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Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор. 2»

Гру завершено...

РИМА ТИЖНЯ

Меланхолійне
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ця глибока осінь вже дійшла
До найдальших наших регіонів.
Нуль-чотири градуси тепла.
Нуль-чотири в Лізі чемпіонів.
Вже у куртках щулимося ми.
Сірі хмари снігом набрякають.
Нуль чотири місяці зими
Нас усіх попереду чекають...

■

стор. 14»

Авторка ідеї Валентина Руденко 

— про фільм «Мама», в основу якого 

лягли реальні історії жінок, що шукали 

своїх синів у полоні

Зупинилося 

серце 

культового 

футболіста 

Дієго 

Марадони 

«Я нічого не вигадувала — це все хтось 
пережив» 

Шукайте знайому 
незнайомку

Харківську 

облдержадміністрацію 

очолить Айна Тимчук

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,381 грн 

1 € = 33,784 грн

1 рос. руб. = 0,375 грн

стор. 4»

Ніззя-я-а!

...Бо московським 
попам муляє
Музей мікромініатюр Миколи Сядристого на території Лаври під загрозою 
знищення
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«Пам’ять про Голодомор для українського суспільства — це не тільки питання 
співчуття, жалю і смутку за жертвами комунізму, а й справа принципу, 
мірило справедливості та критерій людяності».

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
становить збиток 

НАК «Нафтогаз України» за дев’ять місяців цьо-
го року, повідомила пресслужба компанії.

17 млрд людей
виїхали з Криму 

після окупації, заявив постійний представ-
ник України при ООН Сергій Кислиця.

осіб
працевлаштували в Укравтодорі за останні 
пів року, повідомило Держагентство доріг.

кримінальних 
правопорушень 

про військові злочини в Криму та Донбасі розслі-
дують українські правоохоронці, заявив заступник 
генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

Кирило-Мефодіївського товариства 
випущено монету номіналом 5 гривень, 
поінформували у пресслужбі НБУ.

45 тис. 20 тис. До 175-річчяПонад  21 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Шукайте 
знайому 
незнайомку
Харківську 
облдержадміністрацію 
очолить Айна Тимчук
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Голова ХОДА Олексій Кучер на вибо-
рах мера посів третє місце, пропустивши 
вперед не лише незмінного Геннадія Кер-
неса, а й кандидата від ОПЗЖ Олександ-
ра Фельдмана. Рейтингова поразка одразу 
після виборів породила слухи про ймовір-
ну відставку висуванця «Слуг народу», але 
інтрига зберігалася до середини цього тиж-
ня. І ось позавчора стало відомо, що прези-
дент та Кабмін таки узгодили нову канди-
датуру, призначивши керівником регіону 
Айну Тимчук, яка до цього керувала апа-
ратом Дніпропетровської ОДА. 
 Як стало відомо, для Харкова кадрова 
чиновниця з сусіднього регіону — люди-
на не нова. У далекому 2010 році Геннадій 
Кернес уже запрошував її до своєї коман-
ди. Спочатку вона працювала його радни-
цею, а згодом — керуючою справами ви-
конкому. Правда, тоді пані Айна носила 
прізвище свого першого чоловіка Сергія 
Риженка, який наразі є головним лікарем 
клініки імені Мечникова в Дніпрі. Тепе-
рішній же чоловік новопризначеної чинов-
ниці обіймає посаду директора департа-
менту екології та природних ресурсів Хар-
ківської ОДА. Свого часу він став відомим 
у регіоні не стільки активністю у справі за-
хисту довкілля, скільки завдяки конфлік-
ту з тодішньою очільницею області Юлією 
Світличною. Та ліквідувала сам департа-
мент, залишивши директора без роботи. 
Поновив його на посаді саме Олексій Ку-
чер, тому останні кадрові пертурбації от-
римали ще й певний особистісний відті-
нок. 
 Під час роботи у мерії Харкова пані Айна 
дуже рідко з’являлася на публіці, тому за-
раз її вже мало хто пам’ятає. Утім сама вона 
каже, що знайома з областю і готова при-
ступити до роботи. «Я розумію цей регіон, 
— запевнила нова очільниця, — знаю його 
проблеми, знаю людей, усвідомлюю, що ро-
боти буде дуже багато — область дуже ве-
лика і дуже складна». Своїми першочерго-
вими завданнями вона назвала боротьбу з 
коронавірусом, впровадження адміністра-
тивної реформи, питання ухвалення зба-
лансованого бюджету на наступний рік і 
співпрацю з новообраною обласною радою. 
 Місцевий політикум наразі активно об-
говорює нову кандидатуру, що виявилася 
досить несподіваною. Додали інтриги цій 
історії і фривольні бігборди, які з’явилися 
у місті за кілька днів до нового призначен-
ня. На них зображено малюнок візничо-
го, що управляє кіньми. Картинку неві-
домий замовник вуличного послання про-
коментував досить красномовно: «Кучер 
— на вихід», а сам при цьому назвався Тре-
нером. Наскільки пані Айна готова підда-
ватися цьому завуальованому «тренуван-
ню», покаже час. Що ж стосується її попе-
редника, то він пройшов до міської ради за 
списком «Слуги народу» і навряд чи зник-
не з політичного життя області. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Сторона противника почала нарощувати ін-
тенсивність вогню й змінила тактику застосуван-
ня наявних сил. 
 Упродовж минулих двох діб зафіксовано сiм 
випадків порушення домовленостей збройними 
формуваннями Російської Федерації її найман-
цями та посіпаками. У районі відповідальності 
оперативно-тактичного угруповання «Північ» по-
рушення режиму припинення вогню зафіксова-
но поблизу населених пунктів Шуми та Півден-
не. На цих ділянках ворог застосовував стрілець-
ку  зброю та підствольний гранатомет.
 У районі відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» вогнем зі стрілець-
кої зброї противник провокував наших захисни-
ків неподалік Водяного. 
 Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужів-
ки в напрямку Водяного ворог знову здійснив дис-
танційне мінування позицій наших військ, вико-
риставши заборонені міни ПОМ-2. По позиціях на-
ших військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь 
вів ворожий снайпер. Унаслідок його пострілу вог-

непальне поранення отримав старший солдат 72-ї 
окремої механізованої бригади імені Чорних Запо-
рожців В’ячеслав Мінкін. За словами головнокоман-
дувача, вогонь у відповідь у цьому випадку не від-
кривали, бо проводили евакуацію пораненого, на-
магаючись його врятувати. Для надання медичної 
допомоги пораненого українського захисника було 
доправлено до лікувального закладу. На жаль, про-
ведені невідкладні реанімаційні заходи не дали ре-
зультатів. Урятувати життя воїна не вдалося. Зага-
лом, за словами головнокомандувача Збройних сил 
Хомчака, за час перемир’я загинуло чотири військо-
вослужбовці, 14 поранено.

 Про зухвалі та підступні дії збройних форму-
вань Російської Федерації та її найманців негай-
но було повідомлено представників ОБСЄ через 
українську сторону Спільного центру контролю та 
координації з питань припинення вогню i стабілі-
зації лінії розмежування сторін.
 Тим часом на окупованій території почали-
ся перебої з м’ясною продукцією. З магазинів 
зникла найпопулярніша та найдешевша куряти-
на. Окупаційна влада пояснює це перекриттям 
постачання м’яса з Таганрозької птахофабрики 
та спалахом пташиного грипу в Ростовській об-
ласті. Свого нічого немає. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Цього тижня в Полтаві відбулася пресконфе-
ренція за участю координатора спостереження гро-
мадянської мережі «ОПОРА» за виборами в облас-
ті Костянтина Донченка та заступника начальника 
поліції Полтавщини Максима Ахрамєєва, присвя-
чена підсумкам другого туру виборів полтавського 
міського голови. Як зазначив Костянтин Донченко, 
його перебіг ознаменувався тим, що явка виборців 
була іще меншою, ніж під час першого туру, хоч за-
гальна атмосфера була значно спокійнішою. Попри 
це, спостерігачі «ОПОРИ» зафіксували окремі по-
рушення виборчого законодавства.
 «Більшість порушень стосується одвічної 
проблеми матеріально-технічного забезпечення 
ви борів, — акцентував Костянтин Донченко. — 
Навіть у місті Полтава на багатьох виборчих діль-
ницях не було відповідної кількості виборчих ск-
риньок, а часто й окремих кабінок для голосуван-
ня людей з обмеженими можливостями. Також ми 
зафіксували відсутність пандусів — цю проблему 
порушують під час кожних виборів (хоч, як відомо, 
законодавство передбачає право на рівний та без-
перешкодний доступ громадян до виборчих діль-
ниць і приміщень для голосування)».
 Іще до 8-ї години ранку 22 листопада спостері-
гачі «ОПОРИ» зафіксували кілька фактів надход-
жень SMS-повідомлень із невідомого номера на 
мобільні телефони членів ДВК та виборців із за-
кликом не йти на виборчі дільниці: мовляв, на тих, 

хто отримав продуктові набори, там чекає поліція. 
Якщо говорити про більш серйозні порушення, то 
на кількох виборчих дільницях зафіксовано випад-
ки фотографування бюлетенів. Після того як спос-
терігачі зробили зауваження таким виборцям, фо-
тобюлетені в їхній присутності були видалені. Іноді 
ж у суперечку з цього приводу доводилося втруча-
тися працівникам поліції.
 За словами Костянтина Донченка, один із виб-
орців, прийшовши на виборчу дільницю, намагався 
отримати бюлетень для голосування, пред’явивши 
електронний паспорт у мобільному додатку «Дія». 
Члени ДВК у видачі бюлетеня йому відмовили на 
підставі того, що не мають технічних засобів для 
перевірки е-паспорта та одержання даних із реєс-
тру МВС, як того вимагає постанова ЦВК.
 Траплялися й зовсім курйозні випадки. На тій же 
виборчій дільниці № 531145 літній виборець відмо-
вився зняти захисну маску, аби члени ДВК могли іден-
тифікувати його особу. Мотивував свій вчинок зако-

нослухняністю та боязню підчепити китайський вірус. 
У підсумку члени ДВК відмовили чоловіку у видачі 
бюлетеня. Той пообіцяв поскаржитися на такі дії пред-
ставників виборчої комісії і таки звернувся до Пол-
тавської міської ТВК та до правоохоронних органів.
 Уже після закриття виборчих дільниць чле-
ни Подільської районної у місті Полтава ТВК за-
підозрили представників ДВК виборчої дільниці 
№ 531197 у фальсифікації протоколів через те, 
що ті занадто швидко порахували голоси, і від-
правили їх на повторний підрахунок.
 Як зазначив заступник начальника ГУ НП України 
в Полтавській області Максим Ахрамєєв, у день пов-
торних виборів міського голови до поліції надійшли 
48 заяв та повідомлень від громадян, на які право-
охоронці належним чином відреагували. Зокрема, 22 
звернення стосуються вже згаданих фактів надход-
ження SMS-повідомлень із закликом не приходити 
на виборчі дільниці, 7 повідомлень — фактів фото-
графування бюлетенів. ■

Світлана МИЧКО

 Головою Тернопільсь-
кої обласної ради голоса-
ми 38 депутатів iз 62 при-
сутніх обрано представни-
ка ВО «Свобода» Михайла 
Головка (прикметно, що ін-
ших кандидатів на цю по-
саду не висували). Михай-
лові Голов ку — 37 років, 
уродженець села Токи Під-
волочиського району Тер-
нопільської області. Освіта 
— вища економічна, крім 
цього, у 2012 році отримав 
диплом за спеціальністю 
«Правознавство» у київсь-

кій Міжрегіональній ака-
демії управління персона-
лом. З 2001-го по 2012 рік 
займався організацією сус-
пільно-громадських заходів 
та приватним підприємниц-
твом. Із 2002-го — член Все-
українського об’єднання 
«Свобода», у 2006-му очо-
лив Тернопільську місь-
ку організацію цієї пар-
тії. 2006—2012 рр. — депу-
тат Тернопільської міської 
ради. 2012-го був обраний 
депутатом ВР по одному з 
одномандатних округів Тер-
нопільщини. На позачерго-
вих виборах у 2014-му — 

вдруге обраний нардепом по 
тому ж виборчому округу № 
164. Минулого року балоту-
вався втретє, але з розривом 
у 413 голосів поступився пе-
ремогою на окрузі представ-
никові «Слуги народу».
 Розклад політичних сил 
у Тернопільській обласній 
раді, якою керуватиме Го-
ловко, виглядає так: «Єв-
ропейська солідарність» 
— 22,55% (17 мандатів), 
«Свобода» — 16,45% (13 
мандатів), «За майбутнє» — 
14,99% (12 мандатів), «Слу-
га народу» — 10,10% (8 ман-
датів), «Батьківщина» — 
9,71% (8 мандатів), «Дові-
ра» — 6,5% (6 мандатів). 
Так от, після оголошення 
результатів таємного голо-
сування за кандидатуру Го-
ловка на посаду голови ради, 
представники «ЄС» і «Бать-
ківщини» повним складом 
залишили сесійну залу і 
більше до неї не повертали-
ся. 

 Відтак цього ж дня було 
оприлюднено заяву пред-
ставників «Європейської 
Солідарності» у Тернопіль-
ській обласній раді, яка по-
чинається словами: «Наша 
команда «Європейської Солі-
дарності» у Тернопільській 
обласній раді спільно з полі-
тичною партією «Батьків-
щина» переходить в опози-
цію сформованій проросій-
ській коаліції, яку утвори-
ли політсили «Свобода», 
«За майбутнє», «Довіра» та 
«Слуга народу». Треба за-
значити, що першим заступ-
ником «свободівця» Михай-
ла Головка став представник 
партії «За майбутнє» Воло-
димир Болєщук, а заступни-
ком — представник «Слуги 
народу» Ігор Сопель. Ось та-
кий «цікавий» початок ро-
боти новообраної обласної 
ради. Схоже, що конструк-
тиву і злагодженої роботи 
не буде, але і нудно на сесіях 
не буде теж. ■

НА ФРОНТІ

«Зніміть» снайпера!
Вогнепальне поранення отримав старший солдат 
В’ячеслав Мінкін

■

ПОСТФАКТУМ

Закликали ігнорувати
До поліції надійшли 48 заяв та повідомлень у 
день другого туру виборів полтавського голови

■

НА МІСЦЯХ

Голова Головко
Тернопільщина: представники «ЄС» і 
«Батьківщини» в опозиції до «свободівця»

■
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українських 
компаній 

скасували новорічні корпоративи, згідно з 
опитуванням AIN.UA. 

72,4% українських 
військових 

безвісти зникли на Донбасі за час 
бойових дій, констатували в Кадро-
вому центрі ЗСУ Міноборони.

українців
заявили, що з початку пандемії 

COVID-19 у їхніх сім’ях стало менше грошей,такі ре-
зультати опитування, проведеного соціологічною плат-
формою Liberty report.

кораблів,
які заходили в пор-

ти Криму, Україна наклала арешт, пові-
домила українська прокуратура Авто-
номної Республіки Крим.

місце
у світі посіли україн-

ці за знанням англійської мови, згідно з до-
слідженням компанії EF EPI за результатами 
тестування 2,2 млн дорослого населення.

