Завжди шукає 
п’єси, які ніколи не ставилися в нашо-
му театрі, з любов’ю ставиться до ак-
тора. Але не всі актори звикли працю-
вати на всі 100 відсотків, як того ви-
магає Андрій. Вистава «Лунаса» ціка-
ва тим, що в ній задіяно багато жінок, 
про долі...
 Свого часу Андрій Приходько пос-
тавив виставу «Носороги». Там я грав 
Жана, мій герой перетворювався на но-
сорога. Ця вистава потребувала вели-
ких фізичних зусиль. Запитав у режи-
сера: «Як я можу зіграти носорога, ма-
буть, мій персонаж має бути бруталь-
ним?» Він каже: «Ні. З інтелігентної 
людини ти повинен перетворитися на 
брутальну тварину». Ми разом шука-
ли цей шлях.
 Андрій Приходько — один із тих 
режисерів, який завжди мені дає не-
сподівані ролі. Думаю, в нього ще по-
переду багато цікавих робіт. 

«Крум» і «Украдена краса»
 ■ А як вам працювалося з режисе-
ром Давидом Петросяном над виста-
вою «Крум»?
 — Давид — дуже інтелігентна лю-
дина, постійно перебуває у творчому 
пошуку. Під час репетицій, бувало, 
знаходиш якесь рішення, приходиш 
на другий день — і все міняється. А це 
було не завжди просто. Однак ми за-
вжди приходили до спільного знамен-
ника, в нас ніколи не було конфліктів. 
Давид із зрозумінням ставиться до ак-
торської роботи. 
 На артиста можна накричати, і тоді 
між ним і режисером виростає стіна. А 
інколи можна просто попросити, і це 

буде правильний шлях. Саме так ми і 
намагалися працювати. Звісно, режи-
сер, як і актор, не має повторюватися, 
але він повинен мати свій почерк. Мені 
здається, що Давид свій почерк ще шу-
кає. 
 До останнього не знав, як мені гра-
ти в цій виставі. Це вперше. До моєї 
прем’єри у виставі залишалося лише 
три дні. Тоді режисер запропонував 
мені одягти сіточку і зробити грим 
мачо. Після виконання його порад я 
глянув у дзеркало і зрозумів, як має 
виглядати цей персонаж. Рішення було 
несподіване, зовсім не таке, як у мого 
партнера з іншого складу. 
 Усі ми рухаємося вперед, все змі-
нюється. Зараз театр уже не такий, як 
був ще п’ять чи десять років тому. А піс-
ля відзначення сторіччя Театру Фран-
ка вступаємо в нову фазу. Але в кожно-
го повинен залишатися отой стрижень, 
який не дасть людині повністю зіпсува-
тися. Має залишатися любов до своєї 
роботи, повага до старших і молодших 
партнерів по сцені. Актор має бути ще 
й лакмусовим папірцем, показувати зі 
сцени глядачеві всі ті проблеми і хво-
роби, які має наше суспільство. 
 ■ Ви також граєте у виставі «Ук-
радена краса», що йде у Київській 
академічній майстерні театрального 
мистецтва «Сузір’я».
 — Взяти участь у цьому проєк-
ті мені запропонував актор і мій друг 
Анатолій Гнатюк, а п’єсу написав його 
син Богдан, це флеш, детектив. Зізна-
юся, що ця п’єса не відразу мені зайш-
ла. Та Анатолій все ж запросив мене на 
репетицію, зібрався досить цікавий ко-
лектив. А з самим театром «Сузір’я» у 
мене пов’язані давні спогади. 1996 
року грав у виставі, яку поставив Ігор 
Тихомиров. Добре знайомий з директо-
ром цього театру Олексієм Кужельним. 
Вирішив спробувати. 
 Ми почали працювати. З кожним 
днем робота все більше затягувала. У 
Богдана Гнатюка велика віра в актора, 
крім того, він чітко ставить завдання. 
Коли бачить, що рухаємося не туди, 
відразу пропонує пошукати інші під-
ходи. Він абсолютно знає, чого хоче, і 
знаходить ту золоту середину, яка по-
добається всім: режисеру, акторам і, в 
кінцевому підсумку, глядачам. 
 ■ Глядачі вас бачать і в кіно.
 — Вперше я відчув почуття впізна-
ваності після серіалу «Останній мос-
каль». Мене побачила Зіна Мамонтова, 
яка займалася кастингом, сфотографу-
вала, показала фото режисеру Семену 
Горову, той повірив у мене. Після цьо-
го були гастролі Західною Україною. 
Пам’ятаю, якою б вулицею не йшов, 
люди тицяли пальцями і казали: «Ди-
вись, он Він пішов, давай з ним сфотог-
рафуємося». 
 Кіно — це теж хвилювання, не-
сподіванки, це економічна свобода. 
Коли сьогодні дивишся деякі серіали, 
то розумієш, що люди практично не 
грають. Вони збігаються із запропоно-
ваними обставинами і просто говорять 
текст. А інколи хороші актори можуть 
собі дозволити посперечатися з режи-
сером, зробити якісь паузи, подивити-
ся повз камеру в далечінь. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Володимир Ніколаєнко: Володимир Ніколаєнко: У виставі «Хазяїн» 
у мене невелика роль Зеленського 
Розмай перевтілень у театрі і кіно: від того, «хто кашляє і чхає», — до короля

