Рада з блюзнірством «Я не злочинець, то НАБУ пліткує» Курсова стійкість
Е-декларування та
бюджет депутати
розглянуть у
середині грудня

Одіозний заступник глави
офiсу президента Олег
Татаров заперечує свою
причетність до злочинів і
«кришу» на Різницькій

Удруге в групі перегравши
«Реал», «Шахтар»
зберіг хороші шанси на
«лігочемпіонський» «плейоф»; а для «Динамо»
успіхом буде й участь у
стикових матчах Ліги Європи

» стор. 4

» стор. 5

» стор. 15

П’ятниця—субота, 4—5 грудня 2020 року

Мер,
який ніби є

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,436 грн
1 € = 34,316 грн
1 рос. руб. = 0,375 грн

№120 (5722)

■ РИМА ТИЖНЯ

Старому навздогін
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Що іще нам приготував
Рік двадцятий iз реєстру нежданого?
Перший сніг він вже подарував,
Обіцяє додати локдауном.

Він уміло спекулював
На довірливості на нашій.
То він Євро узяв й скасував,
То нас випхав із Ліги Націй.

Вміє він, цей химерний дід,
Подарунки свої підбирати.
Він з Китаю приніс ковід,
ФОП-ам — касові апарати.

Він глухий до прохань і благань.
Його наміри дивовижні.
Що іще відчубучить цей старигань
За останні чотири тижні?

Тепер регламент дозволяє провести першу сесію без Геннадія Кернеса

» стор.

❙ Відсутність Геннадія Адольфовича, який із 2010-го — незмінний мер Харкова, продовжує обростати чутками, відколи Кернеса ще 17 вересня доставили в німецьку клініку Шаріте.
❙ Фото з сайта glavred.info.

Передплатіть «Україну молоду» на 2021 рік
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ІнФорУМ

«Цікавому норову людському не може нічого бути сподобнішого,
ласкавий читальнику, як читати книги й дізнаватися
про давні людські діяння і вчинки».
З передмови Літопису Самійла Величка, 1720 р.

■ ПАРАД МАРАЗМІВ

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Мер, який
ніби є
Тепер регламент дозволяє
провести першу сесію без
Геннадія Кернеса
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Ще якийсь тиждень тому чиновники харківської мерії запевняли, що перша сесія новообраної міськради пройде 20 грудня, і на
ній, згідно з законом, персонально головуватиме переможець останніх виборів Геннадій
Кернес. Щоб не порушувати процедуру через
затяжну хворобу обраного мера, про всяк випадок, додатково, називалася дата у січні наступного року. І ось чергова новина — депутати зберуться вже наступної середи. Причому без міського голови, який і далі продовжуватиме лікування у німецькій клініці
«Шаріте».
Як таке можливо, з’ясувалося днями. Виявляється, аби виправдати відверте ігнорування закону, міськрада попереднього скликання переважною більшістю голосів затвердила зміни до регламенту, що дозволяють
провести першу сесію без пана Кернеса. Тепер для цього достатньо обрати головуючого, який вестиме засідання до того часу, поки
буде обрано секретаря міськради. Кандидатуру на останню посаду, згідно з законодавством, може вносити лише мер. Але оскільки
з його приїздом виникли проблеми, то депутати вирішили замість секретаря призначити
президію із 3-5 осіб. Якраз вони й проводитимуть далі сесії, допоки все не владнається остаточно. При цьому в мерії і далі запевняють,
що проголосовані зміни жодним чином не стосуються здоров’я пана Кернеса і що він уже
готовий повернутися до Харкова.
Маніпуляції з процедурою вже розкритикували незалежні юристи, назвавши їх порушенням законодавства і правовим нонсенсом.
А екскандидат у мери Ігор Черняк заявив:
«Такий механізм можливий лише у тому випадку, якщо міського голову не зареєстровано, а не тоді, коли мер ніби є, але фактично
його немає. Так працюють місцеві ради. Тож
зараз подібні правки не що інше, як порушення закону». У свою чергу, чинний секретар
міськради Олесандр Новак запевнив, що порядок проведення сесії визначає регламент,
який приймають депутати, тому все нібито законно.
Не виключено, що цей конфлікт далі розглядатимуть у суді, хоча з подачею позову
опоненти команди Кернеса не поспішають.
«Сесія буде проведена швидше, ніж питання може бути оскаржене у судовому порядку, — прокоментував ситуацію юрист Роман
Чумак. — Вочевидь, уже будуть оскаржуватися повноваження так званого головуючого
за фактом».
Як «УМ» уже повідомляла, втретє за
Геннадія Кернеса на місцевих виборах проголосувало трохи більше 60 відсотків виборців, тому він переміг уже в першому турі.
Водночас однойменний блок міського голови завершив перегони з рекордно низьким результатом — трохи більше 38 відсотків. Це говорить про те, що монобільшості
пана Кернеса у міськраді вже не буде. Конкуренцію його команді складатимуть депутати від ОПЗЖ (20,96%), «Європейської Солідарності» (8,99%), «Слуги народу (8,76%),
«Партії Шарія» (6,55%) та «Блоку Світличної» (6,14%). ■

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних
сил залишається контрольованою українськими захисниками. Упродовж минулих двох діб було зафіксовано сiм фактів порушення
режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації,
її найманців i посіпак поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі
станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї, а зранку застосував декілька мін калібром
120 міліметрів. На цій самій ділянці ворог здійснив
дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.
Також вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного
пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї
противник вів вогонь непо-

Мертві душі «армії ДНР»
Іде зачистка документів, які можуть підтверджувати
присутність російських військ в ОРДЛОУ
далік Попасної. Про зухвалі
та підступні дії збройних
формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено
представників ОБСЄ через
Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії
розмежування сторін.
Тим часом у російських
окупаційних військах свій
клопіт — триває перевірка
фінансової дисципліни та
фінансово-господарської
діяльності у підрозділах
1-го Армійського корпусу Армії південно-східного округу міністерства обо-

рони Російської Федерації,
або, як вони себе ще називають, «армія ДНР». Як пише
телеграм-канал «Вольнодумець», перевірка має завершитися наприкінці грудня,
але вже дала свої результати. Перевіряючi виявили та
задокументували значні порушення. У підрозділах на
мертві душі списували гроші, обмундирування, спорядження, зброю, боєприпаси. Переказують, що на
загиблих солдат місяцями списували гроші. За даними «Вольнодумця», зафіксовано численні випадки нецільового використання коштів, призначених для
армійців, але списаних «на
віники». Йдеться про дуже

■ МІСІЯ

Небайдужим і Бог помагає
Український інститут національної пам’яті
презентує нову книгу про волонтерів

❙ 73-річний волонтер Григорій Янченко з Херсона привіз чергову допомогу.
❙ Фото з архіву.
Олена ВІТИЧ
Шостий рік триває російсько-українська війна. І шостий рік разом iз
нашими Збройними силами наш мир
і спокій захищає величезна армія волонтерів, які взяли на себе відповідальність за свою країну. Їх часто не помічають, але саме їхня небайдужість допомогла нам зберегти і нашу армію, і
нашу країну. У цьому переконує нова
книжка «Волонтери: сила небайдужих», яку Український інститут національної пам’яті презентує до Міжнародного дня волонтера 5 грудня.