69 54,3% На 50 44-те

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КНИЖКОВА ШАФА

Пам’ять роду
Історії голоду родин письменників 
Олеся Бердника, Сергія Плачинди, 
Наталки Поклад доступні онлайн
Людмила НІКІТЕНКО

 Цими днями, коли Україна поминає жертв Го-
лодомору 1932—1933 років, виходить у світ книга 
«Пам’ять роду», організатором видання якої є Ук-
раїнський інститут національної пам’яті. Як розпові-
дає «Україні молодій» її упорядниця — співробітни-
ця УІНП Наталя Позняк-Хоменко, ідея видання, ав-
торкою якої є Аліна Карбан, виникла два роки тому, 
коли українці вшановували 85-ті роковини Голодомо-
ру-Геноциду. 
 «Усі попередні роки Голодомор викликав спога-
ди про часи лихоліття, про біль і жах, який відчува-
ли наші предки, про психологічну травму, яку пере-
жив народ, що став жертвою більшовицького експе-
рименту «впокорення голодом». Але нам захотілося 
відгорнути сторінку пам’яті ще далі назад і побачити 
ту Україну, якою вона була до Голодомору: сильною, 
гордою, мудрою, працьовитою, з почуттям власної гід-
ності і віри у свої сили», — говорить Наталя Позняк-
Хоменко.
 Відтоді почали шукати в сімейних альбомах дого-
лодоморні фото українців. І просити людей, які збе-
регли ці реліквії, розказати, як склалася доля тих, 
хто на них зображений. «Ми дивилися в очі україн-
ців, які жили сто років до нас і бачили Україну, якою 
вона могла б бути, якби не більшовицька окупація, — 
розповідає Наталія. — І якою вона може бути, якщо 
ми зараз цього захочемо. Ці спогади нащадків, які че-
рез свідчення рідних, а часом уже — і через архівні 
записи, намагаються відновити пам’ять про кожно-
го члена їхньої родини — як ниточки, які зшивають 
прірву між минулим і майбутнім, повертаючи повно-
ту і силу Роду. Це пам’ять, яка зцілює і дає надію». 
 До видання увійшли 16 історій, зокрема історії 
родин письменника та політв’язня Олеся Бердни-
ка, письменника і публіциста Сергія Плачинди, які 
самі дивом вижили в роки Голодомору; розповідь про 
маму письменниці Тетяни Лемешко, яка через гено-
цид втратила чоловіка та 11 дітей. Свої родинні історії 
також розповіли поетка Наталка Поклад, актор Олек-
сандр Ігнатуша. Видання містить фрагменти з кни-
ги Олеся Бердника «Пітьма вогнища не розпалює» та 
оповідання Оксани Шалак «Торбинка».
 До речі, уточнює Наталя Позняк-Хоменко, багато 
людей згадували не лише Голодомор 1932—1933 років, 
а й голод 1947-го. Попри все, зазначає вона, книга вийш-
ла надзвичайно світлою: «Можливо, тому, що самі опові-
дачі уже переживали це не як трагедію, а як урок для на-
щадків: як вижити, залишившись Людиною».
 Важливо, що книга «Пам’ять роду» має електрон-
ну версію, яка вже є у відкритому доступі за посилан-
ням https://cutt.ly/Vho9z40. 
 «Важко знайти іншу таку тему, де питання пам’яті 
та прав людини так тісно переплітаються як у випад-
ках із вчиненням тоталітарними режимами геноциду. 
Саме тому пам’ять про Голодомор для українського 
суспільства — це не тільки питання співчуття, жалю 
і смутку за жертвами комунізму, а й справа принци-
пу, мірило справедливості та критерій людяності. Ми 
розповідаємо сімейні історії про штучний голод, пере-
даємо у музеї предмети тієї епохи, а також запалює-
мо свічку на вікні — у такий спосіб пригадування стає 
живим процесом, проявом небайдужості та належного 
вшанування борців та мучеників», — говорить голо-
ва Українського інституту національної пам’яті Ан-
тон Дробович. ■

■

ЗАПАЛИ СВІЧКУ

 Уже традицією поминання безневинно зморених голодом в Україні 
мільйонів людей є запалювання в останню суботу листопада, цьогоріч 
це 28-ме, Свічки пам’яті о 16:00 на підвіконні своєї оселі. 
 Голодомор — це геноцид українського народу, вчинений комуніс-
тичним тоталітарним режимом з наміром знищити, цілком чи частко-
во, українську національну групу. Ця кваліфікація випливає з Конвенції 
ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду і по-
карання за нього» та Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років 
в Україні» від 2006 року.

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Уряд розглядає запровадження 
локдауну на новорічні свята. Про це 
заявив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Він переконує, що наразі про 
жорсткий карантин не йдеться. Од-
нак Кабмін не виключає сплеску за-
хворюваності у період зимових свят. 
Тому розробляє план дій на випадок 
погіршення ситуації. 
 Тим часом 25 листопада в Ук-
раїні COVID-19 підтвердили 
15 тис. 331 особі, госпіталізували 
1 тис. 955 осіб, одужали 9 тис. 617 
людей, а 225 померли. Найбільша 
кількість нових хворих зареєстро-
вана у м. Київ (1 тис. 399), Дніпро-
петровській (1 тис. 254), Київсь-

кій (979), Запорізькій (898) та Хар-
ківській (895) областях.
 Підтримує впровадження локда-
уну в період новорічних свят і міністр 
охорони здоров’я Максим Степанов. 
Він вважає, що жорсткі обмеження 
потрібно вводити на три тижні, бо це 
найдієвіший метод розірвати пере-
дачу хвороби. За словами міністра, 
введення локдауну залежатиме ви-
нятково від кількості інфікованих.
 Водночас із 26 листопада зама-
ячила можливість викликати мо-
більну бригаду для тестування на 
коронавірус. Поки бригади працю-
ватимуть у тестовому режимі. Од-
нак згодом планують перейти на 
постійну основу. 
 За відсутність масок на облич-

чях у громадських місцях уже ош-
трафували понад дві тисячі україн-
ців. Це за чотири дні дії закону, який 
дозволяє карати людей за неносіння 
засобів захисту у громадських міс-
цях. Сума штрафу — від 170 до 255 
гривень. ■

COVID-19

Свята онлайн? Якщо доживемо
Перетнули 15-тисячну позначку добових нових хворих

■

ФІНАНСИ

 Із коронавірусного фонду витратили 
понад 60% грошей, повідомили в Мініс-
терстві фінансів.  На будівництво доріг 
із них пішло — майже 21 млрд грн. Тоді 
як на сферу охорони здоров’я виділили 
близько 8 млрд. Частину грошей витрати-
ли на соціальний захист українців та за-
безпечення правопорядку

■

Валентина САМЧЕНКО

 Відтепер правда про 
трагедію спланованого ни-
щення у 1932—1933 ро-
ках українців голодомо-
ром режимом Сталіна то-
талітарного Радянського 
Союзу доступна 33 мова-
ми — аудіоекскурсію На-
ціональним музеєм Голо-
домору-геноциду можуть 
почути практично всі. А 
задум масштабного міжна-
родного проєкту «Аудіогід 
для кожного» зародився 
близько двох років тому, 
коли в меморіал у Києві 
завітали представники 
Кенії, де офіційною мовою 
є суахілі, як і ще в кількох 
сусідніх країнах Афри-
канського континенту. На 
суахілі говорять у світі по-
над 150 млн людей.
 Над аудіогідами про Го-
лодомор в Україні працю-
вали 20 організацій та 135 
людей. За півтора року ро-
боти було записано 170 го-
дин аудіо. Проєкт «Аудіо-

гід для кожного» пропонує 
екскурсію музеєм 33 мова-
ми — це чи не найбільша 
варіація мов з-поміж усіх 
музеїв світу. Займалися 
створенням, перекладом 
та начитуванням оглядо-
вої екскурсії та підписів 
до експонатів музейники 
разом із волонтерами, гро-
мадськими організаціями 
та посольствами.
«Як відомо, Литва дуже 
сильно постраждала від 
сталінських репресій під 
час радянської окупації. 
Нам зрозумілі втрати і біль 
українців, — констатує 

Іна Кнюрєнє, аташе з пи-
тань культури посольства 
Литовської Республіки в 
Україні. — Те, що відбуло-
ся майже 100 років тому, 
свого часу замовчувало-
ся, і навіть тепер складно 
зрозуміти, як таке могло 
статися. І тому дуже важ-
ливо достукатися до ши-
рокої аудиторії, говорити 
про це різними формами і 
різними мовами. Ми раді, 
що серед 34 мов буде і ли-
товська».
 «На звернення Музею 
Голодомору про допомогу 
з перекладом та начиткою 
текстів люди відгукували-

ся дуже тепло, — розпові-
ла на презентації проєкту 
Олеся Стасюк, гендирек-
торка Національного му-
зею Голодомору-геноци-
ду. — Наприклад, волон-
тери Штефан Лушпак із 
Румунії, Крістіан Вайзе з 
Німеччини та Асаф Бартов 
із Ізраїлю  приїжджали до 
Києва тільки для того, щоб 
записати екскурсію. Ок-
ремі записи були зроблені 
у професійних студіях за 
кордоном, а італійський 
та перський аудіогіди на-
читували популярні дик-
тори Сальваторе Мацца і 
Махмуді Німа». ■

ПАМ’ЯТЬ

Правда про Голодомор 33 мовами
Аудіоекскурсія українським 
меморіалом доступна на суахілі, 
гінді й китайською

■

ТБ-АНОНС

 Відомий фільм про період 
Голодомору в Україні польсь-
кої режисерки Агнєшки Гол-
ланд «Ціна правди», який у 
французькому кінопрокаті от-
римав назву «Тінь Сталіна» 
й очолив найвищі рейтинги у 
Франції наприкінці червня, — 
ТРК Україна покаже о 23.00. 

■

Пам’ятаймо минуле — щоб гідно жити сьогодні.
Фото Національного музею Голодомору-геноциду.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині розпочали виго-
товляти протипандемічні товари ме-
дичного призначення. За таку доб-
ру й необхідну в часи коронавірусу 
справу взялося черкаське підпри-
ємство «Група Венето». «Ми поча-

ли серійний випуск товарів медич-
ного призначення. Це сучасні ме-
дичні ліжка для лікарень, захисні 
костюми і халати для лікарів. Це 
наш внесок у захист українців від 
коронавірусу», — розповідає Олек-
сандр Згіблов, який очолює в Чер-
касах це підприємство.

 За його словами, наразі бракує 
додатково робочих рук, зокрема 
швачок. Тож тут охоче візьмуть на 
роботу тих, хто має таку кваліфіка-
цію. Їм пропонується офіційне пра-
цевлаштування, медичне страху-
вання. Якщо ж претенденти на ро-
боту не вміють шити, то цьому їх 
навчатимуть безпосередньо на під-
приємстві.
 Нагадаємо, що черкаська філія 
корпорації відомої виробничої гру-
пи підставляє плече державі не 
вперше. З початку війни на сході 
країни на цьому підприємстві виго-
товляють і поставляють на передо-
ву економні «буржуйки». ■

ДОБРА СПРАВА

Коронавірусу на зло
У Черкасах шиють захисні костюми для медиків

■
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Знищення музею — це злочин!
 — У понеділок, 23 листопа-
да, зранку мене «порадувала» 
дирекція Києво-Печерської лав-
ри, — почав свою невеселу роз-
повідь Микола Сергійович, — а 
саме її керівник, в.о. гендиректо-
ра Олександр Рудник (колишній 
розвідник, байдужий до українсь-
кої культури) та його помічник 
Яків Якович. Вони повідоми-
ли, що все музейне начиння тре-
ба розібрати й перенести в інше 
приміщення на території Лаври 
через... ремонт будівлі, який за-
планували на початок наступно-
го року. Мені важко усвідомлю-
вати, що може бути таке блюз-
нірське рішення, i я не в змозі все 
це морально перенести! 
 Їхня аргументація банальна: 
необхідно зробити ремонт будів-
лі, бо, мовляв, десь скраю — не-
велика тріщина на стіні, спричи-
нена протіканням стічних («до-
щових») труб. Але в Лаврі — усі 
будинки зi значно більшими трі-
щинами. Та приведіть труби в по-
рядок, а тріщина може бути там 
і сто років, бо в мене найстабіль-
нiший будинок — у його основі 
(у підвалі) гранітний квадрат, у 
який забетоновано потужні мета-
леві прути.
 Немислимо перетягнути всі 
ці конструкції, що всередині 
зали, в інший будинок й поста-
вити просто на паркет. Під грані-
том проведено електрокомуніка-
ції. Нагадаю, що будинок зведе-
но у 1985 році, й він не потребує 
ніякого капітального ремонту. 
Там сталь, граніт, до якого при-
кручені алюмінієві конструкції 
стилізовані під вiтрила. Музей 
будували тринадцять місяців, 
було задіяно дев’ятнадцять ор-
ганізацій, серед яких завод Ан-
тонова, Броварський завод алю-
мінієвих конструкцій. (Є лист, у 
якому керівники усіх цих органі-
зацій зазначали, що я був про-
рабом під час будівництва цієї 
виставки). Зал з експозицією — 
цільний і нагадує палубу кораб-
ля, її не можна розібрати: там усе 
згладжено, відполіровано, при-
кріплено й зроблено на віки! 
 Серед мікромініатюр одна 
займає особливе чільне місце 
— наймогутніша робота у світі: 
3,5-міліметровий золотий фре-
гат («Пам’яті Олександра Грі-
на»), створений із... 337 деталей, 
а його оснащення в 400 разів тон-
ше за людську волосину.
 Без сприяння тодішнього 
першого заступника голови Ради 
Міністрів УРСР Євгена Кача-
ловського навряд чи зміг би ви-
рішити організаційні питання 

(згодом він разом iз мером Києва 
Валентином Згурським відкри-
вав мою виставку). Чималу роль 
вiдіграли й журналісти, підтри-
муючи ідею медійно. Підтримав 
мене і Борис Патон. Видатні архі-
тектори допомагали все втілити 
в життя. І ось тепер через чиюсь 
дурнувату забаганку треба все це 
зруйнувати. «Їм» наплювати на 
колосальну працю сотень людей, 
вкладену в створення музею. 
 Знищення музею — це зло-
чин, і це можуть зробити лише ті, 
хто ненавидить українську куль-
туру, народ — їм начхати на все! 
Вочевидь, що на цьому так зва-
ному ремонті комусь дуже ще 
хочеться заробити легких гро-
шенят, хоча суть криється знач-
но глибше...

Виставка побувала в понад 
п’ятдесяти країнах
 Виставковий зал — це по-
тужна металева конструкція, в 
якій по периметру розташовано 

понад двадцять мікромініатюр, 
а по центру музею — виставка, 
присвячена Голодомору: на зем-
лі лежать документи, фотогра-
фії, листи й спогади тих, хто пе-
режив голод. Цей музей показує 
обробку золота й людей — мерт-
вого й живого матеріалу. На під-
лозі також лежать аркуші з ви-
словлюваннями диктаторів — 
Гітлера, Леніна, Муссоліні, Мао 
Цзедуна, а ще Маркса й інших 
«діячів». Наприклад, чого лише 
варта ленінська цитата: «Здесь 
наступает трудный период вой-
ны с крестьянством...» (війна з 
власним народом — тоді селяни 
складали 90% населення Росії та 
України). Або ж зізнання Гітле-
ра: «Я учился у Маркса, Ленина 
и прочих марксистов — и в этом 
вся суть националсоциализма!» 
Чи «перл» від Маркса: «Какое 
значение имеет партия — банда 
дураков, слепо верящих нам!» Є 
там і слова Мао Цзедуна: «Пусть 
погибнет полчеловечества — зато 
советская власть в Китае будет 
сохранена!» Я написав 12 книг 
про всіх цих негідників.
 До слова, при Ленінові було 
знищено 70 тис. церков. Лавру 
не наважилися знищити одно-
моментно фізично — її знищува-

ли роками: своєрідно й поступово 
за завданням радянської влади та 
КДБ — й уся ця «тиха» руйнація 
робилася під керівництвом Яко-
ва Яковича (про якого вже зга-
дував), який раніше працював у 
Київській держадміністрації. У 
мене є 50 фотографій, які я зро-
бив свого часу, про те, як знищу-
вали Лавру. Ці фото у 1985 році 
розіслав у ЦК компартії, Держ-
буд, Раду Міністрів УРСР. Із 
цього приводу відбулося засідан-
ня Ради Міністрів, яке проводи-
ла Марія Орлик (заступник голо-

ви Ради Міністрів УРСР. — Ред.) 
— у прийнятій постанові вимага-
лося притягнути до відповідаль-
ності всіх, причетних до розва-
лу Лаври, зокрема й крадіїв фон-
дів тощо. Невдовзі прибуло до 
тисячі робітників-будівельни-
ків, які впродовж року рестав-
рували будівлі. Саме після цьо-
го митрополит Володимир наго-
родив мене за спасіння Лаври ви-
щим церковним орденом.
 А тепер при владі ті, хто «был 
ничем, но станет всем» — вони 
вирішили мені помститися за 
книги, які писав проти влади... 
 Працюю на території святині 
з 1976 року — я «найстарiший» 
співробітник Лаври. Не так дав-
но пiшли розмови про створення 
в сусідній порожній будівлі (ко-
лишньої «столовки») Музею Сяд-
ристого як історика, але не знаю, 
чи судилося йому бути після цих 
подій. У мене є що там предста-
вити: маю унікальні секретні ар-
хіви московського КДБ — доку-
менти зi знищення інтелігенції, 
депортації народів, про концта-
бори, ГУЛАГ. Усе це величезні 
томи, й це була б грандіозна, роз-
вінчувальна, націоналістична 
виставка, аби люди читали й зна-
ли правду з «перших уст». 