■

Володимир Ніколаєнко. 
«Лунаса».
Фото з сайта ft.org.ua.
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КВІТИ І СІМ’Я

 — Люблю квіти. Вирощую їх навіть у своїй гримерці. У нас був великий апельсин, але три міся-
ці карантину його ніхто не поливав, і він пропав. У травні посадив знову, зерня проросло. А мій колега 
по сцені Богдан Бенюк нещодавно привіз нові горщики. Також люблю подорожувати на автомобілі. У 
цей час відволікаєшся від усіх проблем, бачиш лише красу природи навколо. Ще одне захоплення — 
читання детективів. 
 Пригадую анекдот. Запитують у людини: «Ти щасливий?». Вона відповідає: «А куди ж діватися?». 
Так, я щасливий. У мене двоє дорослих синів. Щоправда, в культуру не пішли, а обрали технічні спе-
ціальності. Менший — два роки навчався у ліцеї імені Івана Богуна, вчився життю. Дружина працює 
викладачем музики, учні її люблять, їздять на різноманітні конкурси. 

■



Григорій ХАТА

 До матчів сьомого туру групового ра-
унду Ліги чемпіонів гандболістам за-
порізького «Мотора» довелося готувати-
ся через поєдинки національних збірних 
у кваліфікації на Євро-2022, оскільки 
зіграти перед візитом до Загреба «тес-
товий» поєдинок у чемпіонаті країни 
не дозволив сумнозвісний коронавірус, 
який уразив опонента «мотористів».
 «Було б добре перевірити свої сили 
перед від’їздом, зіграти хоч би один 
матч, але, думаю, відсутність гри не ста-
не для нас якимсь ключовим моментом. 
Усі деталі і зв’язки ми відпрацьовували 
на тренуваннях. Видно, що хлопці, пере-
буваючи поза клубом, уже встигли ску-
чити один за одним і за грою», — говорив 
перед дуеллю з чемпіоном Хорватії на-
ставник «Мотора» Гінтарас Савукінас.
 Як видно, перед зустріччю із «Загре-
бом» запорізьку команду переповнювало 
більше бажання грати, ніж хвилювання 

за результат. Перебування хорватської ко-
манди на останньому місці в групі з «буб-
ликом» в активі — точно не справляло на 
«мотористів» гнітючого враження.
 Можна сказати, що до Загреба пі-
допічні Савукінаса летіли з добре роз-
правленими крилами. «Можливо, нам 

пощастило, але з опонентам потрібно 
буде рахуватися. Легко точно не буде», 
— зауважував литовський очільник ук-
раїнського чемпіона.
 При цьому Савукінас уголос розпові-
дав і про стратегію на гру: «Якщо добре 
зіграємо в захисті і нам допоможуть во-

ротарі, то в нас буде шанс. Останні матчі 
показали, що ми краще виглядало в на-
паді, ніж в обороні».
 Зрештою, як і передбачав наставник 
українського клубу, вирішальним у мат-
чі «Загреба» та «Мотора» стали дії воро-
тарів запорізького колективу. Попри те, 
що господарі активніше розпочали поєди-
нок, зусиллями своїх стражів воріт, особ-
ливо в другому таймі, підопічні Савукіна-
са змогли переламати хід поєдинку й здо-
бути мінімальну звитягу — 23:24.
 Рахунок свідчить, що в матчі й справ-
ді домінували представники захисної 
лінії, котрі не дозволили розгуляти-
ся бомбардирам своїх суперників. А, за 
словами наставника «Загреба» Владо 
Шоли, підсумок матчу обумовили кіль-
ка помилкових дій його підопічних у за-
хисті та нападі. «Шкода, що нам не вда-
лося перемогти. Ми вели перед, але опо-
ненту спочатку вдалося наздогнати нас, 
а потім і вийти вперед. Вирішальними 
для підсумкового результату стали наші 
помилки», — зазначив Шола.
 У «Моторі» задоволені здобуттям дру-
гої перемоги в груповому турнірі ЛЧ, од-
нак наголошують, що часу для святку-
вання обмаль. «Перемагати приємно, але 
попереду на нас чекає домашній матч-від-
повідь проти «Загреба», — наголошує за-
хисник «Мотора» Карлос Моліна. ■
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«Ми були готові грати, у нас була достатня кількість гравців із 