«Не буде перебільшенням сказати,
що саме волонтерський рух, ця всенародна підтримка, стала одним із вирішальних факторів спротиву російській агресії, — констатує авторка
книги Наталка Позняк-Хоменко. —
У багатьох моментах саме волонтери
замінили собою державні механізми,
виявилися оперативнішими, креативнішими, відповідальнішими. І
саме завдяки волонтерам наша армія
стала такою, якою вона є. І йдеться
тут не лише про харчі чи бронежилети, які масово возили на передову в
2014-2015 роках. Ідеться передусім

великі суми, які клали собі
в кишеню очільники окупаційних формувань. За інформацією джерел телеграм-каналу, дехто з них уже сидить
«на підвалі» у колишньому
приміщенні СБУ на Щорса,
62 у Донецьку. Втім, схоже,
не тільки зведенням балансу
займалися перевіряючі. Йде
ретельна зачистка інформації та документів, які можуть підтверджувати присутність російських військ
в ОРДЛОУ — поставок ними
зброї, боєприпасів, військової техніки тощо. Тому всі
документи, в яких є згадки
про Росію, її солдатiв, офіцерів, озброєння,окрім гуманітарних, виймають i перенаправляють у РФ. ■

про моральний дух армії. Волонтери, які стали зв’язковим механізмом
між передовою та тилом і реальним
свідченням, що «своїх не кидають»,
підтримували в бійців розуміння, за
що вони воюють, а в населення — що
вони під надійним захистом».
До книги увійшло 25 історій, розказаних від першої особи, які репрезентують різні аспекти волонтерської
діяльності, пов’язані з російсько-українською війною: підтримка армії,
допомога пораненим, підтримка населення, яке стало заручником цієї
війни. Героями книги стали, зокрема, Діана Макарова та Наталя Воронкова, які організували вивезення мирного населення з Дебальцевого на початку лютого 2015 року; голова благодійного фонду «Свої» Леся
Литвинова, на чиї плечі лягла місія
допомоги переселенцям у 2014-2016
роках; 73-річний Григорій Янченко, який, втративши обидві ноги,
продовжує допомагати армії, збираючи кошти та особисто возячи допомогу на передову. А підприємці з
Володимира-Волинського та Сарн
Костянтин Зінкевич i Сергій Лаврущенко з колегами взяли опіку над
військовими частинами і за короткий час поремонтували значну частину військової техніки. Письменниця Ліля Мусіхіна з Тернополя чи
Андрій Салюк зі Львова організували в своїх містах потужні центри допомоги армії. Іванна Поровська чи
Тамара Горіха Зерня (авторка роману «Доця») одного разу вирішили,
що всі їхні особисті заощадження мають піти на допомогу іншим, бо якщо
не буде країни, то й гроші не допоможуть.
Книга «Волонтери: сила небайдужих» стала продовженням серії видань Українського інституту національної пам’яті, розпочатої книгами
«Дівчата зрізають коси» та «Капелани. На службі Богу й Україні». Із 5
грудня кожен зможе вільно завантажити книгу, зайшовши на сайт Українського інституту національної
пам’яті uinp.gov.ua, і прочитати. ■
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■ ДО ДАТИ

Валентина САМЧЕНКО
Національний банк України ввів в
обіг пам’ятну 10-гривневу срібну монету серії «Герої козацької доби» — Самійло Величко. На лицьовій стороні
на дзеркальному тлі зображено композицію, що символізує діяльність
знаменитого літописця: каламар (чорнильниця), з якого розкривається аркуш паперу зі стилізованими написами: «Літопис Самійла Величка» 1720.
Угорі на аверсі розміщено малий Державний Герб України, під яким стилізований напис «Україна», а внизу —
номінал монети та рік карбування.
На реверсі на матовому тлі зображено дзеркальний абрис козацького профілю — образ Самійла Величка, прижиттєвого зображення якого дослідники поки що не виявили. На тлі цього
контуру відтворено козацьким скорописом фрагмент передмови з Літопису Величка: «Цікавому норову людському не може нічого бути сподобнішого, ласкавий читальнику, як читати
книги й дізнаватися про давні людські діяння і вчинки».
Також на тильній стороні монети,
ліворуч на тлі пера, — напис «Самійло Величко» та праворуч від абрису
— роки життя літописця 1670-1728.
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, у селі
Добра Маньківського району, вже 20 років поспіль
працює підприємство з нідерландськими інвестиціями «Кищенці», яке входить
до ТОП-100 найкращих в
Україні. Як повідомили
«УМ» у Черкаській обласній державній адміністрації, на цьому підприємстві
нині трудиться до пів тисячі працівників. Середня
зарплатня у них — 18 тисяч
гривень.
«Вирощування великої
рогатої худоби, виробництво молока, рослинництво,
овочівництво — це ті напрямки, якими займається підприємство. «Кищенці» — одна з передових молочно-товарних ферм, що
обладнана найсучаснішою
доїльною установкою «Ка-

■ ПОГЛЯД

Норов читати і знати
Цінною монетою нагадали про 350-ліття Самійла
Величка та його знаковий літопис про Гетьманщину
Усього випущено 3 тисячі таких монет. Маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
Роздрібна ціна НБУ — трохи більше 1800 грн.
Нагадаємо, цьогоріч —
300 років від часу написання великого часопису Самійла Величка і 350-ліття
його автора. Загалом маємо
три основні літописи, які оповідають про історію Гетьманщини
від її заснування, з екскурсами в давню
історію, та названі козацькими. Літописи Самовидця і Грабянки дійшли до
наших днів у десятках копій, які були
виготовлені ще у XVIII столітті. Жодного оригіналу не збереглося.
Збереглися лише цілісні близько
півтори тисячі рукописних сторінок
Літопису Самійла Величка — канце-

ляриста гетьмана Івана Мазепи, який із 1708 року
став найзапеклішим ворогом Московії. Самійло Величко служив у
Гетьманській резиденції у Батурині 18 років.
Його літопис — найдокладніший виклад історії Гетьманщини від
її заснування до початку XVIII століття, з передісторією: описом часів гетьмана Сагайдачного і перших козацьких повстань.
Створюючи свій текст, Самійло Величко опрацював близько 270 документів,
понад 20 історичних праць, стільки ж
літературних творів. Цього року вперше, за сприяння доброчинців, видано
Літопис Самійла Величка без ідеологічних купюр. ■

■ ОВВА!

«Карусель» для рогатих
На підприємстві з нідерландськими інвестиціями середні
зарплати — 18 тис. грн
русель» на 80 місць одночасного доїння. Щогодини тут
доять 400 корів», — зазначають у Черкаській ОДА.
Молоко з ферми цього
підприємства поставляють
до однієї з всеукраїнських
марок із виробництва молочних продуктів за ціною
понад 13 гривень за літр.
Продукцію та корми перевіряють у власній лабораторії.
За словами керівника «Кищенців» Корнеліуса
Хузінхи, у планах — роз-

ширення виробничих потужностей,
збільшення
поголів’я корів із 1,7 тисячі
до 4 тисяч. Утім підприємець називає і низку проблем, з якими постійно стикається, працюючи на Черкащині.
Як наголошує голова
Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, область повинна стати територією, де комфортно жити, працювати, вести
бізнес як іноземним інвесторам, так і місцевим виробникам. «Для цього зуст-
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річаюся з підприємцями нашої області, аби напряму від
них почути про ті проблеми,
з якими вони стикаються у
своїй роботі, та допомогти з їх вирішенням. Проблеми, озвучені підприємцем, — типові для агровиробників Черкащини, і
чую про них не вперше. За
їх вирішення уже беремося, адже підтримка бізнесу
та його розвиток в області
— серед пріоритетів нашої
роботи», — каже очільник
Черкащини. ■

Обійми
старих
корупційних
демонів...
Мішель ТЕРЕЩЕНКО,
мер Глухова (2015—2020)
Учора відбулася інавгурація мого наступника на посаді
глухівського міського голови —
отже, відтепер я вільний!
Глухів, як і вся Україна, поступово забуває європейські ідеали Майдану і ще завзятіше, ніж раніше, падає до обійм своїх старих корупційних демонів, яких
вона не знає, як позбутися.
Після п’яти років занурення до затону Сумської області, де нічого не змінилося і, на жаль, найближчим часом нічого не зміниться, я знову радий повернутися до нормального життя із принципами, ідеалами та амбіціями.
Я пам’ятаю свою привілейовану освіту у Франції та
своє прибуття до французької офіцерської школи 2 грудня
1977 р. — того дня французька армія з величчю відсвяткувала річницю битви під Аустерліцем (2 грудня 1805 р.),
і я присягнув не тільки Французькій Республіці, я присягнув усе своє життя бути вірним ідеалам гідності, свободи
та європейським цінностям.
Як важко було зберегти свою клятву, перебуваючи серед абсолютно корумпованої української поліції, прокуратури, місцевої Сумської адміністрації та всієї вертикалі державної влади України! Майдан відкрив нам надію — свіжий вітер змін на мить увірвався в Україну, але сьогодні це
вікно в Європу та світ, на жаль, зачинено.
Моїй українській дружині та сину знадобиться ще багато сміливості та наполегливості, щоб через декілька
років, разом iз небайдужими однодумцями, спробувати
знов відкрити це вікно у світ, захлопнуте завдяки homo
sovieticus, що все ще залишаються при владі у нашій бідній Україні... Звісно, скільки я зможу, я буду допомагати!
Але сьогодні, у перший день перепочинку після
хресного шляху довжиною у п’ять важких років жертвоприношень, я дихаю! Дихаю і дивлюся на гарну мужню Францію в це свято — 2 грудня! І більше за все на світі хочу бачити такою мою рідну Україну, щоб мати честь пишатися
нею! Знаю, такий час обов’язково колись настане.
Vive la France! Слава Українi! ■