 Є в мене для музею й п’ять 
тисяч книг, які знищувала 
«ленінська» цензура «Центро-
лит»: бібліотеки всі «шмонали», 
й книги, в яких пропагували на-
ціональні думки (зокрема філо-
софів) та свободу народу, вилуча-
ли. Ці «неблагонадійні» книжки 
відвозили в Обухів i там знищу-
вали на картонному комбінаті. З 
цієї гори книг перед їх знищен-
ням я всіма правдами й неправ-
дами вибирав лише якусь час-
тку. Сподівався, що буде музей 
«моїх» книг — націоналістично-
го напряму про трагічну історію 
України, адже такої бібліотеки 
немає ні в кого у світі. Ці книги 
я збирав усе життя!
 Свого часу мене підтримува-
ли резиденти — розвідники, які 
ненавиділи радянську владу, й 
саме завдяки їм я об’їздив зі своєю 
виставкою ледь не всі куточки сві-
ту, побувавши у понад 50 краї-
нах. (Завжди добре вивчав краї-
ну, до якої їхав, щоб почуватися 
там упевнено). Черги бажаючих 
потрапити на експозицію мікро-
мініатюр розтягувалися на сотні 
метрів. На моїх виставках побува-
ли Хрущов, Горбачов, президент 
США Картер, Генсек ООН Перес 
де Куельяр, де Голь, Ширак, Лех 
Валенса, Войцех Ярузельський, 
Мухамммед Хатамі й багато-бага-
то інших.
 І ось зараз «подяка» — все 
під загрозою знищення: дирек-
ція Лаври, відстоюючи думки 
чиновників при владі, хоче, по-
суті, все знищити. До слова, мій 
сайт — чи не «найсильніший» 
у Європі — його щомісяця пе-
реглядає понад 200 тис. людей. 
Міжнародна туристична плат-
форма TripAdvisor, яка визна-

чає найкращі музеї світу, готелі 
тощо, на основі свого досліджен-
ня серед туристів констатувала, 
що я — найвідоміший сучас-
ний художник в Європі, бо мої 
виставки займають перше місце 
серед сотень музеїв із популяри-
зації досягнень людської діяль-
ності.
 І ось пiд виглядом ремонту 
виселяють і з другого поверху, де 
мій кабінет, у якому зберігається 
величезна кiлькiсть документів.

Московський слід
 У нижній частині території 
Лаври розташована... російська 
церква, настоятелем якої є «путі-
нець» — митрополит Павел. Де-
кілька років тому в одній із газет 
у статті з промовистим заголов-
ком «Почему я люблю коммунис-
тов» він написав, що «все музеи в 
Лавре являются раковой опухо-
лью на територии Киево-Печерс-
кой лавры» і «их надо удалить». 
Згадував він і мене персонально: 
«В первую очередь надо выжить с 
Лавры выставку миниатюр Сяд-
ристого». 
 Загалом у Києво-Печерській 
лаврі російська церква нашпи-
гована путінською агентурою. З 
Росії приїхало з півтора десятка 
ФСБ-шників, перевдягнених у 
монаші ряси. Для них збудували 
приміщення для прожиття, рес-
торан. 
 Безсумнівно, ідея розвалити 
мій музей належить, зокрема, 
і митрополиту Павлу. Виникає 
запитання: чому директор Лав-
ри Рудник виконує це «завдан-
ня»?! Але що тут дивуватися: 
адже фактично ми живемо при 
радянській владі, яка не зникла, 
а лише перевдягнулася... ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

...Бо московським 
попам муляє
Музей мікромініатюр Миколи Сядристого на території Лаври 
під загрозою знищення

■

Експозиція виставки музею 
мікромініатюр Миколи Сядристого.
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙
❙

Микола Сядристий у своєму робочому кабінеті.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

Напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів дізнався про приголом-
шливу новину: монументальний музей Миколи Сядристого (з уні-
кальною виставкою мікромініатюр світового рівня), який, без пере-
більшення, є перлиною в українській культурі, культурною цінністю 
та гордістю української нації і створювався на віки, — під загрозою 
знищення за наказом дирекції Києво-Печерської лаври! 
Першим в Україні Сядристий підготував у 2005 році велику виставку 
про Голодомор. Разом з іншими митцями взяв участь у створенні 
Меморіалу пам’яті жертв Голодоморів в Україні: зокрема, там уміще-
но понад шістдесят поданих ним політичних текстів (більшість із 
яких викарбувано на граніті), які беззаперечно пояснюють історичні 
витоки цієї величезної людської трагедії.
Автор унікальних книжок, що викривають суть комуно-фашистсь-
ких режимів, зокрема таких, як «Молох ленинизма. Идеология госу-
дарственного террора», «Близнецы-братья», «Коммуно-мраксизм: 
ловушка дьявола для рабов» та «Погляд крізь час». 
Микола Сядристий визнаний кращим мініатюристом світу, й саме 
завдяки йому в ужитку з’явилося слово «мікромініатюра». Найбільш 
повно його твори представлені в Музеї мікромініатюр на території 
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповід-
ника, у Політехнічному музеї (Москва, РФ), Музеї мікромініатюр у 
Князівстві Андорра, а також у мiстi Сентендре (Угорщина). Першою 
його роботою в 1957 році була підкована блоха, а перші мікромініа-
тюри широкий загал споглядав у 1967 році. Загалом його виставки 
відвідали мільйони людей в усьому світі. 
Як зізнається Микола Сергійович, виготовлення мікромініатюр у 
його житті займало порівняно небагато часу — свої зусилля як іс-
торик він переважно спрямовує вже понад пів століття на вивчення 
нашої драматичної історії — історії тоталітарних режимів.

Загалом у Києво-Печерській лаврі російська церква 
нашпигована путінською агентурою. З Росії приїхало з 
півтора десятка ФСБ-шників, перевдягнених у монаші ряси. 
Для них збудували приміщення для прожиття, ресторан.
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Американські експерти і ЗМІ вже не сум-
ніваються, хто саме виявиться офіційно 
названим переможцем президентських 
виборів у цій країні. Свою поведінку змі-
нив і нинішній очільник США: якщо ще 
два тижні тому Дональд Трамп заявляв, 
що насправді він виграв вибори і доводи-
тиме свою правоту в судах, то кілька днів 
тому його адміністрація вже розпочала 
процес передачі влади команді Джозефа 
Байдена. 

«Добрий друг України» 
 Для України події у Сполучених Штатах надзви-
чайно важливі. Адже це наш головний політичний со-
юзник, що набуває особливої ваги на тлі воєнних дій на 
сході нашої держави. А тому більшість вітчизняних за-
собів масової інформації намагаються з’ясувати, чим 
кращий для нас «радикальний росієненависник» Бай-
ден, ніж «друг Путіна» Дональд Трамп. 
 «Інтрига може тривати ще кілька днів, але від 
імені майбутнього президента США залежатиме доля 
усього світу, зокрема й України», — пише інтернет-ви-
дання «ВВС Україна». І наводить аргументи: Джо Бай-
ден дуже добре знається на Україні, оскільки за ад-
міністрації Обами багато років займався українським 
питанням, і вважається «другом України». Політику ж 
Дональда Трампа щодо України вони називають непе-
редбачуваною.
 «Для Трампа Україна — це просто подразнювач 
і проблема. Згадаймо, як він казав, що Україна — це 
проблема Європи. Він непередбачуваний. Якщо в ньо-
го з’являться якісь варіанти з Росією домовитися, він 
може їх використати», — цитує видання професора 
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка 
Сергія Галаку.
 «Після Революції гідності політик (Джо Байден. 
— Ред.) відвідав Київ та висловив підтримку новому 
керівництву України з боку Вашингтона. На інавгурації 
Петра Порошенка очолив делегацію США. Крім цього, 
після початку російсько-української війни Байден по-
чав відстоювати жорстку лінію у відносинах із Моск-
вою», — наrадує регіональний сайт «Галичина». 
 «Особливо близьким Україні Байден став у часи 
Євромайдану: телефонував Віктору Януковичу і просив 
припинити насильство над протестувальниками. Потім 
неодноразово приїздив до Києва, спілкувався з ново-
призначеними українськими посадовцями, намагався 
примирити команди Порошенка та Яценюка, — пише 
сайт Hromadske.ua. — З анексією Криму та початком 
війни на Донбасі Байден закликав Обаму до рішучих 
дій — надати Україні летальну зброю. Президент США 
тоді, однак, заперечив. І спрямував Байдена до Києва, 
попросивши не давати «надмірних обіцянок українсько-
му урядові». Крім того, ексвіцепрезидент, звісно ж, за-
кликав нову українську владу ефективніше боротися з 
корупцією та впроваджувати реформи. «Ви мусите бути 
білішим від снігу», — казав Байден Порошенку».
 «Українська правда» акцентує на міжнародних 
аспектах американських виборів, які мають безпосе-
редній вплив на нашу країну. Адже, як відомо, поси-
лення північноатлантичного блоку та ймовірна інтег-
рація у цей процес — нюанс, який можна трактувати 
на нашу користь. «У Брюсселі сподіваються на поси-
лення трансатлантичних відносин iз приходом у Білий 
дім адміністрації Джо Байдена. Генсек НАТО теж очі-
кує покращення відносин між ЄС і США», — пише ви-
дання, зазначаючи, що Генеральний Секретар НАТО 
Єнс Столтенберг уже наголосив на важливості провід-
ної ролі США в Організації Північноатлантичного до-
говору і зауважив: нині лідерство США як ніколи важ-
ливе. 
 «Без сумніву, що новообраний президент Байден 
i новообраний віцепрезидент Камала Гарріс складуть 
присягу 20 січня», — пише сайт УНІАН, зазначаючи, 
що ця подія показує водночас і добрі, й погані нови-
ни щодо майбутньої політики США стосовно нашого 
регіону. «Добра новина полягає в тому, що ми знає-
мо, що Байден дуже палко ставиться до цього регіону, 
і, безумовно, він відповідав і за Україну зокрема, коли 
був віцепрезидентом за адміністрації Обами. Я думаю, 
що цей регіон матиме належну увагу з боку Сполучених 
Штатів», — стверджує цитована сайтом президентка 
американського Центру аналізу європейської політики 
(CEPA) Аліна Полякова. Погана новина, за її словами, 
полягає в тому, що в пріоритеті адміністрації Байдена 
передусім важкі внутрішні проблеми.
 «Звичайно, буде важко знайти аргументи, чому 
нова адміністрація повинна буде поставити цi країни 

як прiоритет. З урахуванням великої кількості внутріш-
ніх та інших зовнішньополітичних пріоритетів. Це на-
самперед Китай, зміна клімату, підтримка демократії», 
— розповіла експертка, зазначивши, що потенційна 
небезпека полягає у тому, що «дуже важко цей регіон 
поставити на перше місце в пріоритеті нової адмініст-
рації».

«Мінуси» демократів і заяви Джуліані 
 «Враження, що і республіканці, і демократи в США 
зараз на боці України, оманливе, — пише сайт «Апос-
троф», цитуючи асоційованого професора Універси-
тету Північної Кароліни в Грінсборо, уродженця Украї-
ни Василя Тараса. — Так, Республіканська партія була 
традиційно партією «антирадянщиків». Починаючи від 
Афганістану і В’єтнаму і закінчуючи розвалом СРСР і 
стіни в Берліні, вони виступали проти Союзу і потім 
якоюсь мірою — проти Росії. Демократи були трохи 
помірнішi. Після 2010-го вони прагнули до перезаван-
таження відносин. Але в 2012 році стало відомо про 
плани Трампа взяти участь у виборах — і вже тоді хо-
дила легенда, що він — друг Путіна».
 Видання «Сьогодні» на перше місце виносить пе-
симістичний сценарій розвитку подій, акцентуючи ува-
гу на ризиках перемоги Байдена. «Через вік і проблем 
зі здоров’ям Байден «відходить від справ», делегую-
чи вирішення питань членам команди. З ними Україні 
доведеться вибудовувати контакти з нуля. Через підви-
щення бюджетних витрат на соціальні потреби світові 
інвестиції зміщуються в США, а не в економіки, що 
розвиваються (тобто не в Україну). Федеральна резер-
вна система США обережно підвищує базову ставку. 
Зростає тиск на гривню, курс долара в Україні посту-
пово підвищується. А програш виборів у Сенат призво-
дить до дуже повільного відновлення економіки США. 
Світову (і українську) економіку лихоманить», — пише 
«Сьогодні».
 Тим часом сайт «112 канала» надає слово адвока-
тові Трампа Рудольфу Джуліані і його юристам. Які за-
являють, що, мовляв, перемога Байдена — результат 
системного навмисного плану демократів щодо фаль-
сифікації виборів. А також що в перемозі Байдена за-
мішані «комуністичні гроші», адже у вибори в США бу-
цімто втрутилися Куба, Венесуела і, «можливо», Ки-
тай. При цьому в основі інформаційно-ідеологічного 
наративу вирізняють три ключові сюжети. Перший із 
них: перемога Джо Байдена — сумнівна. Він не прези-
дент всіх США і ніколи ним не буде. Другий: демо крати 
— це не просто партія, а ворожа коаліція, спайка бю-
рократії, ліволіберальної партійної еліти і міжнародно-
го лівацького інтернаціоналу, мета яких — зруйнувати 
«стару Америку». І нарешті, що б не робили демокра-
ти і Байден надалі, все буде погано. Завжди і в усьо-
му. Тому треба чекати зручного моменту, і щойно поч-
нуться нові вибори — взяти реванш.
 А політолог Вадим Карасьов, якого цитує «ЗіК», 
прогнозує, які «мінуси» може закласти Дональд Трамп 
своєму наступнику на посаді президента США, і зазна-
чає: просто так він (Дональд Трамп. — Ред.) з посади 
не піде. «Трамп планує «розібратися» з Іраном, хотів 
ледь не вдарити по цій країні. Байден же хоче повер-
нути іранську угоду. Також — зробити деякі кроки на 
користь Ізраїлю», — каже Карасьов, зазначаючи, що 
у Джо Байдена є зовсім інший підхід, ніж у його попе-
редника: Байден розглядає США як ресурс глобально-
го лідерства і американський народ — як ресурс. ■

Головна скрипка
 Швидше за все, після вступу на посаду прези-
дента США Джо Байден продовжить політику Дональ-
да Трампа в питанні «Північного потоку-2». Але і без 
нього республіканці і демократи в Сенаті вже узгоди-
ли нові жорсткі санкції проти учасників проєкту.
 На думку генерального директора Центру до-
сліджень енергетики Олександра Харченка, аме-
риканці можуть «утопити» даний газопровід оста-
точно ще навіть до інавгурації Байдена. «За зако-
нопроєкт із санкціями проголосують iще до вступу 
Байдена в повноваження президента. Санкції вхо-
дять у законопроєкт, який приймається Палатою 
Представників і Сенатом США. Оскільки йдеться 
про проєкт військового бюджету, який вже обго-
ворений та узгоджений, то шансів, що за нього не 
проголосують, практично немає. Питання тільки в 
тому, як ці санкції будуть імплементовані. Але, з ог-
ляду на їх характер і питання з добудовою «Північ-
ного потоку-2», важко уявити ситуацію, при якій ці 
санкції не наберуть чинностi, оскільки дані санк-
ції — прямої дії. Наприклад, страховим компаніям 
не можна страхувати судна, і вони, отже, втрача-
ють доступ до європейських портів», — розповів 
«Апострофу» Олександр Харченко.
 Це відверне від російської труби останніх ба-
жаючих узяти участь в будівництві.

Байден не ризикне
 У цілому слід очікувати, що і за нового пре-
зидента США «Північний потік-2» ніхто не стане 
добудовувати. Представники лівого крила Демок-
ратичної партії, від якої обирався Джо Байден, є 
прихильниками «зеленої» енергії та противника-
ми традиційних видів енергетики, і проєкт «Північ-
ний потік-2» не є винятком.
 «У 2022 році пройдуть вибори всієї палати пред-
ставників і третини Сенату США. У демократів не така 
значна перевага в палаті представників, тому голо-
си лівого крила дуже важливі. Байдена пов’язують 
з усіх боків передвиборчі обіцянки, і йому потрібна 
консолідована підтримка всіх демо кратів на майбут-
ніх виборах. Без нижньої палати для Байдена скла-
деться невесела ситуація, тому навряд чи новообра-
ний президент піде на поблажки «Північному пото-
ку-2», — зазначив у коментарі «Апострофу» про-
фесор Інституту міжнародних відносин КНУ імені 
Тараса Шевченка Сергій Галака.

Німеччина хоче газопровід, 
але дуже тихо
 Незважаючи на провал голосування в бундестазі, 
це не відображає реального ставлення Німеччини до га-
зопроводу, говорить «Апострофу» експерт Міжнарод-
ного центру перспективних досліджень Микола Капіто-
ненко. «Німці зробили вже все, що змогли. Вони хочуть 
газопровід. Той факт, що проєкт заяви партії «Альтер-
натива для Німеччини» днями був відхилений більшіс-
тю голосів у бундестазі, не повинен вводити в оману. Ні-
мецькі депутати в більшості своєї підтримують проєкт 
— просто вважають, що ця підтримка не потребує до-
даткових заяв», — говорить він.
 «Американські санкції за останній рік посилю-
валися кілька разів. Якщо Вашингтон почне зміс-
товний діалог iз Берліном і знайде можливості ком-
пенсувати частину витрат, Москва втратить і цей 
актив. Адміністрація Байдена займатиме не менш 

жорстку позицію з питання газопроводу, ніж зай-
мав Трамп. Росії нічого протиставити цьому», — 
говорить Микола Капітоненко.