негативними тестами для цього. Однак рішення приймала влада Люцерна. 
Нашої провини в тому, що матч не відбувся, немає».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Аби в умовах коронавірус-
ної пандемії національні збірні 
Старого світу змогли поверну-
тися до своїх змагань, в Євро-
пейському футбольному союзі 
був розроблений спеціальний 
протокол під назвою «Повер-
нення до гри». Утім навіть він, 
де існує можливість проведення 
матчу лише з 13 футболістами 
в заявочному листі, не вирішив 
проблему поєдинку заключно-
го туру Ліги націй між Швей-
царією та Україною.
 Зважаючи на те, що напере-
додні гри зі швейцарцями по-
зитивні ПЛР-тести здали зага-
лом шестеро українських фут-
болістів (іще четверо українсь-
ких гравців через коронавірус 
залишили розташування збір-
ної перед грою з Німеччиною), 
санітарний лікар кантону Лю-
церн постановив відправити 
всю українську делегацію на 
карантин — як застереження 
від «неконтрольованої переда-
чі COVID-2019 від національної 
збірної України до футболістів 
швейцарської команди, а та-
кож місцевого населення». Тож 
в УЄФА не залишалося іншого 
вибору, як оголосити про скасу-
вання поєдинку, хоча безпосе-
редні його учасники, як, влас-
не, й самі представники Євро-
пейського футбольного союзу, 
були аж ніяк не проти прове-
дення двобою.
 Однак, як наголосив прези-
дент Швейцарського футболь-
ного союзу Домінік Блан, для 
господарів рішення представ-
ника державної влади мало пер-
шочергове значення.
 Тепер долю незіграного поє-
динку між Швейцарією та Ук-
раїною, в якому, до слова, мала 
визначитися збірна, що зали-
шить елітний дивізіон Ліги на-
цій, визначатиме дисциплінар-
ний комітет УЄФА. Пресата-

ше «синьо-жовтих» Олександр 
Гливінський повідомив, що вер-
дикт у цій справі — питання не 
найближчих днів.
 Водночас інші джерела при-
пускають, що УЄФА може ого-
лосити рішення щодо цього поє-
динку вже 20 листопада. Власне 
груповий раунд Ліги націй за-
вершився минулого «мід-уїку», 
тож особливої потреби затягу-
вати з відповіддю на останнє 
відкрите запитання немає. Згід-
но зі спеціальним коронавірус-
ним протоколом УЄФА, варіан-
тів вердикту для збірної Украї-
ни може бути три: технічна по-
разка, перенесення гри на іншу 
дату або ж встановлення резуль-
тату шляхом жеребкування.
 Звісно, найкращим рішен-
ням для «синьо-жовтих» вигля-
дає проведення матчу в інший 
час, утім для цього вочевидь 
потрібна згода іншої сторони, 
однак Домінік Блан наголошує: 
«У збірної Швейцарії вільних 
«вікон» немає».
 Щодо зарахування технічної 
поразки українській команді, 
котра б автоматично залишила 
в еліті ЛН швейцарську збірну, 
то, на думку окремих футболь-
них юристів, скасування поє-
динку відбулося не з вини «си-
ньо-жовтих», а третьої сторо-
ни. Щоправда, в швейцарській 
збірній вважають трохи інакше, 
натякаючи на те, що українська 
сторона не доклала всіх зусиль 
для убезпечення себе від коро-
навірусу.
 Утім не виключено, що під-
сумок двобою встановлять шля-
хом жеребкування, котре, на 
випадок втручання третьої сто-
рони саме й передбачене спец-
протоколом УЄФА. Із трьох 
варіантів — 1:0, 0:0, 0:1 — збір-
ну України влаштує два остан-
ні. Натомість швейцарцям для 
збереження прописки в елітно-
му дивізіоні ЛН знову-таки пот-
рібна лише перемога. ■

Через коронавірус збірна України може втратити своє місце в еліті Ліги націй.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 

❙
❙

ФУТБОЛ

Кабінетні ігри
Через велику кількість позитивних тестів на коронавірус 
українська збірна не зіграла поєдинок заключного туру Ліги націй 
проти Швейцарії

■

ГАНДБОЛ

Користь чужих помилок
Краща гандбольна команда 
країни здобула другу 
поспіль перемогу 
в груповому раунді 
чоловічої Ліги чемпіонів

■

Гандболісти «Мотора» не дозволили «Загребу» здобути перші залікові очки 
в груповому раунді поточної ЛЧ.
Фото пресслужби ГК «Мотор».