■ РЕЗОНАНС

Нищення одеської історії УНР
«Труханівські» отримали дозвіл знести пам’ятку
Ірина КИРПА
Справжнім шоком стала звістка про знесення в Одесі старовинного триповерхового будинку,
де друкували гроші Української
Народної Республіки. Зводити
житлову будівлю у центрі міста
на місці друкарні 1841 року зважилася одіозна компанія, безпосередньо пов’язана з мером. Засновником «Одеса-Сіті» виступає
офшорна компанія «Уппа Файненс лтд», якою керують Вадим
Шульман з Ізраїлю та житель
Одеси Олександр Друмов. Директор — Євген Суворов, а сама
фірма входить до складу групи
«Рост», яку пов’язують із Геннадієм Трухановим.
Постати має шестиповерхо-

вий житловий будинок iз підземним паркінгом на вулиці Рішельєвській, 47 (поруч з
Арабським культурним центром), розрахований на 66 однокімнатних квартир. Загальна
площа майбутньої будівлі складе 11087,8 кв.м., будувати будуть на 20 сотках землі, призначеної для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури (адміністративних, офісних будівель та інших
будівель громадської забудови).
Дозвіл на роботи для компанії
«Одеса-Сіті», якій належить нерухомість за адресою Рішельєвська, 47, 49, Велика Арнаутська, 40
(орендує там земельну ділянку),
вже видали фахівці ДАБК. Вісім
років тому ця компанія отримала

дозвіл на розробку проєкту землеустрою на Рішельєвській, 47, 49
та Великій Арнаутській, 40 для
експлуатації та обслуговування
будівель житлового та громадського призначення. У серпні 2018
року мерія передала ділянку в
оренду.
Містобудівні умови та обмеження на забудову ділянки були
видані 27 грудня 2019 року, але
у публічних реєстрах з якоїсь
загадкової причини цього документа просто немає.
Старовинна будівля, яка поки
що пустує, має статус пам’ятки
історії та архітектури місцевого значення. Утім втратила охоронний статус. Так само, як i
розташований по сусідству Рішельєвський театр (кінотеатр

❙ Статус пам’ятки місцевого значення не рятує.
❙ Фото з сайта archodessa.com.
імені Короленка).
Триповерховий будинок у
1891 р. був реконструйований
архітектором Прокоповичем під
друкарню Юхима Фесенка — уродженця Чернігівщини, а потім
мешканця Одеси, який зробив
значний внесок у розвиток української культури, зокрема, друкував книги етнографічно-побуто-

вого змісту та твори Тараса Шевченка. Велика частина українських видань Одеси до 1917 року
вийшла саме з друкарні Фесенка,
частину яких випускав за особисті
кошти. До 1922 року друкарня Фесенка на Рішельєвській друкувала
перші гроші незалежної України
— карбованці Української Народної Республіки. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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надавають перевагу україномовним
в Європі перевпала народжувважає, що в
можуть підвищити тарифи за розкнижкам, 27% — російськомовним, а для решти «не буває Україна за рівнем смертності від ко- ваність в Україні від почaтку державі високий рівень корупції, свідчить поділ газу, про це свідчать проєкти тарифів, схвалених Нацкомісією держрегулювання у сферах
має значення», йдеться у соціологічному дослідженні, ронавірусу, поінформував міністр охоро- проголошення Незaлежності, дослідження Research & Branding Group.
опублікованому Українським інститутом книги.
ни здоров’я Максим Степанов.
констатували у Держстаті.
енергетики й комунальних послуг.
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ПОЛІТИКА

■ ПАРЛАМЕНТ

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Рада з
блюзнірством

Технологія реваншу

Е-декларування та бюджет депутати
розглянуть у середині грудня

Влада України чинить тиск на проукраїнські телеканали, вважаючи їх
ворожими для себе. Натомість не чіпає канали з «пулу Медведчука»
Олег ГАНСЬКИЙ

Проукраїнські, патріотичні ЗМІ у
нашій державі знову, як і до Революції гідності, стають об’єктами
тиску з боку влади, і зокрема правоохоронних органів. Саме про це
свідчить аналіз сайтів головних
вітчизняних масмедіа.

Надто вже він «Прямий»...

❙ Підприємців під Радою стало менше, але здаватися вони
❙ не збираються.
❙ Фото з сайта society.comments.ua.
Інна СТЕПАНЧУК
Попри те, що Верховна
Рада у вівторок, 1 грудня, ухвалила законопроєкт, який
передбачає відтермінування
обов’язкового використання
касових апаратів для ФОПів,
підприємці вчора не припинили протести під будівлею
парламенту. «Ми стоїмо
далі, цей закон нас не влаштовує. Ми вимагали вирішення питання по суті, а не
його відтермінування. У нас
немає можливості протестувати ще цілий рік. Ми вимагаємо, щоб обов’язкову
фіскалізацію було повністю скасовано», — повідомив
у коментарі «Європейській
правді» голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич. Він
назвав ухвалений Радою закон «блюзнірством» та наголосив, що парламентарії
відхилили законопроєкти,
до розробки яких залучали
представників бізнесу. Ці
проєкти, зокрема, передбачали повне скасування фіскалізації для бізнесу. Тоді
як ухвалений Радою законопроєкт лише відтерміновує
на рік — до 1 січня 2022-го —
застосування обов’язкових
касових апаратів для підприємців-фізичних осіб.
Водночас фінансове навантаження на підприємців із наступного року зросте в зв’язку з очікуваним
підвищенням «мінімалки».
«З першого січня 2021 року
зростуть податки. Так, голосуванням за Держбюджет
збільшать мінімальну заробітну плату з 5000 до 6000
грн/ місяць, і це одразу підніме податки, в першу чергу
для малого бізнесу, — пише
на своїй сторінці народний
депутат Ярослав Железняк.
— Наприклад, ФОП 2-ї групи платитиме на 475,4 грн/
місяць більше єдиного податку + ЄСВ (єдиний соціальний внесок. — Ред.). ЄСВ для
ФОП-спрощенців зросте на
220 грн/місяць (до 1320 грн).
Роботодавцю утримувати людину на «мінімалці» тепер
буде на 1220 грн/ місяць дорожче. Мінімум 7320 грн. У
грудні 2021 р. буде ще підвищення. І навіть за цих простих розрахунків різні політики, які різко стали «з дитинства за ФОПи», ходять і

активно підтримують підвищення «мінімалки» та голосують за це».
Власне, голосування за
Держбюджет може відбутися вже в середині грудня. «Станом на сьогодні часу
нам вистачає, щоб бюджет
був прийнятий і щоб не заходити в так звану новорічну бюджетну ніч», — сказав
у ефірі програми «Свобода
слова» на телеканалі ICTV
спікер парламенту Дмитро
Разумков.
На порядку денному парламенту залишається ще
одне важливе питання —
щодо е-декларування. Вчора до розгляду цього питання
депутати так і не добралися.
Але в четвер про це йшлося
під куполом Ради на зустрічі
керівництва ВР та представників фракцій і груп iз послами країн G7. Було наголошено, що в парламенті є
згода щодо необхідності якнайшвидше відновити ефективну діяльність антикорупційних органів та роботу системи е-декларування, зокрема повернення кримінальної
відповідальності за декларування недостовірної інформації. Власне, міра відповідальності за декларування
недостовірної інформації є
основним каменем спотикання між депутатами. «На
базі двох законопроєктів, я
сподіваюся, ми зможемо досягти того компромісу, який
дозволив би застосувати спеціальну процедуру ad hoc,
об’єднати те позитивне, що
є в законопроєкті президента та в законопроєкті парламенту, і вийти все ж таки на
норму, яка забезпечила б покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за
недостовірне декларування», — сказав Дмитро Разумков, який вважає за необхідне ухвалити відповідний законопроєкт до кінця
року.
Наступний пленарний
тиждень запланований на 1518 грудня. І це, згідно з розкладом сесії, останній тиждень у цьому році, коли депутати засідатимуть у сесійній залі. Якщо в цей період
бюджет і е-деларування не
будуть ухваленi, то Раді доведеться до кінця року збиратися позачергово. ■