Для «Газпрому» все погано
 Недавні події в Карабаху, де Росія не стала за-
хищати свого союзника по ОДКБ Вірменію, викли-
кали чутки про проєкт нового турецького газопро-
воду, що веде з Азербайджану в Європу. Чи спону-
кало це Росію негайно активізувати ситуацію нав-
коло «мумії» скандального «Північного потоку-2» 
для підстраховки?
 «Історія з Туреччиною не пов’язана з «Північ-
ним потоком-2», проте в цілому ситуація для «Газ-
прому» складається не дуже приємна. Рівень інтег-
рації ринків, наповненість сховищ, ступінь інтеграції 
критичної інфраструктури в Європі за останній час 
став набагато вищим. Незважаючи на те, що «Газ-
пром» контролює 30% поставок газу в Європі, але їх 
можна замінити одним помахом пальця, оскільки ри-
нок дуже диверсифікований. На ринку добре пред-
ставлений Катар. Одночасно йде будівництво відра-
зу декількох газопроводів з Малої Азії. Ізраїль, Кіпр 
і Туреччина розвідали нові родовища, що ще більше 
зменшує роль «Газпрому» як критичного постачаль-
ника газу для європейців», — вважає Харченко.

Що зробить Москва
 Кремль не зміг нічого протиставити амери-
канським санкціям, запущеним рік тому. Не зможуть 
у Путіна нічого зробити і в разі посилених санкцій, 
які найближчим часом ухвалюватиме Сенат. Став-
ка на співпрацю з Берліном (і, звичайно ж, вплив 
на деяких представників політичного істеблішменту 
Німеччини) навряд чи спрацює, вважає Микола Ка-
пітоненко. «Пандемія ще більше послабила позиції 
Москви. Попит на російський газ у Європі скоротив-
ся, і сьогодні навіть найактивніші прихильники про-
єкту «Північний потік-2» питають про те, скільки в 
ньому залишилося транспортної необхідності та до-
цільності. До того ж у Росії залишається все менше 
адвокатів у Європі, зокрема в Німеччині. Репутація 
робить свою справу. Розраховувати на зміну ситуа-
ції в результаті виборів до бундестагу в наступному 
році — сумнівна стратегія. Швидше за все, вони ви-
являться не дуже оптимістичними для Росії. Останні 
160 км газопроводу можуть стати занадто великою 
дистанцією для скорочення обсягів дипломатичних, 
енергетичних та політичних можливостей Москви», 
— зазначає експерт.
 Традиційно в Києві дуже зацікавлені в тому, 
щоб «Північний потік-2» так і залишився трубою, 
що веде в нікуди. Це дозволяє нам розраховувати 
на збереження транзиту, що дає регулярні надхо-
дження до бюджету. Як зазначив Олександр Хар-
ченко, за транзит Україна протягом п’яти років от-
римує понад 7 мільярдів доларів з урахуванням 
тільки прямих платежів «Газпрому».
 «Я не бачу перспективи завершення будівниц-
тва «Північного потоку-2» в горизонті 4-5 років. 
Вважаю, що після цього терміну роль даного газо-
проводу буде знівельовано», — підсумував Олек-
сандр Харченко, звертаючи увагу на те, що зараз 
Європа з величезною швидкістю переходить на 
«зелену» енергетику. І «бензоколонка» на сході, 
відома своїми часто абсолютно неадекватними дія-
ми, Старому Світу вже буде не потрібна. ■

ТРУБА В НІКУДИ

Захід «Газпрому»
Чому «Північному потоку-2» склеїли постоли

■МЕДІА ДЛЯ МАС

Сподіваючись на Байдена, 
остерiгаючись Байдена  
Українські ЗМІ в очікуванні інавгурації президента США

■

Костянтин СОБОРНИЙ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Тиждень тому, 19 листопада, в німецькому бундестазі депутати провалили голо-
сування за відновлення будівництва «Північного потоку-2». Проти відновлення 
робіт проголосували 556 депутатів бундестагу. «За» виступили лише 83 пред-
ставники правої партії «Альтернатива для Німеччини», відомої своїми симпатія-
ми до Москви. «Апостроф» розбирався, яка доля чекає на скандальний газо-
провід і що це означає для України.
Перед голосуванням голова комітету бундестагу з енергетики Клаус Ернст за-
явив про шанс Берліна захистити «Північний потік-2», поки Вашингтон готуєть-
ся ввести санкції щодо всіх причетних до будівництва цього газопроводу. Ернст 
заявив, що Німеччина повинна показати, що налаштована серйозно. «Ми повин-
ні робити те ж саме, що й американці: власне, ввести санкції проти окремих осіб, 
заборонити в’їзд, можливо, заморозити внески», — заявив Клаус Ернст, який є 
представником Лівої партії — соціалістичного проєкту радикального спряму-
вання. За його словами, Сполучені Штати загрожують Німеччині тим же, і тільки 
санкції у відповідь змусять американську сторону дослухатися до Берліна.
Однак ні заяви німецьких «лівих», ні заклики до відновлення будівництва з боку 
«правих» з «Альтернативи Німеччини» справі не допомогли.
Нагадаємо, газопровід iз Росії до Німеччини на дні Балтійського моря повинні 
були запустити ще наприкінці 2019 року, але в розвиток подій втрутилися США. 
У грудні 2019 року Вашингтон ввів санкції проти компаній, які беруть участь у 
цьому проєкті. Через це від співпраці з Росією відмовилася швейцарська ком-
панія Allseas, що надала трубоукладач. Росії вдалося знайти ще одне судно, але, 
як зазначають експерти, воно не здатне завершити будівництво.



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 ТСН

09.25, 12.20 «Життя відомих 

людей-2020»

13.10, 14.20 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Великі 

вуйки-2»

23.15 «Гроші-2020»

00.30 «Дубінізми-2020»

00.50 «Танці з 

зірками-2020»

04.20 Детектив «Мишоловка 

для кота»

ІНТЕР

06.05, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.40, 18.00, 19.00, 3.20 

«Стосується 

кожного»

10.40, 12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.55 Т/с «Тягар істини-2»

01.45 Х/ф «Все можливо»

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, 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 «Дитина на 

мільйон»

01.30 Телемагазин

03.45 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

11.20, 13.15 Х/ф «Нестримні»
12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Нестримні-2»
16.15 Х/ф «Нестримні-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Теорія змови. Прем’єра

21.25 Т/с «Пес»

22.40 Свобода слова

23.55 Х/ф «Тремтіння 
землі-5»

01.50 Х/ф «Снайпер-7: 
ідеальне вбивство»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і 

Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00, 19.00 Супер 

Топ-модель по-

українськи

11.40 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

13.00 Х/ф «Доктор 

Стрендж»

15.20 Х/ф «Месники: 

фінал»

21.20 Х/ф «Інферно»

00.10 Х/ф «Глибинне 

зло»

01.50 Х/ф «Аквамарин»

02.55 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15, 0.30 Д/с «Топ 10: 

таємниці й загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

12.30 Про 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 «Стежка 

війни»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

05.45 Х/ф «Дім — це храм»
08.50, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

09.25 Х/ф «Алмази для 

Марії»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40, 3.10 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Заражена»

04.00 «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»

12.45 Т/с «Сишиш-шоу»

14.15 Т/с «Суперкопи»

16.50, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

23.50 Мама реготала. 

Найкраще

01.30 Профілактика

05.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.55 «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 

страсті»

23.05 Х/ф «Ніконов і Ко»

01.05 «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, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

09.45 «Загублений світ»

14.40 Х/ф «Ліквідатори»

16.20 Х/ф «Джон Вік»

18.15, 1.30 «Спецкор»

18.50, 2.00 «ДжеДАІ»

20.25, 21.15 Т/с «Янголи»

22.05, 23.50 Т/с «Кістки-6»

02.30 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «Інгулець» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45 Топ-матч

12.00 «ПСЖ» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

13.50 «Колос» — «Десна». 

Чемпіонат України

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Наполі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

17.45 «Минай» — «Зоря». 

Чемпіонат України

19.30 «Ліверпуль» — 

«Севілья». Фінал (2015 

р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

21.40 LIVE. «Дженоа» 

— «Парма». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Олександрія» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

07.50, 11.50 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00 «Лаціо» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Монако» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

12.00 «Минай» — «Зоря». 

Чемпіонат України

13.45 Журнал Ліги чемпіонів

14.15 «Мілан» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

16.05 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. 

Прем’єра

17.00 «Великий футбол»

18.40 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

19.10 Топ-матч

19.25 LIVE. «Торіно» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

21.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

22.20 «ПСЖ» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

00.05 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

01.00 Журнал Ліги Європи

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 1.55 Правда життя

09.45, 0.45 Речовий доказ

10.55, 18.20 Дикі тварини

11.55, 16.50 Погляд 

ізсередини

12.55 Війна всередині нас

13.45, 19.45 Їжа богів

14.45 Вирішальні битви 

Другої світової

15.50, 21.45 Злам системи

17.50 Боротьба за виживання

18.50 Підроблена історія

20.45 Бойовий відлік

22.45 Невідома Південна 

Америка

23.45 Смертельна Австралія

02.50 Бізнес на залякуванні

03.45 Єврорабині

04.30 Потойбіччя. Сни

05.15 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»

11.00 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»

12.30 Х/ф «Знайомтесь: 

Білл»
14.15, 22.00, 2.15 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.15 Т/с «Я — зомбі»

18.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Читець»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 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 Магія солодощів

13.30 Просто їжа

14.00 Шеф-кухар

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Бургери

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, 0.35 Країна У

11.15 Т/с «Батько рулить-2»

12.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.50 Панянка-

селянка

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.15 Т/с «Прибулець»

21.15 Х/ф «Подружки 

нареченої»
23.35 Одного разу в Одесі

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.00 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.35 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 0.00 Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 Т/с «Величні Медичі»

17.30 Д/ф «Дика планета»

18.55 «Світ дикої природи»

19.55 «Боротьба за 

виживання»

21.35 «Зворотний відлік»

00.05 Перша шпальта

00.35 Т/с «Полдарк»

03.55 Д/ф «Кіноперформанс. 

Народний Малахій!»

04.35 Д/ф «Олександр 

Довженко: одеський 

світанок»

05.00 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 9.25 «Життя 

відомих 

людей-2020»

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

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні 

матеріали-2020»

20.45 Комедія 

«Великі вуйки-2»

23.15 Мелодрама «Велика 

різниця»

01.05 Детектив «Мишоловка 

для кота»

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»

16.15, 21.00 «Речдок. 

Особливий випадок»

18.00, 19.00, 3.15 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Тягар істини-2»

01.45 Х/ф «Осінній 
марафон»

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 «Підкидьок»

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 Теорія змови-5

11.15, 13.15 Х/ф «Судний 
день»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15 Х/ф 
«Термінатор-4: нехай 
прийде спаситель!»

16.35, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

22.30 Т/с «Фантом»

00.45 Х/ф «Тремтіння землі»
02.25 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 «Містер Хутен і 

Леді»

11.20 Х/ф «Чихуахуа з 

Беверлі-Гіллз»

13.10 Суперінтуїція

15.10 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Жінка-

кішка»

23.00 Х/ф «Вавилон нашої 

ери»

01.00 Т/с «Шлях 

чарівника»

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Про військо

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15, 0.30 Д/с «Топ 10: 

таємниці й загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

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 «Стежка 

війни»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Країна»

21.40 Час-Time

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.55 Х/ф «Поет і княжна»
07.55, 16.50, 20.50, 2.20 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.50 «Свідок»

09.00 Х/ф «Йшов 
четвертий рік війни...»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50, 1.30, 3.15 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

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»

11.20 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

14.20 Т/с «Суперкопи»

16.50, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

23.35 Мама реготала. 

Найкраще

03.20 Чистоплюї

03.50 Роздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

04.55 Т/с «Доктор Хаус»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

09.35 «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 

страсті»

23.05 Х/ф «Ніконов і Ко»
01.05 «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 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Ласко»

08.20 Х/ф «Бойові свині»
10.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.50 Х/ф «Захисник»
15.25 Х/ф «Ефект колібрі»
18.15, 1.25 «Спецкор»

18.50, 1.55 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.20, 21.10 Т/с «Янголи»

22.00, 23.45 Т/с «Кістки-6»

02.25 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги чемпіонів

06.30 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

08.15 «Наполі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Минай» — «Зоря». 

Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»

13.50 «Аталанта» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Інгулець» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

17.50, 2.45 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

18.45, 5.30 Топ-матч

19.00, 21.50 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

19.50 LIVE. «Шахтар» — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

00.25 Журнал Ліги Європи

00.55 «Колос» — «Десна». 

Чемпіонат України

03.40 «Монако» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Дженоа» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

07.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Колос» — «Десна». 

Чемпіонат України

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Мілан» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

11.50 «Інгулець» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

13.40, 4.30 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

14.35 «ПСЖ» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

16.20 Журнал Ліги Європи

16.50 «Беневенто» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

18.35, 1.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

19.30 «Олександрія» — «Рух». 

Чемпіонат України

21.15 Журнал Ліги чемпіонів

21.45 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Аякс». Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.55 «Порту» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

02.40 «Шахтар» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

05.25 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.30, 1.55 Правда життя

09.50, 0.45 Речовий доказ

11.00, 17.50 Дикі тварини

12.00, 16.50 Погляд 

ізсередини

13.00 Війна всередині нас

14.00, 19.45 Їжа богів

14.50 Вирішальні битви 

Другої світової

15.50 Злам системи

17.20 Під іншим кутом

18.50 Підроблена історія

20.45 Бойовий відлік

21.45 Вуличний геній

22.45 Невідома Південна 

Америка

23.45 Зроби або помри

05.35 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.15, 22.00, 1.45 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.15, 0.00 Т/с «Я — зомбі»

18.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 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 Магія солодощів

13.30 Просто їжа

14.00 Шеф-кухар

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Бургери

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, 0.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.15 Панянка-

селянка

21.15 Х/ф «Пригоди у 
Вегасі»

23.15 Одного разу в Одесі

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 2.45 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.55, 22.10 «Світ дикої 

природи»

19.55 «Боротьба за 

виживання»

21.45 Наші гроші

23.40 «Дикі тварини»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 ЛИСТОПАДА 2020
1 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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-2020»

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

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Великі 

вуйки-2»

22.45, 23.45 «Світ навиворіт-

11: Китай»

00.50 Детектив «Мишоловка 

для кота»

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, 21.00 «Речдок. 

Особливий випадок»

18.00, 19.00, 3.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

00.00 Т/с «Тягар істини-2»

01.50 Х/ф «Поклич мене у 

світлу далину»

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, 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 «Дружина за 

обміном»

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 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.40, 13.15 Х/ф «План 
втечі-2»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.15 Х/ф «План втечі»
16.35, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

22.40 Т/с «Фантом»

00.40 Х/ф «Тремтіння 
землі-3: повернення 
в Перфекшен»

02.30 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 «Містер Хутен і 

Леді»

11.30 Х/ф «Чихуахуа із 

Беверлі-Гіллз-2»

13.00 Хто проти 

блондинок?

15.40 Хто зверху?

17.30, 19.00 Діти проти 

зірок

20.40 Х/ф «Бетмен: 

початок»

23.30 Х/ф «Опівнічний 

експрес»

01.40 Т/с «Шлях 

чарівника»

02.25 Служба розшуку 

дітей

02.30 Зона ночі

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 

кораблі»

08.15, 0.30 Д/с «Топ 10: 

таємниці й загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Стежка 

війни»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.15 Х/ф «Політ золотої 
мушки»

08.00, 16.50, 20.50, 2.20 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.50 «Свідок»

09.00 Х/ф «Зупинився 
потяг»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Таємниці 

кримінального світу»

14.40, 1.30, 3.20 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.00 «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 «Сишиш-шоу»

14.00 Т/с «Суперкопи»

16.40, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

23.40 Мама реготала. 

Найкраще

03.30 Чистоплюї

03.55 Роздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Доктор Хаус»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

08.50 «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 «Про що мовчать жінки»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

страсті»

23.05 Х/ф «Ніконов і Ко»
01.05 «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 Т/с «Ласко»

07.45 Х/ф «Хороший, 
поганий, мертвий»

09.15, 17.15 «Загублений 

світ»

14.00 Х/ф «Озеро акул»
15.45 Х/ф «Слідопит»
18.15, 1.30 «Спецкор»

18.50, 2.00 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-

4»

20.25, 21.15 Т/с «Янголи»

22.05, 23.50 Т/с «Кістки-6»

02.30 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Минай» — «Зоря». 