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група В. «Загреб» (Хор-
ватія) — «Мотор» (Україна) — 23:24 (13:13).
 Турнірне становище: «Барселона», «Вес-
прем», «Ольборг» — 8 (по 4 матчі), «Кель» — 4 
(3), «Мотор» — 4 (5), «Нант» — 2 (4), «Цельє», 
«Загреб» — 0 (5).

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Зустрічаються двоє друзів:
 — Ти чого такий похмурий?
 — Знову з тещею посварився.
 — ?
 — Я помив свої черевики над 
ванною, а пiзнiше чую тещин го-
лос:
 — Звідки у ванні пісок.
 — Із вас сиплеться.

* * *
 — Скажіть, що змушує вас на-
пиватися щодня?
 — Нічого не змушує, я доброво-
лець.

* * *
 — Скажіть, а коли ви зацікави-
лися парашутним спортом?
 — Чесно кажучи, коли побачив, 
що горить і другий двигун.

* * *
 Секретарка скаржиться подрузi 
на начальника: 

 — Позавчора подарував менi 
кольє зi смарагдами, вчора купив 
норкову шубу, а сьогоднi зробив 
пропозицiю. 
 — От негiдник, економити по-
чав.

* * *
 — Ізю, ви не вiрите в рефор-
ми?
 — Я вас благаю. Колись мiй 
дiдусь Фiма тримав бордель. Так 
коли в нього погано йшли справи, 
то вiн мiняв повiй, а не переставляв 
лiжка.

* * *
 — Бабусю, я доїду до централь-
ного ринку?
 — Ні.
 Пасажир виходить на наступ-
ній зупинці. Бабуся, крекчучи, вмо-
щується на його місце:
 — А я доїду.

Початки фемінізму
Ольга Кобилянська мала сміливість випередити час

По горизонталі:
 4. Частина бухгалтерського ба-

лансу. 7. Смугаста палиця автоінс-
пектора. 8. «А тим часом гайдама-
ки ... освятили» (Тарас Шевченко). 9. 
Дрібний офісний працівник. 10. Гру-
зинське напівсолодке червоне вино. 
11. Частина складних слів, яка пере-
кладається із грецької, як «душа». 
14. Лисянський полковник, один із 
керівників козацько-селянських пов-
стань в Україні під час Хмельниччи-
ни. 17. Бур’ян, який вважається од-
ним із найбільших алергенів. 18. Ім’я 
наймички з однойменної поеми Та-
раса Шевченка. 21. Місто на Донеч-
чині. 23. Валюта Казахстану. 24. 
Французька овочева страва. 25. Пе-
редня лінія фронту, безпосередньо 
дотична до лінії розмежування. 28. 
Суфікс чи префікс одним словом. 
По вертикалі:
 1. Один із бурундучків, який спі-
шить на допомогу. 2. Алкогольний 
напій із підігрітого вина, меду, ко-
риці і гвоздики. 3. Найбільша у світі 
змія. 4. Легкий автомобіль із відкри-
тою вантажною платформою. 5. «... 
мої запродані жидові, німоті, сини 

мої на чужині, на чужій роботі» (Та-
рас Шевченко). 6. Невеличке озер-
це, заглиблення в драговині, болоті. 
12. Курортне селище на Закарпатті, 
на березі річки Тиса. 13. Військовий 
зелено-оливковий колір. 15. Нічия в 
доміно. 16. Татарське народне свя-
то з нагоди закінчення весняних по-
льових робіт. 18. Настил із дерева 
чи хмизу для проїзду через болото. 
19. Ім’я дружини Рональда Рейгана. 
20. Лицьова сторона монети або ме-
далі. 22. Вигаданий зелений супер-
герой, персонаж Marvel Comics. ■