Остання ініціатива влади —
тиск на телеканал «Прямий».
Печерський районний суд дозволив проведення обшуків на телеканалі «Прямий». «Такі дії суду
і правоохоронних органів в особі
Державного бюро розслідувань
колектив «Прямого» розцінює
як спробу вплинути на роботу телеканала та тиск на свободу слова. Відповідні листи телеканал
направить до міжнародних установ та закликає колег не бути байдужими і долучитись до підтримки телеканала», — йдеться в заяві
мовника.
Це далеко не перший випадок,
коли телеканал, який вважають
близьким до п’ятого президента України Петра Порошенка,
стає об’єктом інтересу правоохоронних структур нашої держави.
Влітку нинішнього року керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький у інтерв’ю заявив, що в
так званій справі «Прямого» канала було поставлено завдання
арешту телеканала, і такі вказівки давав перший заступник директора ДБР, колишній адвокат
Януковича Олександр Бабіков.
Саме він наказував слідчим вжити заходів для арешту телеканала «Прямий» як речового доказу,
внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність. А раніше, 7
листопада 2019 року, слідчі ДБР
прийшли з обшуками до власника канала «Прямий» Володимира Макеєнка.
Сайт «Прямий» також цитує
народного депутата від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, що продовження тиску
на телеканал «Прямий» означає
неготовність президента України
Володимира Зеленського до критики і його бажання закрити ЗМІ,
які кажуть правду про реальний
стан справ у державі. «Це найбільше визнання, хочу привітати
телеканал «Прямий». Зрозуміло,
що Зеленський неготовий до критики, він не хоче чути правду. Натомість президент хоче закрити
рота тим, хто цю правду розповідає», — сказав депутат.
Ще один народний депутат від
«Європейської Солідарності» Микола Княжицький заявив: тиск
на «Прямий» є політичним переслідуванням влади незалежного медіа за його опозиційну політику під надуманим приводом.
За словами нардепа Володимира Ар’єва, політика влади щодо
«Прямого» нагадує часи Януковича. Народний депутат від «ЄС»
Ростислав Павленко наголосив
на неприйнятності ситуації, коли
«Прямий», який є лідером серед
інформаційних телеканалів, перебуває під ударом влади через
позицію, яку він транслює.
Але і сам «Прямий» є далеко
не першим телеканалом, проти
якого працює чинна влада в Україні. Раніше, 21 травня, Національна рада призначила перевірку телеканала «Еспресо» за трансляцію в ефірі програм української

служби «Радіо «Свобода» та «ВВС
NEWS Україна». Сталося це саме
в День вишиванки: символи для
Зе-команди, як виявилося, важливі, — адже, скажімо, обшук у
музеї Національної пам’яті влада провела саме у річницю революції.
Сам канал «Еспресо» на своєму сайті навів головні аргументи,
чому такі дії є безглуздими. «Поперше, співпраця телеканала «Еспресо» та «Радіо «Свобода» розпочалася ще з часів Майдану і триває до сьогодні: програми «Радіо
«Свобода» знімають в Україні, і
вони не є програмами іноземного
виробництва. З 2014 року телеканал «Еспресо» проходив кілька планових перевірок Нацради, і
жодних зауважень iз приводу цих
програм у Нацради не було. Зміну підходу державного регулятора до сітки незалежного інформаційного мовника ми пов’язуємо
лише зі зміною політичного режиму в країні, що є ознакою початку політичних репресій», —
пояснив мовник і додав, що давно вже минули часи СРСР, коли
за слухання програм «Радіо «Свобода» та «ВВС» репресували.

Проросійським можна все
Експерти, яких цитують вітчизняні ЗМІ, стверджують, що
утиски свободи слова за останній час в Україні посилюються.
«За шість місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 112 випадків порушень свободи слова. Із
них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів», — процитував сайт «5-го канала» відомого дисидента та правозахисника, співпрезидента Асоціації єврейських організацій та общин
(ВААД) України Йосипа Зісельса.
За його словами, системному тиску з боку Державного бюро розслідувань та Національної ради
з питань телебачення і радіомовлення піддаються телеканали
«Прямий», «Еспресо», «UA: Суспільне мовлення».
«Внаслідок необґрунтованого
секвестру державного бюджету
ледве не закрився єдиний кримськотатарський канал АТР. Через це канал-«біженець», про необхідність підтримки якого, зокрема, йдеться в постанові парламенту ЄС від лютого 2016 року,
опинився на межі закриття», —
написав Зісельс.
Водночас він зазначив, що в
інформаційному просторі країни абсолютно вільно почуваються медіа, що ретранслюють кремлівську пропаганду, за російськими лекалами коментують
внутрішньополітичну ситуацію в
державі, поширюючи кремлівські фейки про нібито громадянську війну на Донбасі та так зване
зовнішнє управління Україною.
«Йдеться як мінімум про чотири
телеканали, що входять до сфери
впливу прокремлівського діяча
Віктора Медведчука — NewsOne,
«112 Україна», ZIK та «Інтер»
(80% акцій), які почуваються набагато вільніше, ніж національно-демократичні канали, — написав правозахисник. — І уточнив, що «Прямий» та інші вищезгадані державницькі канали
сьогодні — лідери інформаційного мовлення з твердою патріотичною, демократичною, європейською позицією, що є критично

важливим в умовах інформаційної війни Росії проти України.
Бажання припинити мовлення
«Прямого» не походить безпосередньо від Нацради чи ДБР, які в
цьому випадку використовуються як інструменти тиску вищого
керівництва країни на незалежний інформаційний простір».
Каналу ZIK пригадують два
його так звані провокаційні «марафони»: останній під назвою
«Реванш соросятні» та попередній «Попахує Соросом». У яких
містилися російські пропагандистські медіаштампи про нібито
зовнішнє управління нашою державою з боку США.
Попередній масштабний фейк,
який розповсюджує проросійський «112 канал» із пулу Віктора
Медведчука, — так зване «журналістське розслідування» про
таємні американські біолабораторії на території України: саме
через них, мовляв, в Україні виникають спалахи невідомих хвороб. Передача, попри всі наявні
ознаки фальшування, ненадання жодних доказів словам авторів, не отримала жодної реакції
з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення. До речі,
недоведені тези «112 канала» про
таємні лабораторії активно тиражували російські ЗМІ.
І останній, чи не найбільш
кричущий випадок, — коли в
ефірі канала ZIK народний депутат від «ОПЗЖ» Ренат Кузьмін
публічно назвав події Революції
гідності державним переворотом.
При цьому прямо порушивши закон України.
«Мусимо наголосити, що така
політика суперечить європейським цінностям та європейському
вибору України. Висловлюємо
повну підтримку колективам усіх
незалежних ЗМІ, зокрема телеканалам «Прямий», «UA: Суспільне мовлення», АТР та «Еспресо»,
і вимагаємо від президента України Володимира Зеленського припинити тиск на непідконтрольні
владі медіа», — прокоментував
ситуацію Йосип Зісельс, звернувши увагу на необхідність зосередження зусиль інформаційної політики на протидії спробам
Росії подати її військову агресію
проти України як «внутрішньоукраїнській конфлікт» та антидержавній діяльності проросійської п’ятої колони всередині країни.
Не так давно українська інтелігенція підписала заяву про
недопущення переслідування незалежних ЗМІ за їх політичну позицію, яку підписали 56 осіб.
«Сьогодні, через сім років,
влада Зеленського чинить тиск на
незалежні засоби масової інформації, — написав на сайті «Прямого» політолог Андрій Смолій.
— При цьому немає питання щодо
джерел фінансування телеканалів
Медведчука, щодо тих тез, які
дуже часто вкидають в інформаційний простір України, абсолютно проросійські тези. Наприклад,
про «державний переворот». І заявив, що ні СБУ, ні Нацрада, ні
інші органи державної влади не
турбуються цими ЗМІ.
«Усе це вказує на те, що фактично ми бачимо таку собі спайку, таку собі ледь вже не коаліцію
між владою і проросійськими силами», — резюмував Андрій
Смолій. ■

ПРАВО
Іван БОЙКО

Черговий скандал спалахнув
між офiсом генпрокурора і Національним
антикорупційним
бюро: детективи останнього
закидають Різницькій свідомий
зрив розслідування кримінального провадження щодо скандально відомого заступника
глави офiсу президента Олега
Татарова, якого підозрюють у
причетності до фальсифікації
експертизи у справі екснардепа
та забудовника Максима Микитася ще в часи, коли він «вимушено» працював не у владі, а
пересічним адвокатом.