Чемпіонат України

07.45 Журнал Ліги Європи

08.15, 13.50 «Ліверпуль» 

— «Аякс». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Порту» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 «Наполі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.00, 18.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

16.50 «Шахтар» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.20 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.30, 5.25 Топ-матч

19.40 LIVE. «Істанбул 

Башакшехір» 

— «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

23.55 «Севілья» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.40 «Ювентус» — 

«Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

08.15 Журнал Ліги Європи

08.40 «Олександрія» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

10.30, 13.10, 21.00, 23.55 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

11.20, 0.45 «Шахтар» — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00, 0.30, 2.35, 5.30 Топ-

матч

16.25 «Порту» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.15 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.10 «Ліверпуль» — 

«Аякс». Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.50 LIVE. «Ювентус» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.45 «Істанбул Башакшехір» 

— «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.35 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.55 Правда життя

10.05, 0.45 Речовий доказ

11.15, 17.55 Дикі тварини

12.15 Погляд ізсередини

12.45, 16.55 Під іншим кутом

13.15 Війна всередині нас

14.05, 19.50 Їжа богів

14.55 Вирішальні битви 

Другої світової

15.55, 21.45 Вуличний геній

18.55 Підроблена історія

20.45 Бойові кораблі

22.45 Невідома Південна 

Америка

23.45 Зроби або помри

02.45 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.15, 22.00, 1.45 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.15, 0.00 Т/с «Я — зомбі»

18.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 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 Магія солодощів

13.30 Просто їжа

14.00 Шеф-кухар

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Бургери

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, 0.05 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.05 Панянка-

селянка

21.15 Х/ф «Чорний лицар»
23.05 Одного разу в Одесі

02.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 2.45 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.30 Т/с «Максиміліан та 

Марія Бургундська»

17.30 Наші гроші

18.55, 22.10 «Світ дикої 

природи»

19.55, 23.40 «Боротьба за 

виживання»

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.35 «Суперчуття»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 9.25 «Життя відомих 

людей-2020»

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, 5.05 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 «Великі 

вуйки-2»

21.45 «Право на владу-2020»

00.45 Драма 

«Заборонений»

02.55 Детектив «Мишоловка 

для кота»

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, 21.00 «Речдок. 

Особливий випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

00.00 Т/с «Тягар істини-2»

01.50 Х/ф «Інтердівчинка»
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 «Сьомий 

гість»

01.30 Телемагазин

02.30 Реальна містика

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.35 Факти

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.50, 13.15 Х/ф 
«Тремтіння землі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

22.40 Т/с «Фантом»

00.45 Х/ф «Тремтіння 
землі-4: легенда 
починається»

02.30 Анти-зомбі

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 «Містер Хутен і 

Леді»

11.00 Х/ф «Чихуахуа 

із Беверлі-

Гіллз-3»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Темний 

лицар»

00.10 Х/ф «Метро»

02.55 Служба розшуку 

дітей

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 кораблі»

08.15, 0.30 Д/с «Топ 10: 

таємниці й загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

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 «Стежка війни»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Сказання 

про двох братів-

близнюків»

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 «Вовча зграя»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.40, 1.35, 3.30 «Речовий 

доказ»

18.20, 3.50 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

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 «Сишиш-шоу»

14.10 Т/с «Суперкопи»

16.50, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

23.45 Мама реготала. 

Найкраще

03.20 Чистоплюї

03.45 Роздовбаї

04.20 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.55 «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 «Один за всіх»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

страсті»

23.05 Х/ф «Ніконов і Ко»

01.05 «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»

14.15 «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 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Ласко»

08.20 Х/ф «Атака на 

королеву»

10.10, 17.15 «Загублений 

світ»

14.00 Х/ф «Широко 

крокуючи»

15.25 Х/ф «Віддача»

18.15, 1.45 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

22.20, 0.05 Т/с «Кістки-6»

02.45 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.20, 18.30 Журнал 

Ліги Європи

06.30 «Порту» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.15 «Істанбул Башакшехір» 

— «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Севілья» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10, 3.10 Огляд вівторка. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.05 Топ-матч

13.50 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

16.00 «Ювентус» — 

«Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

19.00, 21.50 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «Зоря» — 

«Лестер». Ліга Європи 

УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»

00.25 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.20 «Мілан» — «Селтік». 

Ліга Європи УЄФА

04.00 «Арсенал» — «Рапід». 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

07.50, 15.35 Огляд вівторка. 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.45 «Шахтар» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.30, 13.10 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

11.20, 2.00 «Ювентус» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.45 «Севілья» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.30 «Ліверпуль» — 

«Аякс». Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.15 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.10 Журнал Ліги Європи

19.40 LIVE. «Мілан» 

— «Селтік. Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «Арсенал» 

— «Рапід. Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Ніцца» — «Баєр. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

01.45, 3.50 Топ-матч

04.00 «Зоря» — «Лестер». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.55 Правда життя

09.30, 0.45 Речовий доказ

10.40, 17.45 Дикі тварини

11.40, 16.45 Під іншим кутом

12.40 Війна всередині нас

13.40 Їжа богів

14.40 Вирішальні битви 

Другої світової

15.45, 21.45 Вуличний геній

18.45, 3.45 Підроблена історія

19.45 Секретні матеріали 

давнини

20.45 Бойові кораблі

22.45 Невідома Південна 

Америка

23.45 Зроби або помри

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.15, 22.00, 1.45 «Орел і 

решка. Навколо світу»

16.15, 0.00 Т/с «Я — зомбі»

18.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 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 Магія солодощів

13.30 Просто їжа

14.00 Шеф-кухар

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Бургери

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, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.00 Панянка-

селянка

21.15 Х/ф «Різдво з 

невдахами»

23.00 Одного разу в Одесі

02.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.50, 

21.00, 23.10, 2.15, 5.25 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

2.45 Суспільна студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

14.25 Біатлон. Кубок світу. 

II етап. Спринт 10 км, 

чоловіки

15.50 Д/ф «АУ»

17.25 Біатлон. Кубок світу. 

II етап. Спринт 7,5 км, 

жінки

19.10 «Суперчуття. 

Особливий загін»

19.55, 23.40 «Боротьба за 

виживання»

21.35, 23.35, 2.40, 5.50 Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.10 «Суперчуття»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Перехрестя 

Балу»
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КАНАЛ «1+1»

05.30, 9.25, 2.45 «Життя 

відомих людей-2020»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.45 ТСН

11.35, 12.20, 14.15 «Великі 

випуски з Антоном 

Птушкіним»

17.10 Мелодрама 

«Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху-2020»

22.45 «Вечірній квартал»

00.00 «#Гуднайтшоу» 

00.45 «Ліга сміху»

05.00 «Світське життя»

ІНТЕР

06.05, 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, 15.20, 0.50 «Речдок»

16.20 «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»

13.35, 15.30 Т/с «Тінь 

минулого»

18.00 Гучна справа

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Шукаю 

тебе»

01.45 Телемагазин

04.30 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.15 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, 17.25, 0.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-3»

15.25, 16.15 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

22.55 «На трьох-8». Прем’єра

01.45 Х/ф «Тремтіння 
землі-3: повернення 
в Перфекшен»

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і 

Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Містер Хутен і 

Леді»

10.00 Суперінтуїція

12.00 Кохання на 

виживання

14.00 Аферисти в 

мережах

16.00 Х/ф «Інферно»

18.40 Х/ф «Перевага»

21.00 Х/ф «Темний 

лицар: 

відродження 

легенди»

00.30 Х/ф «Глибинний 

підйом»

02.30 Служба розшуку 

дітей

02.35 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.15, 0.30 Д/с «Топ 10: 

таємниці й загадки»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

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 «Стежка 

війни»

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

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Тричі про 
кохання»

07.50, 17.30, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Лише одна ніч»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.45, 1.10, 2.40 «Речовий доказ»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

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»

12.45 Т/с «Сишиш-шоу»

14.00 Т/с «Суперкопи»

16.30 Т/с «Швидка»

20.00 Х/ф «Роккі-4»
21.55, 23.25 Мама реготала. 

Найкраще

23.00 «Без краватки»

03.15 Чистоплюї

04.05 Роздовбаї

04.55 Оттак Мастак!

СТБ

05.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

06.20, 19.00, 22.50 

«Холостячка Ксенія 

Мішина»

10.10, 23.30 «Як вийти заміж»

11.20, 14.50, 18.05 Т/с 

«Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

00.35 «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  «ДжеДАІ-2019»

06.35  Т/с «Ласко»

08.25 Х/ф «Декіру: три 
камені»

10.00, 17.20 «Загублений 

світ»

14.00 Х/ф «40 днів і 
ночей»

15.45  Х/ф «Помпеї: 
апокаліпсис»

18.15, 2.20 «Спецкор»

18.50, 2.50 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Голодний 
кролик атакує»

21.25 Х/ф «211»
23.10 Х/ф «Допит»
00.50 Х/ф «Мегаакула 

проти крокозавра»
03.20  «Облом.UA.»

03.50  «Цілком таємно-2017»

04.15  «102. Поліція»

04.55  «Зловмисники»

05.45  Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.30, 4.35 Топ-

матч

06.10, 23.20 «Ліверпуль» 

— «Аякс». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Севілья» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Мілан» — «Селтік». 

Ліга Європи УЄФА

12.05, 4.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00, 1.40 «Ніцца» 

— «Баєр». Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.00, 18.40 «Шлях до 

Гданська»

16.50 «Зоря» — «Лестер». 

Ліга Європи УЄФА

19.20 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

19.30 «Ювентус» — 

«Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.20 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.35, 3.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Істанбул Башакшехір» 

— «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.45 «Ніцца» — «Баєр». 

Ліга Європи УЄФА

10.30, 13.10 «Шлях до 

Гданська»

11.20, 0.45 «Зоря» — 

«Лестер». Ліга Європи 

УЄФА

13.45 «Ліга Європи. ONLINE»

15.30 «Мілан» — «Селтік». 

Ліга Європи УЄФА

17.20 «Шахтар» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

19.40 «Арсенал» — «Рапід». 

Ліга Європи УЄФА

21.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Нім» — 

«Марсель». Чемпіонат 

Франції

23.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.30 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

04.15 «Порту» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.55 Правда життя

09.30, 0.45 Речовий доказ

10.40 Дикі тварини

11.40, 13.40 Їжа богів

12.40 Війна всередині нас

14.40 Вирішальні битви 

Другої світової

15.40, 21.45 Вуличний геній

16.40, 23.45 Зроби або 

помри

17.40, 22.45 Невідома 

Південна Америка

18.40 Підроблена історія

19.45 Секретні матеріали 

давнини

20.45 Бойові кораблі

03.10 Там, де нас немає

04.50 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його 

друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 Х/ф «Вихідні!»
12.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

13.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

16.10, 22.00, 1.35 «Орел і 

решка. Навколо світу»

18.15 Х/ф «Мерайа Мунді 
та скринька Мідаса»

20.10 Х/ф «Особливо 
небезпечна»

00.00 Т/с «Я — зомбі»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 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 Магія солодощів

13.30 Просто їжа

14.00 Шеф-кухар

15.50 Знаменитості

16.50, 3.40 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Бургери

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

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, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.00 Панянка-

селянка

21.15 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

23.00 Одного разу в Одесі

02.15 Теорія зради

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.30 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Т/с «Максиміліан та 

Марія Бургундська»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Світ дикої природи»

19.55, 23.50 «Боротьба за 

виживання»

21.45 Прем’єра. «Я — Патрік 

Свейзі»

00.15 Т/с «Полдарк»

02.50 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.20 «Жіночий квартал», 

2020 р.

22.20 «Вечірній квартал»

23.15 «Світське 

життя-2020»

01.15 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним»

ІНТЕР

05.55 «Слово предстоятеля»

06.05 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Відпустка за 
свій рахунок»

13.50 Х/ф «Суєта суєт»
15.40 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
17.15, 20.30 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

20.00, 2.35 «Подробиці»

22.00 «Бенефіс Філіппа 

Кіркорова»

00.50 Х/ф «Бебі-бум»
03.05 «Орел і решка. Шопінг»

03.45 «Мультфільм»

04.25 Х/ф «Три плюс два»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.30, 3.30 Реальна 

містика

08.40 Т/с «Невідправлений 

лист»

12.50, 15.20 Т/с «Віражі 

долі»

17.00, 21.00 Т/с «Якщо ти 

мене пробачиш»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Вибираючи 

долю»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.50 Т/с «Копи на роботі»

07.20 «На трьох»

10.15, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

16.35 Х/ф «П’ята хвиля»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»

21.25 Х/ф «Ґодзила»

23.40 Х/ф «Епідемія 

страху»

01.40 Х/ф «Тремтіння 

землі-4: легенда 

починається»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

07.50, 10.00 Орел і решка

12.10 Lе Маршрутка

13.20 Хто зверху?

15.20 Х/ф «Жінка-

кішка»

17.40 Х/ф «Повернення 

супермена»

21.00 Х/ф «Бетмен проти 

супермена»

23.55 Х/ф «Одного разу в 

Голлівуді»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

08.40 Натхнення

09.30, 2.10 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм 

«Несправедливість»

15.10 Є сенс

17.10, 23.10 Д/с «Стежка 

війни»

18.15 Про військо

18.30 Невигадані історії

19.15 Стоп реванш

19.35 Спостерігач

20.10, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній презедент

21.35, 3.00 Вікно в 

Америку

22.00 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

00.10 Кінозлива

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

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Доля людини»
07.55 Х/ф «Тегеран-43»
10.55 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
12.30 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 2.45 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

21.15 Х/ф «Час відплати»
23.30 Х/ф «Небезпечний 

пасажир»
01.05 «Хвороби-вбивці»

03.20 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 16.30, 23.15 Мама 

реготала. Найкраще

09.20 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундуки-рятівники»

11.30 Check In. Україна

13.30 Середземноморський 

Check-in

18.30 Х/ф «Конан-
руйнівник»

20.40 Х/ф «Історія лицаря»
03.10 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50, 10.55 Т/с «Колір 

страсті»

07.50 «Неймовірна правда 

про зірок»

17.00, 22.45 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф»

00.45 «Я соромлюсь свого 

тіла»

ПРЯМИЙ

09.00, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 «Репортер». 

Новини

10.10, 21.30 Спецпроєкт 

«Влада реготала»

10.35, 20.00 «Міністерство 

правди»

11.15, 12.15 «Акценти»

14.15 Концерт

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 «ДжеДАІ-2019»

09.25 «ДжеДАІ-2020»

10.25 «Загублений світ»

15.10 Х/ф «Майор Пейн»
17.00 Х/ф «Леді Кривавий 

бій»
18.55 Х/ф «Бандитки»

20.40 Х/ф «Примарний 
патруль»

22.15 Х/ф «Битва 
проклятих»

00.00 Х/ф «Гірські акули»
01.35 «Облом.UA.»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Нім» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Мілан» — «Селтік». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.15, 17.55 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

13.10 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.20 «Зоря» — «Лестер». 

Ліга Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Спеція» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

18.50 Топ-матч

18.55 LIVE. «Ювентус» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

20.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Інтер» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.35 «Львів» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

02.20 «Арсенал» — «Рапід». 

Ліга Європи УЄФА

04.05 «Шахтар» — 

«Минай». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

06.55 «Ніцца» — «Баєр». 

Ліга Європи УЄФА

08.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

09.40 «Ювентус» — 

«Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.30, 16.25, 21.35, 1.45, 3.45 

Топ-матч

11.40 «Арсенал» — «Рапід». 