Кросворд №110 
від 13—14 листопада

Дара ГАВАРРА

 Красунчик Метью Макконахі давно 
перестав бути серцеїдом, гульвісою та за-
біякою — тепер він зразковий сім’янин 
та чудовий батько трьох дітей. Та й то 
правда, пора вже серйознішати, адже 
актору 51 рік. Мабуть, дорослішання 
та змужніння, наявність дітей супрово-
джується і зміною ставлення до власних 
батьків, йде переосмислення стосунків. 
Так і з Метью — після багаторічної мов-
чанки й перерваних стосунків із матір’ю 
актор нарешті починає свій шлях до 
батьківського дому, про що дав розлоге 
інтерв’ю одному з журналів.
 А все почалося після того, як Мак-
конахі зіграв у фільмі «Час убивати», 
який, попри касові збори і численні пе-
регляди, викликав досить неоднознач-
ний резонанс. Ще б пак, адже картина, 
знята за трилером Джона Грішема, ніби 
виправдовує самосуд. Мабуть, Мері Кет-
лін, мама зірки Голлівуду (адже саме піс-
ля цього фільму Макконахі прокинув-
ся знаменитим), вихователька дитячо-
го садка з багаторічних стажем, не мог-
ла сприйняти роль сина в цьому фільмі. 
Метью дзвонив додому, але мама не бра-

ла трубку, це продовжувалося 8 років. 
І навіть коли Мері брала слухавку і 
син розповідав їй щось про осо-
бисте життя, через кілька 
днів це ставало інфопри-
водом у новинах. Дійшло 
до того, що пані Кетлін 
навіть запросила репор-
терів у свій дім і показа-
ла їм кімнату сина, а та-
кож ванну кімнату, де 
застала його за хлопча-
чими підлітковими роз-
вагами. 
 Проте Метью і це 
вибачив мамі й далі 
продовжував налаго-
джувати стосунки, за-
прошував її на світські 
раути і навіть дозволяв 
їй коментувати глянце-
вим журналам подро-
биці свого життя. Зре-
штою, їм удалося поро-
зумітися, і Мері, незва-
жаючи на те, що сама є 
письменницею, пере-
стала давати поживу 
«колегам по перу». ■

БАТЬКИ І ДІТИ

Час прощати
Метью Макконахі нарешті зблизився з матір’ю

■

з 23 до 29 листопада

 Овен (21.03—20.04). Тиждень стане пе-
рiодом романтики. Ваше особисте життя пере-
твориться на бразильський серіал — вирува-
тимуть неабиякi пристрасті.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Телець (21.04—21.05). Незважаючи на 
напади ностальгії, треба жити сьогоденням. Ви 
так прагнутимете знайти свою любов, що мо-
жете легко помилитися й розчаруватися.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. 

 Близнюки (22.05—21.06). Варто біль-
ше уваги придiляти повноцінному відпочин-
ку. Вихідні проводьте активно й обов’язково 
на свіжому повітрі.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень сприятиме 
підвищенню професійної кваліфікації. Важли-
во пам’ятати, що мета не завжди може виправ-
дати кошти.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Зiрки пророкують 
яскраві спалахи почуттів i вдалий шлюб. Са-
мотніх людей чекає удача, попереду знайомс-
тва, одне з яких виявиться доленосним.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Діва (24.08—23.09). На цьому тижнi ви 
зустрiнетеся з людиною, яка вiдiграє у вашому 
житті неабияку роль. Головне — поставитися до 
цього серйозно, а не як до чергової інтрижки.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Терези (24.09—23.10). Ви нарешті змо-
жете дозволити собі спочити на лаврах. У тих, 
хто займається власним бізнесом, з’явиться 
унікальна можливість просунути свою спра-
ву в широкі маси.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Скорпіон (24.10—22.11). Дехто з вас 
зустрiне свою другу половинку i нарештi зва-
житься на створення сім’ї. Це зажадає постій-
ної роботи над собою, чіткого розуміння осо-
бистісних кордонів.

 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
 Стрілець (23.11—21.12). Радимо провес-

ти оздоровчі й очисні процедури. Пам’ятайте, 
що заробити всі гроші неможливо, а ось нер-
вові клітини не відновиш.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Підтримува-
ти стосунки стане важче, адже кохана люди-
на прагнутиме особистої свободи. Сцени рев-
нощів неминучі й навіть виправдані.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Ви справжня 
похідна медична енциклопедія. Але все ж не вар-
то займатися самолікуванням. Радимо відвідати 
лікаря і пройти курс профілактичних процедур.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Закладено потуж-
ні основи для розвитку кар’єри — покладайся 
на однодумців. Перед тим як почати свій біз-
нес, порадься з фахівцем.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25. ■

Метью Макконахі.❙

21—22 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температу-
ра вночi 0...-2 градусiв, удень 0...+2. Пiслязавтра вночi 0...-2 
градусiв, удень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -1...-3, удень +3...+5. Яремче: вночi -2...-4, 
удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +3...+5. Рахiв: уночi 
-1...-3, удень +2...+4.
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