«Не винуватий я і крапка!»
Сам пан Татаров лаконічно
відреагував на гучну заяву НАБУ
про те, що його нібито «рятують»
і захищають від кримінальної
відповідальності не лише на Банковій, а й на Різницькій і не без
участі самої генпрокурорки Ірини Венедіктової.
«Розповсюджувані оточенням
глави НАБУ чутки про те, що я нібито причетний до якихось злочинів, а також про те, що мене
нібито хотіли затримати, не відповідають дійсності. Їх поширення я пов’язую зі своєю публічно
озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу. Зараз працюю у штатному режимі», — заявив пан Татаров у коментарі, наданому офiсом президента журналістам.
Тоді як радник голови офiсу президента Михайло Подоляк
заявив у коментарі LIGA.net, що
президент України Володимир
Зеленський не втручається в роботу офiсу генерального прокурора. За його словами, президент та
офiс президента сповідують «принцип невтручання у справи правоохоронних, антикорупційних
органів» та «підтримають будьякі прозорі розслідування, засновані на доведених фактах».
Саме тому, за словами пана

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ АНАТОМІЯ КОРУПЦІЇ

«Я не злочинець, то НАБУ пліткує»
Одіозний заступник глави офiсу президента Олег Татаров
заперечує свою причетність до злочинів і «кришу» на Різницькій
Подоляка, інформація журналістів-розслідувачів про нараду в президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова, є лише «вигадкою», не
більше.
З одного боку, пан Татаров
дійсно критикував НАБУ останнім часом. Зокрема, 28 листопада колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ часів
Януковича, а нині заступник голови офiсу президента Олег Татаров в інтерв’ю виданню «Закон і
бізнес» заявив, що голова НАБУ
Артем Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти».
Тоді ж на Банковій спробували відмежуватися від цієї гучної
заяви Татарова, мовляв, сказане
ним про НАБУ є його особистою
думкою та не відображає офіційної позиції глави держави. Утім
виникає питання: чи не тому пан
Татаров так затято бажає відставки пана Ситника, що детективи
НАБУ дуже близько дісталися до
його персони і вже були навіть готові оголошувати йому підозру?

Справу веде прокурор
Венедіктова
Наведемо позицію НАБУ, озвучену в офіційній заяві у середу
ввечері, детальніше: «Ввечері 1
грудня генпрокурор таємно, не
ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності
будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК, змі-

❙ Олег Татаров вирішив, що апріорі є невинним «без суду і слідства».
нила процесуальних керівників
у кримінальному провадженні
за фактом надання хабара за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового
експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії».
Мовляв, саме через це детективи НАБУ та прокурори САП не
змогли у передбачені законом терміни повідомити про підозру ще
одному, вже третьому, ймовірному учаснику злочину — колишньому топ-посадовцю державної
компанії «УкрБуд».
Обурення детективів бюро зрозуміле, адже раніше з неофіцій-

них джерел ЗМІ у правоохоронних органах стало відомо, що
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику керівника
офiсу президента Олегу Татарову,
але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила чотирьох прокурорів, які вели цю справу.
Так, 2 грудня Татарову мали
оголошувати підозру в передачі хабара. Водночас детективи
НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.
Мало цього, генпрокурорка Венедіктова ще й ввела у цю справу себе, і тепер її прізвище також
значиться серед прокурорів, які

■ ВІДЛУННЯ

ведуть справу Татарова. При
цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали. Але відомості про заміну вже
внесені в Єдиний реєстр досудових рішень.
Йдемо далі: крім цього, детективи НАБУ подавали до суду
клопотання про обшук у Татарова. Однак у результаті зливу інформації останній дізнався про
слідчі дії, які готуються, та про
підготовлену підозру.
Неофіційно відомо, що НАБУ
розслідує справу, яка стосується
можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. З
2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва
житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія «Укрбуд» Микитася.
Зауважимо, що антикорупційні органи вважають, що на
прохання забудовників Татаров
міг домовитись про написання
позитивної для фірми експертизи. За даними журналіста Юрія
Бутусова, пан Татаров, коли був
адвокатом директора «Укрбуду»
Олега Майбороди, нібито передав
хабар заступнику голови Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
МВС Костянтину Дубоносу, щоб
експерти занизили збиток.
Нагадаємо, що Татаров обіймав посаду в системі МВС під
керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова.
Коли в МВС почалася люстрація,
то одним iз перших звільнили
саме Татарова, який курирував
кримінальні провадження стосовно активістки Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів
Революції гідності. Після Революції гідності та люстрації Татаров став адвокатом. У 2016 році
був захисником нардепа Вадима
Новинського (на той час «Опозиційний блок»). ■

■ ДОВІДКА «УМ»

Випадкове фото: Макарович і мафія
Колишнього президента Леоніда Кравчука звинувачують у
причетності до вбивства журналіста Вадима Бойка у 1992 році
Іван ПОВАЛЯЄВ
Леонід Кравчук міг бути причетним
до організації і замовлення вбивства відомого журналіста і народного депутата
Верховної Ради першого скликання Вадима Бойка, яке було скоєне у лютому 1992
року.
Принаймні у цьому не має жодних сумнівів народний депутат Верховної Ради першого скликання, доктор медичних наук і
лікар Валерій Івасюк, який особисто товаришував із колегою по парламенту, тодішнім заступником глави парламентської комісії з питань гласності та ЗМІ Вадимом
Бойком.
До цього часу смерть журналіста і парламентарiя оповита загадками і нез’ясованими
обставинами, утім пан Івасюк стверджує,
що йдеться таки про цілеспрямоване і підступне вбивство.
Так, про це він заявив у ефірі телеканалу «Прямий» і додав, що вважає передбачуваною причину вбивства свого друга. Мовляв, нардеп Бойко випадково зробив фото,
що компрометувало першого президента.
«Бойко випадково сфотографував Кравчука і Спіженка під час переговорів iз мафіозними структурами щодо незаконної
приватизації готелю «Либідь». Свідками
того є і Марчук (Євген Марчук, тодішній
перший голова Служби безпеки незалежної України. — Ред.), і я, поки що живий»,
— сказав колишній обранець Івасюк.
Ведучий телепрограми на телеканалі

5

❙ Член Народної Ради Вадим Бойко поруч
❙ із лідером НРУ В’ячеславом Чорноволом.
❙ Меморіальна дошка на честь журналіста
❙ і нардепа Вадима Бойка.
«Прямий» Тарас Березовець зазначив, що
це серйозне звинувачення, і запитав у гостя, чи готовий той відповідати за свої слова. При цьому інший гість програми —
нардеп Микола Княжицький — тактовно
промовчав на все це.
«Я готовий від лютого 1992 року», —
відповів Валерій Івасюк і додав також, що
в інтернеті багато архівних даних у справі
про загибель Бойка.
За його словами, тоді ж було вбито і патологоанатома на прізвище Рак, який провів судово-медичну експертизу тіла нардепа Бойка.
Пан Івасюк також зауважив з нагоди
нещодавнього 29-річчя Всеукраїнського
референдуму 1991 року, що Леонід Кравчук «ніколи не мав стосунку до незалежності України, а був людиною, яка завжди боролася з незалежністю і досі бореться