Ліга Європи УЄФА

13.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Львів» — 

«Інгулець». Чемпіонат 

України

15.55 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

20.15 Футбол NEWS

21.25 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Монпельє» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

23.55 «Спеція» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Нім» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Ювентус» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.35 Скарб.UA

07.30 Прихована реальність

09.20 Речовий доказ

10.25 Їжа богів

11.25, 0.00 Секретні матеріали 

давнини

12.25 Зроби або помри

13.25, 21.00 Злам системи

16.25 Невідома Південна 

Америка

18.25 Брама часу

01.00, 4.50 Містична Україна

01.45 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

11.15 Х/ф «Мерайа Мунді 
та скринька Мідаса»

13.10 Х/ф «Особливо 
небезпечна»

15.00 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

23.00 «Орел і решка. Шалені 

вихідні. Небачене»

00.00 Х/ф «Хлоя»

01.45 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Сенсації екрана

10.20, 23.30, 23.40 Корисні 

поради

11.40 Смузі-меню

12.00 Магія солодощів

12.20 Просто їжа

12.40 Удалий проєкт

14.00 Майстри ремонту

16.00 Один за 100 годин

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Епік»

12.30 Х/ф «Монте Карло»

14.30 Х/ф «Пригоди у 

Вегасі»

16.30 Х/ф «Подружки 

нареченої»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Х/ф «Хочу як ти»

01.00 Панянка-селянка

02.15 Теорія зради

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 

2.40, 4.00, 5.35 Новини

07.10 М/с «Чорний пірат»

08.05, 19.25 «Тваринна зброя»

09.05 Відтінки України

09.40 Музеї. Як це працює

10.10 Х/ф «Мрія любові»
12.00 «Історії вулканів»

12.30 «Секрети Сонячної 

системи»

13.30 Телепродаж

14.15 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування 12,5 км, 

чоловіки

15.00 UA Фольк. Спогади

16.10 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х6 км, 

жінки

17.30 Х/ф «Ісус. Бог і 
людина»

20.30 «Суперчуття»

21.25 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»

22.00 Х/ф «Тепер я буду 
любити тебе»

00.15 Д/ф «Гідра»

01.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

02.05 «Суперчуття»

04.30 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей-

2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 10.45 «Великі випуски 

з Антоном Птушкіним-

2»

11.45 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

12.45, 0.55 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-

2020»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Діамантова 

рука»

23.00 Комедія «Побачення у 

Веґасі»

ІНТЕР

05.45 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»

08.00 «Удалий проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00 «Інше життя»

12.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

16.40, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»

20.00 «Подробиці»

21.35 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»

23.45 Х/ф «Хід у 

відповідь»

01.20 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.20 Т/с «Мавки»

17.00, 21.00 Т/с «Вірна 

подруга»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Ноти 

любові»

01.45 Телемагазин

03.15 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40, 2.00 Анти-зомбі

06.35 Теорія змови

07.30 Секретний фронт

08.25 Громадянська оборона

09.25, 13.00 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Ґодзила»
16.30 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»
18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «2012»
00.25 Х/ф «Загибель Лос-

Анджелеса»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Діти проти зірок

09.00 Х/ф «Бетмен: 

початок»

12.00 Х/ф «Повернення 

супермена»

15.00 Х/ф «Бетмен проти 

супермена»

18.10 Х/ф «Диво-жінка»

21.00 Х/ф «Я, робот»

23.10 Х/ф «Глибинний 

підйом»

01.10 Вар’яти

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 2.00, 

03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 10.10, 11.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

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 «Стежка війни»

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

05.50 Х/ф «Жіночі радощі 
та печалі»

07.35 «Слово предстоятеля»

07.40 «Будьте здоровi»

08.15 «Страх у твоєму домі»

11.45 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

13.20 Х/ф «Без року 
тиждень»

14.45 Х/ф «Морський 
характер»

16.45 Х/ф «Час відплати»
19.00 Х/ф «Вони воювали 

за Батьківщину»
22.05 Х/ф «Драконові 

оси»
23.40 Х/ф «Небезпечний 

пасажир»
01.10 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 1.50 Мама реготала. 

Найкраще

09.20 Без краватки

09.50 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундуки-рятівники»

12.05 Північний Check-In

14.05 Азійський Check-in

16.00 Мама реготала-шоу.

18.00 Х/ф «Історія 
лицаря» 

20.50 Х/ф «Робін Гуд. 
Принц злодіїв»

23.50 Х/ф «Робін Гуд: 
чоловіки в колготах»

03.30 Чистоплюї

04.20 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Х/ф «Кін-Дза-Дза»
08.15 «МастерШеф»

12.00 «Хата на тата»

15.00 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

21.10 «Я соромлюсь свого 

тіла»

23.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00, 

18.00 «Репортер». 

Новини

09.15 «Медексперт»

10.10 «П’ята колонка»

10.35 «WATCHDOGS»)

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «Ехо України»

14.15 Концерт

17.10 «Про особисте»

18.10 «Анатомія тижня»

20.00 «Міністерство правди»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.15 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Загадки 
Сфінкса»

14.45 Х/ф «Спис долі»
17.00 Х/ф «Людина 

президента»
18.50 Х/ф «Людина 

президента-2»

20.35 Х/ф «Джек Райан: 
теорія хаосу»

22.35 Х/ф «Рейс 7500»
00.00 Х/ф «Мегапітон 

проти Гатороїда»
01.45 «Облом.UA.»

03.25 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Зоря» — «Лестер». 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

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 «Ювентус» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

13.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

16.15 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. «Десна» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

18.55, 23.20 Журнал Ліги 

чемпіонів

19.25 LIVE. «Колос» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

21.20 «Великий футбол»

23.50 «Удінезе» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

02.25 «Лілль» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

04.10 «Кротоне» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

07.45, 1.55 «Інтер» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

09.35 «Монпельє» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

11.25, 18.50, 20.55, 23.40, 

1.45, 3.45 Топ-матч

11.35 «Шахтар» — «Минай». 

Чемпіонат України

13.25, 21.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.55 LIVE. «Лілль» — 

«Монако». Чемпіонат 

Франції

15.55 LIVE. «Удінезе» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

18.55 LIVE. «Кротоне» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Сампдорія» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Олімпік» — «Рух». 

Чемпіонат України

03.55 «Десна» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.25 Скарб.UA

07.20 Прихована реальність

09.10 Речовий доказ

10.20 Їжа богів

11.20 Вуличний геній

12.20 Зроби або помри

13.20, 21.00 Злам системи

16.20 Невідома Південна 

Америка

17.20 Дикі тварини

18.20 Брама часу

00.00 Секретні матеріали 

давнини

01.00 Містична Україна

01.45 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Вихідні!»
11.00 Х/ф «Любовний 

менеджмент»
12.45 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Герой 
місяця»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

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

12.00 М/ф «Норм: ключі від 

королівства»

13.45 Х/ф «За блакитними 
дверима»

15.20 Х/ф «Різдво з 
невдахами»

17.10 Х/ф «Чорний лицар»
19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

01.15 Теорія зради

02.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 

1.10, 2.40, 4.00, 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

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.40 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х7,5 км, 

чоловіки

15.00 Прем’єра. Спецпроєкт 

«Спадок»

15.35 Телепродаж

16.10 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування, 10 км, 

жінки

17.00 Студія «Біатлон»

17.20 Добровольці

18.15 Д/ф «Северин 

Наливайко»

20.00, 0.10 Спецпроєкт 

«Спадок»

20.25 «Боротьба за 

виживання»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Безмежне 
Саргасове море»

00.40 #ВУКРАЇНІ

01.35 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»

04.25 Д/ф «Вибір»
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Ігор ВІТОВИЧ

 Окружний суд Гааги, який розглядає 
справу щодо катастрофи пасажирського 
«Боїнга» на сході України в 2014 році, від-

хилив клопотання захисту росіянина Олега 
Пулатова, якого обвинувачують у причет-
ності до збиття літака, про надання додат-
кового часу для розслідування альтернатив-
них сценаріїв катастрофи лайнера.

 Як передає агенція «Рейтер», на дум-
ку головуючого судді Гендріка Стейнгаю-
са, альтернативні версії не мають стосунку 
до процесу, де сторона обвинувачення дово-
дить, що літак був збитий із доставленого з 
Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук». 
«У захисту немає необмежених прав на те, 
щоб подавати запити на додаткові розсліду-
вання. Суд повинен домогтися, аби розгляд 
справи проводився без затягування часу», 
— додав суддя. 
 Додаткові нові розслідування продов-
жили б у часі процес, який називають най-
масштабнішим в історії Нідерландів і який, 
імовірно, і так триватиме кілька років. Але 
суд задовольнив окремі вимоги адвокатів 
Олега Пулатова, єдиного обвинуваченого, 
інтереси якого в суді представляють захис-
ники. Зокрема, суддя погодився на ще один 
запит про допит командувачів російської 
53-ї бригади протиповітряних військ.
 У літаку, що впав у Донецькій області 17 
липня 2014 року, загинули 298 людей — біль-
шість із них — громадяни Нідерландів, які 
летіли з Амстердама в Куала Лумпур. Трьох 
громадян Росії та одного громадянина Украї-
ни судять заочно за звинуваченнями нідер-
ландської прокуратури за те, що вони були 
причетні до завезення на українську тери-
торію російської ракетної установки «Бук», 
якою, згідно з висновками міжнародного роз-
слідування, літак був збитий.
 9 березня в місцевості Схіпгол біля Ам-
стердама почався перший судовий процес 
над першими чотирма обвинуваченими в 
збитті літака рейсу MH17. 25 листопада від-
булося чергове судове слухання. Судові засі-
дання на процесі поновляться 1 лютого 2021 
року. ■ 

Ігор ВІТОВИЧ

 Міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров відвідав Бі-
лорусь з інспекційним візитом, 
який мав засвідчити прихиль-
ність стійкості білоруського ре-
жиму. Лавров зустрівся в Мінсь-
ку з так званим президентом рес-
публіки Олександром Лукашен-
ком і главою білоруського МЗС 
Володимиром Макєєвим. У ході 
дводенного робочого візиту гла-
ва російського дипломатичного 
відомства брав участь у спільно-
му засіданні колегій міністерств 
закордонних справ Росії і Біло-
русі.
 Раніше посол Росії в Біло-
русі Дмитро Мезенцев заявив, 
що Москва і Мінськ знайдуть 
консенсус щодо поставок енер-
гоносіїв у прийдешньому році. 
До цього прем’єр-міністр Біло-
русі Роман Головченко висло-
вив надію, що вартість природ-
ного газу з Росії на 2021 рік для 
Мінська буде привабливою.
 Варто розуміти, що йшлося 
не лише про поставки російсько-
го газу, які мають врятувати Бі-

лорусь від катастрофи впродовж 
найближчого зимового періоду, а 
й про чи порятунок, чи іншу долю 
режиму Олександра Лукашен-
ка. Офіційно, Росія наразі всіля-
ко його підтримує. Але в Крем-
лі активно проробляють варіан-
ти заміни білоруського диктато-
ра, який втратив будь-яку довіру 
власного народу, на більш прий-
нятну для Росії фігуру. Втім поки 
Кремль не знайшов заміни Лука-
шенку, він намагається зберегти 
конструкцію розбудованого Лу-
кашенком режиму. 
 Візит Сергія Лаврова до 
Мінська розпочався через два 
дні після оголошення 23 листо-
пада про оперативні білорусь-
ко-російські стратегічні навчан-
ня «Захід-2021», які пройдуть 
на п’яти полігонах у Білорусі. 

Про це заявив глава міністерс-
тва оборони республіки Віктор 
Хренін в ефірі телеканала «Бі-
лорусь-1».
 За його словами, масштаб 
«Заходу-2021» буде більшим 
у порівнянні з навчаннями 
«Слов’янське братство-2020». 
Міністр додав, що навчанням 
передуватиме величезний ком-
плекс підготовчих заходів. 
Мінськ буде модернізувати вій-
ськову техніку та планує за-
купівлю нової в Росії.
 Російська інформагенція 
ТАСС також підтверджує, що 
колегія міноборони Білорусі і 
Росії затвердила сценарій спі-
льних стратегічних навчань зб-
ройних сил двох країн «Захід-
2021». При цьому зазначаєть-
ся, що під час засідання спіль-

ної колегії міністерств оборони 
Росії і Білорусі міністр оборо-
ни РФ Сергій Шойгу відзначив, 
що НАТО продовжує нарощува-
ти свою присутність біля захід-
них кордонів союзної держави.
 За його словами, за такої вій-
ськово-політичної обстановки в 
регіоні російське оборонне ві-
домство розглядає забезпечен-
ня військової безпеки союзної 
держави в числі пріоритетних 
завдань. Глава міноборони Бі-
лорусі Віктор Хренін додав, що 
неуспішна спроба організації 
«кольорової революції» в рес-
публіці відчинила двері гібрид-
ній війні, а також безпрецеден-
тним заходам дипломатичного 
і політико-економічного тиску. 
Все в «кращих традиціях» СРСР 
та доби «холодної війни». ■

НОВИНИ ПЛЮС

Джо Байден дав перше 
інтерв’ю після виборів
 У перші місяці на посаді прези-
дента США Джо Байден має намір 
запустити міграційну реформу і взя-
тися за питання клімату. Про це він 
розповів в інтерв’ю телеканалу NBC 
News — першому після виборів. «Я 
взяв на себе зобов’язання і в пер-
ші 100 днів президентського термі-
ну відправлю в Сенат США іммігра-
ційний закон, який відкриє шлях до 
отримання громадянства для більш 
ніж 11 млн людей без документів в 
Америці», — заявив Байден. Він та-
кож розповів, що має намір вико-
нати й іншу обіцянку, дану під час 
передвиборчої кампанії, і зайняти-
ся питаннями клімату та охорони 
здоров’я. Йдеться в тому числі про 
повернення США до Паризької уго-
ди з клімату, з якої країна вийшла 
за президента Трампа. Джо Байден 
підкреслив, що його президентство 
не стане «третім терміном Обами», 
адже світ змінився з моменту вихо-
ду у відставку попередника Дональ-
да Трампа, при якому Байден обій-
мав пост віцепрезидента. Водночас 
Байден зазначив, що США стали 
значно більш самотніми на міжна-
родній арені. 
 В інтерв’ю Байден підтвердив, 
що адміністрація чинного президен-
та Трампа вже зв’язалася з його ко-
мандою, щоб почати процедуру пе-
редачі повноважень. Раніше, 23 лис-
топада, Трамп доручив Управлін-
ню служб загального призначення 
(GSA) запустити цей процес. За сло-
вами Байдена, найближчим часом 
він уже почне, зокрема, взаємодія-
ти з колективом, що працює над про-
тидією пандемії COVID-19 в країні.

Дорожня трагедія в 
Бразилії з 37 загиблими
 Щонайменше 37 людей загинули 
в середу внаслідок зіткнення ван-
тажівки з автобусом на південному 
сході Бразилії, а 15 людей отримали 
поранення, повідомила місцева вій-
ськова поліція. З невідомих причин 
автобус із щонайменше 53 працівни-
ками текстильної фабрики зіткнув-
ся з вантажівкою. Аварія сталася 
близько 7-ї ранку поблизу міста Та-
гуаї, штат Сан-Паулу.

Російська компанія-
кредитор Марін Ле Пен 
потрапила під санкції США
 Три російські компанії потрапи-
ли під санкції США за порушення 
американського законодавства про 
нерозповсюдження зброї масового 
ураження щодо Ірану, Сирії і КНДР. 
Про це повідомив Державний де-
партамент США. Під санкції потра-
пили компанії АТ «Авіазапчастини», 
АТ «Елекон» і Nilco Group. Обмежу-
вальні заходи діють ще з 6 листопа-
да, проте відомо про них стало лише 
зараз. Санкції введені на два роки 
з можливістю продовження або до-
строкового припинення за рішенням 
держсекретаря США. Санкції торк-
нулися також двох китайських ком-
паній. 
 Компанія АТ «Авіазапчасти-
ни» — це кредитор французької 
ультраправої партії «Національне 
об’єднання», яку очолює «подру-
га» Володимира Путіна — Марін 
Ле Пен. АТ «Авіазапчастини» зай-
мається поставками обладнання 
для російської авіатехніки за кор-
доном, зокрема в Сирію. Видання 
«Відкриті медіа» раніше писало про 
зв’язки власника «Авіазапчастин» 
Валерія Захаренкова з російськими 
держструктурами і спецслужбами. 
У листопаді 2016 року «Авіазапчас-
тини» викупили борг французької 
ультраправої партії «Національний 
фронт» (пізніше перейменованої в 
«Національне об’єднання») в роз-
мірі 9,4 мільйона євро. У грудні 
2019 року «Авіазапчастини» через 
суд зажадали від партії Марін Ле 
Пен повернути борг. ■

■

Інна СТЕПАНЧУК

 В Аргентині оголосили триденну жалобу у 
зв’язку зі смертю культового футболіста Діє-
го Марадони. Він помер 25 листопада у віці 
60 років. Попередньою причиною смерті відо-
мого футболіста називають раптову зупинку 
серця. Як повідомляють ЗМІ, Марадона не-
щодавно переніс операцію з видалення тром-
бу з мозку, після чого перебував під нагля-
дом медичного персоналу в себе вдома. Вран-
ці 25 листопада він прокинувся у власному 
будинку, а після сніданку повідомив своєму 
племіннику, що погано почувається, і знову 
ліг у ліжко. Медсестра, яка доглядала Мара-
дону, викликала «швидку», але футболіст на 
момент прибуття лікарів уже був мертвий. 
 Марадона грав за збірну Аргентини з 
1977 по 1994 рік і два роки обіймав пост го-
ловного тренера національної збірної. Він є 

чемпіоном світу 1986 року і вважається од-
ним із найкращих гравців в історії футбо-
лу.
 Марадона виступав у кількох провідних 
клубах, серед яких «Бока Хуніорс», «Барсе-
лона», «Наполі» та «Севілья». Кар’єру гравця 
він завершив у 1997 році, коли йому було 37.
 Тренерська кар’єра складалася не так 
успішно. У 2008 році Марадона очолив на-
ціональну збірну Аргентини, але через два 
роки зі скандалом пішов із посади. Трену-
вав футбольні клуби в Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратах, Мексиці і навіть у Білорусі: 
у 2018 році став головою правління клубу 
«Динамо» Брест, але ненадовго — трирічно-
го контракту не добув. Дієго мав запальний 
характер, швидко «вибухав», багато скан-
далив і навіть ліз у бійку. Відома й історія 
про його пристрасть до наркотиків. 
 Але футбольний талант у Марадони дій-

сно був. Його названо найкращим футболіс-
том XX століття за результатами голосуван-
ня на офіційному сайті ФІФА. Він — пер-
ший володар почесного «Золотого м’яча», а 
його гол у ворота збірної Англії отримав на-
зву «Гол століття» та був визнаний найкра-
щим голом в історії чемпіонатів світу. 
 Особисте життя футболіста було та-
ким же бурхливим. Мав кілька офіційних 
шлюбів і загалом п’ятеро дітей від законних 
дружин і коханок. «Життя Марадони — це 
його особиста драма. Все людство йому за-
здрило, а він заздрив усьому людству. Всі 
хотіли жити, як Марадона, а він хотів жити, 
як усі», — сказав про Марадону аргентинсь-
кий футболіст Хорхе Вальдано, ■ 

ДИКТАТУРИ

Лавров проінспектував Білорусь
Йшлося про газ і брязкання зброєю проти «зовнішніх ворогів»

■

ВТРАТИ 

Гру завершено...
Зупинилося серце культового футболіста Дієго Марадони

■

Дієго Марадона.❙

Олег Пулатов і його нідерландський адвокат під час особистої зустрічі в Росії.❙

СУД ТА ДІЛО

«Бук» і крапка 
На процесі MH17 відхилили клопотання розслідувати 
альтернативні версії загибелі літака

■
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Ліна ТЕСЛЕНКО

Наступного року телеканал СТБ покаже 
драму «Мама», зйомки якої понад місяць  
тривали під Києвом. Авторка ідеї, сценарію 
і креативна продюсерка Валентина Руден-
ко задоволена тим, наскільки швидко ця 
драматично-детективна історія втілюється 
у життя. «Від моменту, як придумала цей 
фільм, і до початку кінопроб пройшло 6 
місяців. Для кіно це блискавична швид-
кість», — каже пані Валентина. Історія її 
«Мами» зачепить глядача за живе, адже 
вона про жінку, яка вирушає на ворожу 
територію шукати зниклого сина. Більше 
подробиць про стрічку Валентина Руденко 
розповіла в інтерв’ю «УМ». 