з нею у так званій Тройственній групі».
Нагадаємо, що наприкінці липня 2020
року Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу. Перед
цим головою був Леонід Кучма. Перший
президент активно виступає в інформаційному просторі (під час численних інтерв’ю
і коментарів) проти російської агресії: засуджує анексію Криму і вторгнення на
Донбас.
Зауважимо, що через три дні після
вбивства журналіста — 17 лютого 1991
року — по УТ-1 показали пресконференцію
президента України Кравчука, який на запитання про загибель журналіста, народного депутата України Вадима Бойка відповів: «Слідство схиляється до версії: трагедія сталася внаслідок нещасного випадку — вибуху телевізора».
Уже тоді ці слова Кравчука обурили багатьох парламентаріїв, адже слова глави держави про «нещасний випадок» у прокуратурі сприйняли як заклик до дій: тобто слідчим треба довести, що саме так і було... ■

Вадим Бойко — відомий тележурналіст, уродженець міста Світловодськ
Кіровоградської області. Закінчив СШ
№2 у Світловодську з золотою медаллю. Навчався у Київському державному
університеті імені Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики.
Головний редактор програм для молоді Українського телебачення, позаштатний кореспондент програми
«Взгляд» (укр. «Погляд») Центрального
телебачення СРСР, постійно виступав на
сторінках газет «Комсомольская правда», «Комсомольское знамя», «Независимость».
Бойко також відомий тим, що висвітлював події, пов’язані з ліквідацією
аварії на ЧАЕС. 18 березня 1990 року
був обраний депутатом Верховної Ради
першого скликання (у другому турі набрав 56,38 %, перемігши шiстьох претендентів). Також він був заступником
глави парламентської комісії з питань
гласності та ЗМІ й членом депутатського об’єднання Народна Рада.
14 лютого 1992 року 29-річний Вадим Бойко загинув за нез’ясованих обставин під час вибуху і подальшої пожежі в кімнаті гуртожитку, де він жив.
Експертиза встановила, що він був мертвий iще до пожежі. Слідство з’ясувало,
що у приміщенні стався вибух. За
офіційною версією, Вадим Бойко згорів
у пожежі, яку спричинив вибух телевізора. Хоча експерти зазначали, що потужність, із якою стався вибух, та залишки каністри з бензином свідчили про зумисний підпал.
На той час Бойко вів розслідування,
куди поділися гроші КПУ після її заборони Президією Верховної Ради УРСР.
Імовірно, Вадим Бойко — перший журналіст, убитий в Україні від 1991 року
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06.00, 10.55, 3.00 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка.
Україна

7 грудня

КАНАЛ «1+1»
06.00 «ТСН-тиждень»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»

06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 2.30
Новини

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25, 11.25, 12.20
«Життя відомих

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

людей-2020»

18.20 Суспільна

13.10, 14.20, 15.25 «Міняю

студія

жінку»

09.30 Т/с «Гранд готель»

17.10 Мелодрама «Жінка»

11.25 Телепродаж

19.00 «Секретні матеріали-

15.10, 21.25, 0.00 Спорт

2020»

15.20 Країна пісень

20.45 Комедія «Рідня»

16.30 Т/с «Максиміліан і

22.45 «Гроші-2020»

Марія Бургундська»
17.30 Д/ф «Дика планета»
19.00 Жеребкування UEFA до
Чемпіонату світу FIFA2022 р.

00.00 «Дубінізми-2020»
00.20 Комедія «Діамантова
рука»
02.20 Комедія «Побачення у
Вегасі»

ІНТЕР
03.50 «Амосов. Століття»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.10 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.35, 18.00, 19.00, 3.25
«Стосується кожного»
10.35, 12.25 Т/с «Детектив
Ренуар»
12.00 «Новини»
15.45 «Чекай на мене.
Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «Головний калібр»
02.40 Т/с «Несолодка
пропозиція»

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 «Роман із
детективом»
23.30, 2.00 Т/с
«Невідправлений
лист»
01.30 Телемагазин
03.55 Реальна містика

19.25 «Дикі тварини»
19.55 «Тваринна зброя»
21.35 «Зворотний відлік»
00.05 Перша шпальта
00.35 Т/с «Полдарк»
03.55 Д/ф «Кіноперформанс.
Народний Малахій!»
05.05 Бюджетники
НТН
05.00, 4.50 «Top Shop»
05.15 Т/с «Запороги»
07.05, 16.50, 20.50, 2.25
«Випадковий свідок»
07.40 Х/ф «Вони воювали
за Батьківщину»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.45, 3.05 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 Х/ф «Драконові оси»
03.50 «Правда життя»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
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»
14.15 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний
детектив Магнум»
22.40 Мама реготала.
Найкраще
03.30 Чистоплюї
04.00 Роздовбаї
04.45 Оттак Мастак!
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Громадянська оборона
05.55 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.50 Х/ф «Тремтіння
землі-6»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Загибель ЛосАнджелеса»
15.00, 16.15 Х/ф «2012»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови. Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6»
22.35 Свобода слова
00.00 Т/с «Фантом»
01.00 Х/ф «Тремтіння землі5: кровна рідня»
02.45 Я зняв!

06.00, 7.15 Kids’ Time

танкові битви»
19.20, 1.15 «Кондратюк у
понеділок»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти
09.00 Le Маршрутка
10.00, 19.00 Супер Топмодель по-українськи
12.20 Х/ф «Темний
лицар»
15.40 Х/ф «Темний
лицар:
відродження
легенди»
21.20 Х/ф «Шибайголова»
00.20 Х/ф «Дещо»
02.25 Служба розшуку
дітей
02.30 Зона ночі
05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.00, 1.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойові кораблі»
08.10 Назустріч сонцю

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 «Таємнича
світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Найбільші

07.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 «МастерШеф.
Професіонали»
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.35 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Детектор брехні»
20.15, 22.50 Т/с «Колір
пристрасті»
23.05 Х/ф «Ніконов і Ко»
01.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22.25, 0.15 Т/с «Кістки-6»
02.55 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

Чемпіонат України
02.20 «Інтер» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
04.05 «Львів» — «Інгулець».
Чемпіонат України

04.00 «Удінезе» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії

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»
06.40 Т/с «Опер за
викликом-3»
10.50 «Загублений світ»
14.40 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
16.45 Х/ф «211»
18.15, 1.55 «Спецкор»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Ювентус» —
«Торіно». Чемпіонат
Італії
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45 Топ-матч
12.00 «Удінезе» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
13.50 «Десна» — «Ворскла».
Чемпіонат України
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 «Сампдорія»
— «Мілан». Чемпіонат
Італії
17.45 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
18.15 «Шахтар» — «Минай».
Чемпіонат України
20.00 «Монпельє»
— «ПСЖ». Чемпіонат
Франції
21.40 LIVE. «Фіорентина» —
«Дженоа». Чемпіонат
Італії
23.40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
00.35 «Олімпік» — «Рух».

ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» — «Минай».
Чемпіонат України
07.50, 11.50, 18.45
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Сампдорія»
— «Мілан». Чемпіонат
Італії
09.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Монпельє»
— «ПСЖ». Чемпіонат
Франції
12.00 «Олімпік» — «Рух».
Чемпіонат України
13.45 Журнал Ліги чемпіонів
14.15 «Кротоне» —
«Наполі». Чемпіонат
Італії
16.05 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра
17.00, 0.00 «Великий футбол»
18.55 «Лілль» — «Монако».
Чемпіонат Франції
20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
21.40 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
23.30 Журнал Ліги Європи
01.40, 3.45 Топ-матч
01.55 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 1.50 Правда життя
09.45, 0.40 Речовий доказ
10.55, 17.50 Дикі тварини
11.55, 15.50 Під іншим кутом
12.55 Війна всередині нас
13.50, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.50 Вирішальні битви
Другої світової
16.50, 23.40 Зроби або помри
18.50 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
21.50 Вуличний геній
22.40 Дива природи
02.50 Бандитський Київ
05.20 Містична Україна

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 Салат-бар
14.00 Люблю готувати
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

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його
друзі»
08.35 «Орел і решка.
Шопінг»
10.25 Х/ф «Учитель року»
12.25 Х/ф «Любовний
менеджмент»
14.15, 22.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.15 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.10 «Орел і решка. Дива
світу-2»
00.15 Х/ф «Хлоя»
02.00 «Нічне життя»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15, 0.30 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, 1.55 Панянкаселянка
21.15 Х/ф «Мері
Шеллі та монстр
Франкенштейна»
23.30 Одного разу в Одесі
01.30 На коня
02.45 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки
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КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
14.20, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.15 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «Головний калібр»
02.30 Т/с «Несолодка
пропозиція»
04.55 «Телемагазин»

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 Країна пісень
16.30 Т/с «Максиміліан і
Марія Бургундська»
17.30 Схеми. Корупція в
деталях
18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Тваринна зброя»
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 «Суперчуття»
23.40 «Боротьба за
виживання»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Заміновані
вірністю»

06.00, 2.35 «Життя
відомих
людей-2019»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя
відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 14.15, 14.45
«Міняю жінку»
17.10 Мелодрама
«Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Комедія «Рідня»
22.45, 0.55 «Майже
колишні»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00,

1.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
06.25 Про військо
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум

НТН
05.50 Т/с «Запороги»
07.55, 16.50, 20.50, 2.30
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 2.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздів»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40, 1.35, 3.00 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Легенди бандитської
Одеси»
03.50 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»

23.05 Х/ф «Ніконов і Ко»
01.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»

Чемпіонат Франції
16.00 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
17.50, 2.45 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
18.45 «Ювентус» —
«Торіно». Чемпіонат
Італії
21.00, 23.55 «Ніч Ліги
чемпіонів»
21.50 LIVE. «Динамо» (К)
— «Ференцварош».
Ліга чемпіонів УЄФА
00.30 Журнал Ліги Європи
01.00 «Лаціо» — «Брюгге».
Ліга чемпіонів УЄФА
03.40 «Сампдорія» —
«Мілан». Чемпіонат Італії
05.30 Топ-матч

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
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НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.20 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, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Теорія змови-5
11.10, 13.15 Х/ф «Підривники»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Епідемія
страху»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6»
22.40 Т/с «Фантом»
01.40 Х/ф «Тремтіння
землі-6»
03.10 Я зняв!

06.00, 7.15 Kids’ Time

07.15, 16.10 Д/с «Бойові
кораблі»
08.10 Назустріч сонцю
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 «Таємнича
світова війна»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші
танкові битви»
19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

Ліга чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
01.45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
02.40 «Шахтар» — «Минай».
Чемпіонат України
05.25 Топ-матч

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його
друзі»
08.35 «Орел і решка. Шопінг»
10.25 Т/с «Мисливці на
реліквії»
14.10, 22.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.10 «Орел і решка. Дива
світу-2»
23.10 Т/с «Я — зомбі»
02.25 «Нічне життя»

16.50
20.30
22.20
00.40
01.40
03.20
03.40

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 «Роман із
детективом»
23.20 Контролер
00.00, 2.00 Т/с «Віражі долі»
01.30 Телемагазин
04.10 Реальна містика

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти
09.00 Т/с «Бібліотекарі»
11.30 Х/ф «Хлопці будуть у
захваті»
13.20 Суперінтуїція
15.00 Хто зверху?
17.00, 19.00 Кохання на
виживання
21.00 Х/ф «Електра»
23.00 Х/ф «П’ята
категорія»
00.40 Х/ф «Нічка
жахів»
02.50 Зона ночі
05.00 Абзац

5 канал

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»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
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»
16.50 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний
детектив Магнум»
22.50 Мама реготала.
Найкраще
03.30 Чистоплюї
04.00 Роздовбаї
04.45 Оттак Мастак!

КАНАЛ «2+2»
06.00 Т/с «Ласко»
07.55 Х/ф «Майор Пейн»
09.45, 17.20 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «Бандитки»
15.40 Х/ф «Примарний
патруль»
18.15, 2.05 «Спецкор»
18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22.35, 0.25 Т/с «Кістки-6»
03.05 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Доктор Хаус»
07.15 Т/с «Комісар Рекс»
09.05 «МастерШеф.
Професіонали»
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.35 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.50 Т/с «Колір
пристрасті»

ФУТБОЛ-1
06.00, 20.30 Журнал Ліги
чемпіонів
06.30 «Десна» — «Ворскла».
Чемпіонат України
08.15 «Удінезе» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Шахтар» — «Минай».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Монпельє» — «ПСЖ».

ФУТБОЛ-2
06.00 «Лілль» — «Монако».
Чемпіонат Франції
07.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
09.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Фіорентина» —
«Дженоа». Чемпіонат
Італії
11.45, 19.10 Журнал Ліги
чемпіонів
12.15 «Львів» — «Інгулець».
Чемпіонат України
14.05, 4.30 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
15.00 «Сампдорія»
— «Мілан». Чемпіонат
Італії
16.50 Журнал Ліги Європи
17.20 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
19.40 LIVE. «Лаціо»
— «Брюгге». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.50 LIVE. «Ліга чемпіонів.
ONLINE»
23.55 «Лейпциг» — «МЮ».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 1.50 Правда життя
09.45, 0.40 Речовий доказ
10.55 Сіяя: з нами у дику
природу
11.55 Під іншим кутом
12.55 Там, де нас нема
13.55, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.55 Вирішальні битви
Другої світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55, 23.40 Зроби або помри
17.55 Дикі тварини
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.35 Україна: забута історія
04.50 Містична Україна

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 Салат-бар
14.00 Люблю готувати
15.50 Знаменитості

Зіркові долі
Дачна відповідь
Готуємо разом
Бургери
Формула любові
Арт-простір
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, 0.30 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, 2.00 Панянкаселянка
21.15 Х/ф «Кейт і Лео»
23.30 Одного разу в Одесі
01.30 На коня
02.50 Щоденники Темного
03.35 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплатіть
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Триває передплата на «Україну молоду» на
2021 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» 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.

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 передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ГРУДНЯ 2020
UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

9 грудня

КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.00, 1.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп реванш
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойові
кораблі»

08.10 Назустріч сонцю
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 «Таємнича
світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Найбільші

13.45 Х/ф «Людина
президента»
15.25 Х/ф «Людина
президента-2»
18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22.30, 0.20 Т/с «Кістки-6»
03.00 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

23.55 «Ман Сіті»
— «Марсель». Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
01.45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
04.30 Чемпіонат Франції.
Огляд туру

04.35 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

«Сніданок з «1+1»

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН

18.00, 21.00, 23.10,
2.15, 5.25 Новини

09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.45 Суспільна

11.25, 12.20, 14.15, 14.45
«Міняю жінку»

студія
09.30 Т/с «Гранд готель»

17.10 Мелодрама
«Жінка»

11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50

19.00 «Секретні матеріали2020»

Спорт
15.20 Країна пісень

20.45 Комедія «Рідня»

16.30 Т/с «Максиміліан і

22.45 «Світ навиворіт. 10
років. Ювілейний

Марія Бургундська»

випуск»

17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 «Дикі тварини»

00.10 «Світ навиворіт-11:
Китай. Дайджест»

19.55 «Тваринна зброя»
21.45 #@)[]?$0 з Майклом

ICTV

01.10 «Світ навиворіт»

2019»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.05 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «Головний калібр»
02.20 Т/с «Несолодка
пропозиція»
04.55 «Телемагазин»

06.00 «Життя відомих людей-

06.30 Книга-мандрівка.
Україна

ІНТЕР

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 «Роман із
детективом»
23.30, 2.00 Т/с «Вибираючи
долю»
01.30 Телемагазин
03.55 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації
04.15 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, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
11.10, 13.10 Х/ф «Іграшкові
солдатики»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «П’ята хвиля»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт.
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6»
22.40 Т/с «Фантом»
01.40 Х/ф «Підривники»
03.35 Я зняв!

06.00, 7.15 Kids’ Time

танкові битви»
19.20, 1.15 «Велика
політика»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти
09.00 Т/с «Бібліотекарі»
11.20 Х/ф «Я, робот»
13.40 Хто проти блондинок
15.20 Хто зверху?
17.20, 19.00 Діти проти
зірок
20.40 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
23.20 Х/ф «Відьми з
Сугаррамурді»
01.40 Т/с «Шлях чарівника»
02.30 Служба розшуку
дітей
02.35 Зона ночі
05.00 Абзац

Щуром
5 канал

22.10 «Суперчуття»
23.40 «Боротьба за
виживання»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Перехрестя
Балу»
НТН
05.50 Т/с «Запороги»
07.55, 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 «Із життя
начальника карного
розшуку»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Таємниці
кримінального світу»
14.35, 1.45, 2.55 «Речовий
доказ»
18.20 «Вартість життя»
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 «Зоряні війни: рух
опору»
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»
14.15 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
20.10 Т/с «Приватний
детектив Магнум»
22.50 Мама реготала.
Найкраще
03.30 Чистоплюї
04.00 Роздовбаї
04.45 Оттак Мастак!