«Майже біблейська історія»
 ■ Пані Валентино, кожен телефільм 
починається з ідеї. А як з’явилася ідея 
«Мами»?
 — Якимось чином Господь посилає 
нам певні думки, що міцно засідають у 
голові й душі. І через якийсь час виникає 
бажання висловитися на цю тему. Так і в 
мене ці думки збиралися, накопичували-
ся, а потім я сіла й написала заявку. Це 
такий етюд-нарис про те, яким би я хоті-
ла бачити майбутній фільм із коротким 
викладом історії. В моєму випадку це була 
мама, яка їде за сином, що перебуває в по-
лоні, але замість сина знаходить малень-
кого хлопчика, дитину фактично ворогів, 
і забирає його з собою, бо хоче, щоб він ріс 
в іншому світі. «Інакше, — каже вона, — 
в нас виросте ще не одне покоління, яке 
буде стріляти». Історія проста, практично 
біблейська, бо, втративши свою дитину, 
найбільше, що ти можеш зробити, — при-
йняти дитину свого ворога. В житті моєї 
героїні Ніни Петрівни сталося саме так. 
 Ця історія вклалася буквально в пів-
тори сторіночки. Показала її продюсерам 
OSNOVA FILM Production Тетяні Куц та 
Вікторії Горенштейн. Вони прочитали й 
одразу сказали: «Це готове кіно! Будемо 
знімати!» Зазвичай від прочитання етю-
ду до фільму проходять роки, так було на-
віть у ті часи, коли я цим займалася (один 
із фільмів режисерки Валентини Руденко 
«Гагарін, я вас любила...» (1992) отримав 
кілька престижних нагород. — Авт.). А 
зараз знадобилося всього кілька місяців, 
щоб проєкт було запущено в роботу. 
 ■ Знаю, що на виробництво фільму 
вдалося отримати міжнародний грант. 
Чим, на вашу думку, «Мама» зачепила 
експертів? 
 — Наш фільм узяв участь у пітчин-
гу від PitchUA2, який відбувався за під-
тримки Проєкту «Зміцнення громадсь-
кої довіри», що фінасується Агентством 
США з міжнародного розвитку USAID. 
Туди було подано близько 200 українсь-
ких проєктів, із яких 12 отримали фінан-
сову підтримку, в тому числі й «Мама». 
Там було три тури, відбір досить серйоз-
ний. Але все чітко, зрозуміло і прозо-
ро. Крім фінансового гранту, ми отрима-
ли можливість консультуватися з амери-
канським продюсером Джошем Вайнс-
током. Ця співпраця була дуже цікавою, 
конструктивною та дала нам дуже корисні 
інструменти в процесі створення сценарію 
та виробництва фільму. 
 Зрештою, проєктом зацікавився те-
леканал СТБ, який долучився до його ре-
алізації ще на етапі написання сценарію. 
Співпраця з продюсерами канала Дмитром 
Кіцаєм та Людмилою Семчук теж була ко-
рисною та продуктивною. Було відверто 
приємно відчувати їх інтерес до проєкту 
та доброзичливе ставлення до нас. 
 Думаю, що відіграло свою роль те, що 
тема була ніби й воєнною, але вона про вій-
ну без війни, це людська історія, занурена 
в такий тонкий психологізм міжособистіс-
них стосунків. Мені хотілося, щоб моя ге-
роїня на тій території зустріла різних лю-
дей: і махрових ворогів, і тих, хто дивить-
ся на українців крізь призму ворожої про-
паганди, і тих, хто співчуває Україні. Так 
само і тут, на нашій території, вона зуст-
річає різних людей: і щирих, і байдужих 
(«Я твого сина туди не посилав...»). Це 
одна з периферійних думок, яку я хотіла 
донести до глядача: всі ми різні, але ми — 
одна Україна. Спільна держава — це те, 
що має нас гуртувати. Інакше цим і далі 
користуватимуться вороги. 
 Основна ж думка, яку хотіла донес-
ти до глядача, — можливість нам із вами 

отак спокійно говорити, милуватися по-
гожим днем, бачити, як граються діти, за-
безпечують хлопці на сході, і вони в будь-
яку хвилину готові віддати за це життя. І в 
кожного з них є мама. Тому я дуже хотіла 
розповісти історію про жінку, яка за наш 
мир віддала найдорожче — свого сина.

«Материнські сльози на нашого ворога 
не діють»
 ■ Повідомлялося, що в основу теле-
фільму покладено реальні історії жінок, 
які справді вирушали на окуповану тери-
торію шукати своїх дітей. Хто вони?
 — Це справді так. Я не називатиму їх-
ніх прізвищ, бо це не погоджено з жінка-
ми, які довірили мені свої історії. Крім 
особистого спілкування, я багато всього 
прочитала на цю тему. І в мене волосся 
ставало дибки від того, що в нас не одна, 
не дві й навіть не десять мам їздили за 
своїми дітьми по той бік лінії фронту. Є 
взагалі страшний випадок, коли жінка з 
Львівської області сама опинилася в по-
лоні, й на обміні повертали і її, і сина. Як 
вона зізнавалася: розуміла, що ризикує, 
але не знала іншого способу, як поверну-
ти свою дитину. 
 Мені нічого не довелося вигадувати, бо 
практично всі перипетії нашої мами хтось 
пережив у реальному житті. Я іноді слуха-
ла ці історії й думала: «Господи, та жоден 
сценарист такого не придумав би...». Мені 
хочеться не просто поспівчувати цим жін-
кам, а вклонитися до ніг, спочатку за те, 
що виховали героїв, а потім ще були гото-
вими покласти свої життя за них.
 ■ Ви як людина, глибоко занурена в 
тему, можете сказати, чим найчастіше за-
кінчувалися такі поїздки українських жі-
нок? Повертали мами своїх дітей?
 — Повертали, але не дуже часто. Це 
зовсім поодинокі випадки. Материнські 
сльози на нашого ворога не діють жодним 
чином, тільки на державному рівні треба 
домовлятися. Обміни на державному рів-
ні почалися далеко не з перших днів вій-
ни. Коли цей процес отримав державний 
формат, стало трохи легше. А до того це 
була справжня біда окремих родин. По-
верненням наших полонених займалися 
переважно волонтери. 

«Лесю в ролі мами я побачила, ще коли 
писала сценарій»
 ■ Знаю, що головну роль у вашому 
фільмі зіграла Олеся Жураківська.
 — І впоралася з цим блискуче. Ще на 
етапі сценарію було зрозуміло, що якщо 
в тебе немає актриси, яка може зіграти 
маму, то не варто й починати цей проєкт. 
Адже вся стрічка крутиться навколо неї. 
Вона — головний мотор, який рухає весь 
сюжет. У нашому випадку  це Олеся.
 ■ А чи не був це ризик, адже, попри бе-
зумовний талант, в активі пані Олесі не 
так і багато драматичних ролей?
 — Ризик є завжди, проте я подумува-
ла про Олесю ще в момент, коли ми разом 
з Тарасом Ткаченком (режисером-поста-
новником «Мами») ти Миколою Рибал-
кою писали сценарій. Хотілося, щоб наша 
мама була справжнім втіленням сучас-
ної жінки, в життя котрої вдерлася вій-
на. Леся — людина з дуже сильною енер-
гетикою, це перше, що впало в вічі, коли 
вона прийшла до нас познайомитися. Ми 
розмовляли, навіть не про роль, а про вій-
ну. Для мене було важливо, що вона ду-
має про події на сході, адже вона вчилася 
в Москві, де закінчила ГІТІС, якийсь час 
там працювала. Я сама вчилася в Москві і 
знаю, як це, коли в тебе там друзі й части-
на життя, то дуже важко прийняти ниніш-
ню ситуацію. Але коли поговорила з нею, 
то зрозуміла, що сили характеру в неї вис-

тачило, щоб це прийняти, отже, сили та-
ланту вистачить, щоб це зіграти. Режи-
сер Тарас Ткаченко, який сидів і просто 
на нас дивився, потім сказав: «Валентино 
Степанівно, я побачив, що в кімнату дійс-
но зайшла Мама». 
 Зараз, коли монтуємо, я переглядаю 
матеріал і не перестаю дивуватися, як тон-
ко і потужно вона грає. Як вона не боїться 
бути некрасивою, хоча Леся сама по собі 
красуня. В неї гарне волосся, але ми його 
майже не бачимо, бо таке було художнє рі-
шення. Вона знімалась практично без гри-
му, його було рівно стільки, скільки пот-
рібно для камери. Майже документаль-
ний портрет. 
 ■ Хто ще задіяний у фільмі?
 — Моє особисте відкриття в цьому 
фільмі — Максим Боряк, який грає го-
ловного маленького героя. Йому лише 9 
років, а він уже знявся в кількох стріч-
ках. Гарний талановитий хлопчик. Дуже 
самовіддано працював на знімальному 
майданчику. 
 Я дуже задоволена грою Костянтина 
Корецького, він перевтілився в «сепара»-
контрабандиста Бодю, який насправді ви-
являється не таким уже й поганим та ба-
гато допомагає Мамі. Спочатку за гроші, 
а потім зі співчуття. Його дружину зігра-
ла молода вродлива актриса Тамара Ан-
тропова — вона дуже переконливо вжи-
лася в роль такої справжньої «сепарки», 
з тих, які ходили на референдум і крича-
ли: «Путін, прійді!». 
 Ще одного затятого «сепарюгу», ко-
менданта міста і колишнього мента, зіграв 
Михайло Кришталь. Свого часу він 20 
років пропрацював у Донецькому драм-
театрі. Михайло прийшов пробуватися 

на зовсім іншу роль, а вже під час кастин-
гу попросив: «Дайте зіграти цього «сепа-
ра», я там жив, я їх знаю...». Ми повіри-
ли і не прогадали.
 Чоловіка нашої мами і батька зникло-
го хлопця блискуче зіграв народний ар-
тист Микола Боклан, а самого Віталія, 
сина Ніни, — молодий талановитий ак-
тор Олександр Божко. 
 ■ Які ваші враження від знімального 
процесу?
 — Хочу сказати, що знімальна гру-
па підібралася чудова. Режисер-поста-
новник Тарас Ткаченко, за плечима яко-
го повнометражні художні стрічки «Гніз-
до горлиці», «Чорний ворон» та кілька 
серіалів. Тарас працював самовіддано — 
він прекрасний акторський режисер і, я 
сподіваюсь, наш глядач це оцінить. 
 Оператор-постановник Дмитро Кіпті-
лий теж молодий, але досвідчений. Ка-
мера в його руках — це тонкий і дуже ху-
дожній інструмент. 
 Художній простір «Мами» створено 
талановитим художником-постановни-
ком Шевкетом Сейдаметовим, що пра-
цював над такими знаковими українсь-
кими картинами, як «Кіборги» та «Хай-
тарма». 
 Взагалі команда «Мами» — це близь-
ко 50 молодих людей, які дуже проникли-
во поставилися до цього матеріалу. Я їм 
дуже вдячна за самовіддану працю. Коли 
ми закінчили зйомки, всі плакали: Леся, 
я, Максим, навіть «світлячки», «звукачі» 
й люди, які на камері стоять! 
 Дай Боже, щоб над такими історіями 
ми плакали тільки в кіно. І щоб ніколи 
не плакали наші мами, чекаючи своїх ді-
тей з війни... ■

З ПЕРШИХ ВУСТ

«Я нічого не вигадувала — 
це все хтось пережив» 
Авторка ідеї Валентина Руденко — про фільм «Мама», 
в основу якого лягли реальні історії жінок, що шукали своїх синів у полоні

■

Валентина Руденко і Максим Боряк.❙

Мама Олеся Жураківська та її кіношний син.❙
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«Я не буду коментувати рішення УЄФА. Хочу подякувати тренерському 

складу, медперсоналу, УАФ, усім футболістам нашої команди і 
вболівальникам за високий професіоналізм і єдність з командою. Ми не 

несемо відповідальності за результат».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Спарені матчі, що граються коман-
дами на екваторі групового раунду Ліги 
чемпіонів, дуже часто стають вирішаль-
ними для турнірних перспектив їхніх 
учасників. Обидва представники ук-
раїнського футболу в поточній Супер-
лізі з нульовим доробком завершили 
свої випробування на екваторі еліт-ра-
унду, що автоматично віддалило їх від 
«лігочемпіонського» «плей-оф». Влас-
не, після повторної поразки «Барселоні» 
київське «Динамо» взагалі втратило всі 
шанси на вихід до 1/8 фіналу ЛЧ. Водно-
час у «Шахтаря» справи в цьому контек-
сті виглядають не так безнадійно, однак 
другий поспіль розгром від «Боруссії» з 
Менхенгладбаха говорить, що нині «гір-
ники» перебувають у ненайкращих кон-
диціях.
 А попереду на чинного українського 
чемпіона чекатимуть поєдинки з двома 
дуже мотивованими та амбітними ко-
лективами. У своєму другому поєдин-
ку з «помаранчево-чорними» мадрид-
ський «Реал», вочевидь, прагнутиме 
реабілітуватися за сенсаційну поразку 
«гірникам» у Мадриді. А міланський 
«Інтер», приймаючи донецький клуб у 
заключному турі, не виключено, вирі-
шуватиме не тільки турнірні, а й імід-
жеві завдання, адже не личить віцечем-
піону Італії та фіналісту Ліги Європи 
завершити груповий етап ЛЧ на остан-
ньому місці.
 Схоже, що в останньому турі групо-
вого раунду визначаться єврокубкові 
перспективи й динамівського колекти-
ву. Своє поки що єдине залікове очко пі-
допічні Мірчі Луческу здобули в матчі з 
«Ференцварошем» у Будапешті. Стіль-
ки ж очок у своєму активі має й коман-
да Сергія Реброва. Тож думається, що в 
повторному протистоянні цих суперни-
ків, яке відбудеться 12 грудня в Києві, 
якраз і з’ясується володар втішного 
призу — путівки до 1/16 фіналу Ліги 
Європи.
 Що ж до дуелей із «лігочемпіонсь-
кою» елітою, то після матчу-відповіді 

з «Барселоною» на НСК «Олімпійсь-
кий», який завершився розгромом гос-
подарів — 0:4, наставник «Динамо» 
каже, що між командами наявна вели-
чезна прірва.
 «Після другого пропущеного гола 
наші гравці опустили руки, а суперник, 
навпаки, почав грати у свою гру. І в один 
момент я подумав, що ми протистояли 
команді, футболісти котрої коштують 

400 млн. євро», — зауважив Мірча Лу-
ческу.
 Цікаво, що в матчі в Києві за ката-
лонський суперклуб не грав Ліонель 
Мессі, котрого вирішили не наражати 
на ризик інфікування коронавірусом і 
залишили вдома.
 Вирушаючи до столиці України без 
Мессі, очільник «гранатово-синіх» Ро-
нальд Куман наголошував, що «Барсе-

лона» має дуже хороше турнірне стано-
вище, тож може дозволити собі зіграти 
проти «біло-синіх» без своєї головної 
зірки. Після зіграного матчу позиції ка-
талонців у групі зміцнилися настільки, 
що в їхньому активі з’явилася достро-
кова перепустка до «плей-оф» Суперлі-
ги.
 Натомість у групі «гірників» теоре-
тичні шанси на участь у стикових мат-
чах Ліги чемпіонів зберігає навіть ос-
тання команда «пульки», хоча в такій 
ситуації далеко не все залежить від «Ін-
тера». А от «Шахтар» забезпечити собі 
єврокубкову весну може власними си-
лами, хоча для цього Луїшу Каштру 
потрібно добряче струснути колектив.
 Утім не виключено, що робити це до-
ведеться вже іншому наставнику, адже 
останнім часом усе частіше з’являється 
інформація про можливу відставку пор-
тугальця й прихід на його місце бага-
торічного капітана «гірників» Даріо 
Срни, котрий нещодавно отримав дип-
лом тренера серії «про». ■

СУПЕРЛІГА

Уроки вищої майстерності
У четвертому турі обидва українські гранди зазнали ідентичних за рахунком 
розгромів на «лігочемпіонській» арені

■

Динамівці виявилися неготовими до рівного протистояння з каталонським грандом у Києві.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 4-й тур. Група В. «Борус-
сія» (М, Німеччина) — «Шахтар» — 4:0, «Ін-
тер» (Італія) — «Реал» (Іспанія) — 0:2.
 Турнірне становище: «Боруссія» (М) — 8, 
«Реал» — 7, «Шахтар» — 4, «Інтер» — 2.
 Група G. «Динамо» (Україна) — «Барсе-
лона» (Іспанія) — 0:4, «Ювентус» (Італія) — 
«Ференцварош» (Угорщина) — 2:1.
 Турнірне становище: «Барселона» — 12, 
«Ювентус» — 9, «Динамо», «Ференцварош» — 
1.

■

Григорій ХАТА

 Відправивши минулого вів-
торка збірну України на коро-
навірусний карантин і позбавив-
ши її таким чином можливості 
провести принциповий поєди-
нок заключного туру групово-
го етапу Ліги націй проти Швей-
царії, санітарний лікар кантону 
Люцерн Роджер Харстолл авто-
матично вирішив долю матчу на 
користь своїх співвітчизників.
 «Як для шанувальника фут-
болу, для мене було б краще, 
якби збірна Швейцарії отрима-
ла три очки звичайний способом, 
проте медичні факти зрозумілі 
— через неконтрольоване поши-
рення коронавірусу всередині 
команди «синьо-жовті» не мали 
права грати той матч», — так по-
яснював своє рішення Харстолл, 
натякаючи на те, що за неналеж-
не виконання медичного прото-
колу УЄФА українській збірній 
загрожує технічна поразка.
 Зрештою, так і сталося. У се-
реду, після вивчення всіх де-
талей справи контрольно-дис-
циплінарний комітет УЄФА в 
швейцарському Ньоні постано-
вив присудити українській ко-
манді технічну поразку — 0:3. 
Генеральний секретар Українсь-
кої асоціації футболу Юрій Запі-
соцький одразу заявив, що Украї-
на категорично незгодна з таким 
вердиктом і обов’язково звернеть-
ся з апеляцією до Спортивного ар-
бітражного суду в Лозанні.
 Поки ж, зважаючи на вер-
дикт УЄФА, доводиться говори-
ти, що саме збірна Швейцарії за-
лишиться в елітному дивізіону 

Ліги націй. При цьому українсь-
ка команда, якщо нічого не змі-
ниться, наступний розіграш Ліги 
націй проведе в другій за силою 
лізі, де, власне, й розпочинався 
її шлях у нещодавно створеному 
турнірі.
 «Я не буду коментувати рі-
шення УЄФА. Хочу подякувати 
тренерському складу, медперсо-
налу, УАФ, усім футболістам на-
шої команди і вболівальникам за 
високий професіоналізм і єдність 
із командою. Ми не несемо від-
повідальності за результат», — 
заявив головний тренер «синьо-
жовтих» Андрій Шевченко.
 І справді, неймовірно прикро, 
що саме так — у позаспортивний 
спосіб — було розв’язано над-
принципове питання, котре сто-
сувалося очної боротьби за місце 
в елітній когорті Ліги націй. Аби 
залишитися в еліті, швейцарцям 
потрібна була лише перемога — 
з будь-яким «сухим» рахунком. 
І вони її здобули. Зрівнявшись з 
Україною в турнірній таблиці за 
кількістю набраних очок, швей-
царці випередили конкурента за 

додатковим показником — кра-
щою різницею забитих та про-
пущених м’ячів в очних двобоях 
(2:1 і 0:3).
 Варто сказати, що в процесі 
захисту своїх позицій у Дивізіоні 
А Ліги націй збірній Швейцарії 
неймовірно щастило. Взяти очко 
в матчі з Іспанією в передостан-
ньому турі команді Владими-
ра Петковича допоміг капітан 
«Червоної фурії» Серхіо Рамос, 
котрий примудрився двічі за 
матч не забити пенальті. В історії 
з карантином у Люцерні також є 
свій герой, який так само не має 
прямого відношення до швей-
царської футбольної команди.
 Що стосується українсь-
кої сторони, то, окрім розчару-
вання, подиву та спустошенос-
ті, подібні речі інших емоцій не 
викликають. «Це повна непова-
га до держави. Повне свавілля», 
— заявив голова комітету націо-
нальних збірних УАФ Мирон 
Маркевич. Відомий футбольний 
коментатор Ігор Циганик емо-
ційно запитує: «Навіщо тоді вза-
галі грати в Лізі націй, якщо до 

нас таке ставлення?».
 Півзахисник збірної України 
та італійської «Аталанти» Рус-
лан Малиновський не розуміє, 
чому взагалі доля матчу повин-
на вирішуватися в кабінетах, а 
не на футбольному полі. «При-
кро, коли все так відбуваєть-
ся. Україна не заслуговувала на 
технічну поразку. Сподіваюся, 
що УАФ докладе всіх зусиль, аби 
цей матч таки відбувся», — каже 
Малиновський.
 Президент УАФ Андрій Па-
велко вже пообіцяв, що він буде 
боротися за збірну до кінця. Вод-
ночас колишній віцепрезидент 
федерації футболу України Ар-
тем Франков, який постійно 
виступає в опозиції до чинного 
очільника вітчизняного футбо-
лу, наголошує, що в УАФ при-
пустилися кількох організацій-
них проколів, які, в підсумку, 
призвели до такого неприємного 

результату. Спочатку, за слова-
ми Франкова, в Асоціації не на-
важилися відмовитися від това-
риського поєдинку з поляками в 
серйозно ураженому коронавіру-
сом Хожуві. Необачливо в УАФ 
вчинили й тоді, коли не знайшли 
можливості зібрати на гру зі 
Швейцарією — як пропонува-
ли в УЄФА — повністю нову, не 
пов’язану з коронавірусним спа-
лахом, команду.
 Не виключено, що в УАФ ві-
рили в можливість перенесен-
ня гри на іншу дату або бодай на 
процедуру жеребкування, але аж 
ніяк не чекали на технічну пораз-
ку. Зрештою, Андрій Павелко та 
його помічники ще можуть ви-
правити ситуацію в Спортивному 
арбітражі, але й у цьому випадку 
українській делегації знову дове-
деться грати, як кажуть у спорті, 
на чужому полі — в Швейцарії, в 
Лозанні. ■

ЗБІРНА

Гра на чужому полі
За незіграний поєдинок проти Швейцарії 
в Лізі націй українська збірна отримала 
технічну поразку й, вочевидь, буде змушена 
залишити елітний дивізіон цього турніру

■

Долю незіграного через коронавірус протистояння між Швейцарією 
та Україною вирішив дисциплінарний комітет УЄФА.
Фото з сайта football.ua.

❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОП

По горизонталі:
 1. Застаріла назва жінки, яка на-

родила позашлюбну дитину. 7. Квіт-
ковий сік, із якого роблять мед. 8. 
Сукняний каптур (відлога) з довги-
ми кінцями, який зазвичай одягають 
поверх шапки. 9. Хижий птах, зобра-
жений на гербах Польщі та США. 10. 
Головний бог давньогрецького Олім-
пу. 11. «Твої ... медовії — мого жит-
тя неспокої. Чаклунний світ твоїх очей 
— безсоння всіх моїх ночей» (пісня). 
13. Англійський письменник польсь-
кого походження, уродженець Украї-
ни. 14. Особливості вимови звуків, 
що видають іноземця. 17. «Вас і не-
має — а ви мов тута, світите ясно 
як дві зорі. Чи в вас улита якась ..., 
чи, може, й справді ви знахарі» (піс-
ня). 20. Корупційна схема, коли час-
тина бюджетних грошей повертаєть-
ся готівкою як плата за замовлення. 
21. Лікарська рослина. 22. Молод-
ший матрос на судні. 24. Пластична 
речовина, з якої роблять свічки. 25. 
Столиця Іраку. 26. Один із засновни-
ків українського «Пласту». 27. Жит-
лове приміщення на горищі.
По вертикалі:
 1. Дерев’яний хлопчик із дов-
гим носом, герой казки Карло Колод-
ді, прототип Буратіно. 2. Старовинна 
іспанська срібна монета. 3. Релігій-
но-правовий кодекс у євреїв, що ґрун-
тується на книгах Старого Заповіту. 4. 

Список запитань особистого характе-
ру, на які треба дати відповідь. 5. 
Смертельна хвороба, що передаєть-
ся через укус зараженої тварини. 6. 
Англійський натураліст, автор тео-
рії походження видів. 8. Легендар-
на французька актриса, яка однією з 
перших знялася в кіно. 11. Чергуван-
ня на посту на судні. 12. Цінний папір. 
15. Стародавній грек, основополож-
ник математики. 16. Найбільше озеро 
Південної Америки, на кордоні Перу 
та Болівії. 18. Кліматична зона Край-
ньої Півночі. 19. Зошит для малюван-
ня чи зберігання фото. 20. Смажене в 
смальці або олії солодке печиво, що 
має форму продовгуватих смужечок. 
23. Давньоіндійський бог вогню. 24. 
М’яка субстанція, з якою порівнюють 
тих, хто ностальгує за СРСР. ■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Розмова двох подруг:
 — Свiтлано, йди швидше на ву-
лицю. Може, нарешті, хтось до тебе 
підійде познайомитися.
 — А чому саме зараз?
 — Туман такий, що обличчя на-
віть упритул не видно.

* * *
 На вулиці один перехожий під-
ходить до iншого і запитує:
 — Чи не могли б ви розміняти 
мені сто євро?
 — У мене немає, але дякую за 
комплімент.

* * *
 Даішник на мотоциклі наздога-

няє чоловiка на «Запорожці» й кри-
чить на нього:
 — Ви хоч помітили, що ваша 
дружина випала з машини пів годи-
ни тому?
 — Слава Богу! А то я вже зля-
кався, що оглух.

* * *
 На футбольному матчі один із 
глядачів запитує хлопчика:
 — Де ж ти гроші взяв на такий 
дорогий квиток?
 — Татко купив.
 — А де він сам?
 — Удома, квиток шукає.

«Попри депресивність, яка висить у повітрі, я люблю Україну 
— тут вільно дихається»

Дара ГАВАРРА 

 На початку наступного року американська кі-
нокомпанія Universal Home Entertainment презен-
туватиме драму «Наш друг» режисерки Габріели 
Каупервейт. Історія написання сценарію до філь-
му цікава тим, що в її основу лягла... стаття Ме-
тью Тіга «Друг: Слова «кохання» буде недостат-
ньо», надрукована в 2015-му в журналі Esquire. 
Сюжет фільму має й справді несподіваний по-
ворот: звичайна американська сім’я нічим не ви-
різняється серед інших, живе як усі, та раптом 
дружина Ніколь дізнається, що смертельно хво-
ра. Її чоловікові — Мету — страшно від думки 
залишитися з дітьми самому, тож він запрошує 
свого друга Дейна переїхати до них. Той погод-
жується допомогти другу адаптуватися до дум-
ки, що скоро той залишиться вдівцем. Дейн на-
стільки вливається в сім’ю друга, що й не помі-
чає, як ролі в цій драмі змінюються...
 Головних героїв стрічки грають Дако-
та Джонсон та Кейсі Аффлек. І якщо Дако-
ту наші глядачі чудово пам’ятають за фільмом 
«П’ятдесят відтінків сірого» (після виходу яко-
го дівчина нарешті вийшла з тіні знаменитої ма-
тусі — Мелані Гріффіт — та ще зірковішого віт-

чима — Антоніо Бандераса), то Кейсі 
життя підкинуло ще те випробу-
вання: його старший брат — 
славнозвісний Бен Аффлек, 
красунчик, пестунчик долі. 
Проте в жилах Калеба Кей-
сі Макгуайра Аффлека-Бол-
дта (повне ім’я актора) не-
даремно тече ірландсь-
ка та шотландська кров, 
тож наполегливості, а то 
й упертості йому не по-
зичати. До своїх сорока 
років Кейсі хоч і не був 
улюбленцем «глянцю», 
проте отримав і «Оскара», 
і «Золотий глобус», і зняв-
ся у понад тридцяти філь-
мах, і сам продюсував та 
режисирував картини. 
Тож майбутній фільм 
обіцяє бути цікавим 
уже з огляду на та-
кий чудовий дует 
виконавців. ■

з 30 листопада до 6 грудня
 Овен (21.03—20.04). Останнiм часом ви 

почуваєтеся втомленими, тож варто подбати 
про своє здоров’я: Вам потрібно сісти на легку 
дієту або записатися в спортзал.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Незабаром ви 
зустрінете свою половинку, сімейнi ж люди 
можуть очікувати на поповнення або новий 
етап у стосунках. З’являться новi партнери по 
бізнесу.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3. 

 Близнюки (22.05—21.06). Зiрки обіця-
ють високу працездатність і приплив сил. Ви 
будете сповнені енергії, насолоджуйтеся кож-
ним днем і радійте життю.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Недуги відступлять, 
саме час почати займатися спортом. Проте 
дуже важливо в усьому знати міру й берегти 
серце.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

Лев (24.07—23.08). Не виключено, 
що ви серйозно задумаєтеся про шлюб і з 
радістю пожертвуєте дорогоцінною свобо-
дою. Значно покращиться фiнансове стано-
вище.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Вам слід перегля-
нути свій раціон і «зав’язати» з міцними напо-
ями. Правильне харчування допоможе не пе-
реживати за вагу й фігуру.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Терези (24.09—23.10). Вихідні про-
водьте активно, у великiй компанiї. Не дозво-
ляйте роботі повністю поглинути вас. Занят-
тя спортом допоможуть зняти емоційну та фі-
зичну напругу.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). Попереду не-
минучий сплеск почуттів та емоційний підйом. 
Сiмейним людям треба пам’ятати, що походи 
«наліво» призводять до неприємностей.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Стрілець (23.11—21.12). Любов допо-
може вам знайти рівновагу і почуття визначе-
ності. Ви знайдете партнера, з яким захочете 
пов’язати долю.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5.

 Козеріг (22.12—20.01). Шанси зустрі-
ти велику й чисту любов як ніколи високі. Ну а 
ті, хто вже давно перебуває у шлюбі, зможуть 
зміцнити свої стосунки.
 Дні: спр. — 30, 2; неспр. — 1.

 Водолій (21.01—19.02). Не довiряйте 
сумнiвним оборудкам, ретельно перевiряйте 
фiнансовi документи. Не виключені неперед-
бачувані труднощі з законом, які можуть за-
тягнутися.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Риби (20.02—20.03). Тиждень пода-
рує вам багато нового, але й зажадає макси-
муму енергії та віддачі. Не нехтуйте повноцін-
ним відпочинком, у вихiднi можна поїхати на 
природу.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2. ■

Дакота 
Джонсон.

❙
❙

СПРАВИ СІМЕЙНІ

Танго втрьох?
Новий фільм із Дакотою Джонсон 
та Кейсі Аффлеком обіцяє бути цікавим

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №117■

Козак із Китаю — так називає себе І Бао

28—29 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ iз мокрим 
снiгом. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +1...+3 
градуси, удень +3...+5. Пiслязавтра вночi +1...+3 градуси, 
удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом мок-
рий снiг. 
Славське: вночi 0...+2, удень +1...+3. 
Яремче: вночi 0...+2, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +2...+4.


	UM117-01.indd
	UM117-02.indd
	UM117-03.indd
	UM117-04.indd
	UM117-05.indd
	UM117-06.indd
	UM117-07.indd
	UM117-08.indd
	UM117-09.indd
	UM117-10.indd
	UM117-11.indd
	UM117-12.indd
	UM117-13.indd
	UM117-14.indd
	UM117-15.indd
	UM117-16.indd