СТБ
05.15
05.50
06.35
08.30

Т/с «Коли ми вдома»
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комісар Рекс»
«МастерШеф.
Професіонали»
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Про що мовчать
жінки»
20.15, 22.50 Т/с «Колір
пристрасті»
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»
07.50 Х/ф «Леді Кривавий
бій»
09.50, 17.15 «Загублений світ»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» — «Рух».
Чемпіонат України
07.45 Журнал Ліги Європи
08.15, 2.40 «Лейпциг» —
«МЮ». Ліга чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Лаціо» — «Брюгге».
Ліга чемпіонів УЄФА
12.05 «Шахтар» — «Минай».
Чемпіонат України
13.50 «Ліга Чемпіонів.
ONLINE»
16.00, 18.40 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16.50 «Динамо» (К) —
«Ференцварош». Ліга
чемпіонів УЄФА
19.15 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
19.25, 5.25 Топ-матч
19.40 LIVE. «Аякс»
— «Аталанта». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.50 LIVE. «Ліга чемпіонів.
ONLINE»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ліга чемпіонів.
ONLINE»
07.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00, 0.30, 2.35, 5.30 Топматч
008.15 Журнал Ліги Європи
08.40 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
10.30, 13.10, 21.00, 23.55 «Ніч
Ліги чемпіонів»
11.20, 0.45 «Динамо» (К)
— «Ференцварош».
Ліга чемпіонів УЄФА
13.45 «Десна» — «Ворскла».
Чемпіонат України
15.35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
16.30 «Лаціо» — «Брюгге».
Ліга чемпіонів УЄФА
18.15 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
19.10 «Лейпциг» — «МЮ».
Ліга чемпіонів
УЄФА
21.50 LIVE. «Інтер»
— «Шахтар». Ліга
чемпіонів УЄФА
02.45 «Аякс» — «Аталанта».
Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 1.50 Правда життя
09.45, 0.40 Речовий доказ
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у
дику природу
11.55 Під іншим кутом
12.55 Там, де нас нема
13.55, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.55 Вирішальні битви
Другої світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55, 23.40 Зроби або помри
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.45 Таємниці кримінального
світу
05.20 Смарт-шоу
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його
друзі»
08.35 «Орел і решка. Шопінг»
10.25 Т/с «Мисливці на
реліквії»
14.00, 22.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
15.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»
21.10 «Орел і решка. Дива
світу-2. Небачене»
23.10 Т/с «Я — зомбі»
02.25 Х/ф «Вчитель року»
04.10 «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 Салат-бар
14.00 Люблю готувати
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, 0.45 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, 2.15 Панянкаселянка
21.15 Х/ф «Білосніжка і
мисливець»
23.45 Одного разу в Одесі
01.45 На коня
03.05 Щоденники Темного
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки
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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 Країна пісень
16.30 Т/с «Максиміліан і
Марія Бургундська»
17.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Тваринна зброя»
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.10 «Суперчуття»
23.40 «Боротьба за
виживання»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Клітка для двох»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Життя відомих
людей-2019»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя
відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 14.20, 14.45
«Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 Комедія «Рідня»
21.45 «Право на
владу-2020»
00.45 «Українські сенсації»

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
СТБ

НТН
05.45 Т/с «Запороги»
07.50, 16.50, 20.50, 3.15
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 2.45 «Свідок»
09.00 Х/ф «Секретний
ешелон»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Вартість життя»
14.45, 1.50, 3.25 «Речовий
доказ»
18.20, 3.50 «Правда
життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
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»
17.00 Т/с «Швидка»
20.10 Т/с «Приватний
детектив Магнум»
22.50 Мама реготала.
Найкраще
03.30 Чистоплюї
04.00 Роздовбаї
04.45 Оттак Мастак!

05.15
05.40
07.15
09.15

Т/с «Коли ми вдома»
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комісар Рекс»
«МастерШеф.
Професіонали»
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Один за всіх»
20.15, 22.50 Т/с «Колір
пристрасті»
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»
06.35 Т/с «Ласко»
08.25 Х/ф «Потоп»

ІНТЕР

КАНАЛ «УКРАЇНА»

ICTV

05.25 «Слідство вели... з
Ленідом 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 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.15 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
00.00 Т/с «Головний калібр»
02.30 Т/с «Несолодка
пропозиція»
04.55 «Телемагазин»

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 «Роман із
детективом»
23.20 Слідами
00.00, 2.00 Х/ф «Секрет
неприступної
красуні»
01.30 Телемагазин
02.30 Реальна містика

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15, 1.45 Х/ф
«Бадьорість духів»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Одного разу
порушивши закон»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі. Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6»
22.40 Т/с «Фантом»
03.15 Я зняв!

06.25 Спостерігач
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Бойові кораблі»
08.10 Назустріч сонцю

5 канал
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 «Таємнича
світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Найбільші
танкові битви»

10.10, 17.15 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «Льодовиковий
період»
15.00 Х/ф «Спис долі»
18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22.30, 0.20 Т/с «Кістки-6»
03.00 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 13.20, 19.15 Журнал
Ліги Європи
06.30 «Динамо» (К) —
«Ференцварош». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.15 «Аякс» — «Аталанта».
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20, 2.40 «Ман Сіті»
— «Марсель». Ліга
чемпіонів УЄФА
12.10, 4.30 Огляд вівторка.
Ліга чемпіонів УЄФА
13.05, 5.25 Топ-матч
13.50 «Ліга чемпіонів.
ONLINE»
16.00, 18.40 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16.50 «Інтер» — «Шахтар».
Ліга чемпіонів УЄФА
19.40 LIVE. «Наполі»
— «Сосьєдад». Ліга
Європи УЄФА
21.50 LIVE. «Тоттенгем»
— «Антверпен». Ліга

Європи УЄФА
23.55 «Гоффенгайм»
— «Гент». Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
01.45 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ліга чемпіонів.
ONLINE»
07.50, 15.35 Огляд вівторка.
Ліга чемпіонів УЄФА
08.45 «Лаціо» — «Брюгге».
Ліга чемпіонів УЄФА
10.30, 13.10 «Ніч Ліги
чемпіонів»
11.20, 0.45 «Інтер»
— «Шахтар». Ліга
чемпіонів УЄФА
13.45 «Динамо» (К) —
«Ференцварош». Ліга
чемпіонів УЄФА
16.30 «Аякс» — «Аталанта».
Ліга чемпіонів УЄФА
18.15 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
19.10 «Ман Сіті»
— «Марсель». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.00, 23.55 «Шлях до
Гданська»
21.50 LIVE. «Брага»
— «Зоря». Ліга Європи
УЄФА
00.30, 2.35, 5.30 Топ-матч
02.45 «Наполі» —
«Сосьєдад». Ліга
Європи УЄФА
04.35 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.50 Правда життя
09.35, 0.40 Речовий доказ
10.45, 17.50 Сіяя: з нами у
дику природу
11.45 Під іншим кутом
12.45 Там, де нас нема
13.45, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.45 Вирішальні битви
Другої світової
15.50, 21.50 Вуличний геній
16.50, 23.40 Зроби або
помри
18.50 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.50 Ризиковане життя
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його
друзі»
08.35 «Орел і решка.
Шопінг»
10.35 Т/с «Мисливці на
реліквії»
14.10, 22.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
15.10, 2.25 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.10 «Орел і решка. Дива
світу-2»
19.10 «Орел і решка. Дива
світу-2. Небачене»
20.10 «Орел і решка. Дива
світу»
23.10 Т/с «Я — зомбі»
03.15 «Нічне життя»

9

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 13.00, 1.40 Вар’яти
09.00 Т/с «Бібліотекарі»
10.10 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Аліса в Країні
Чудес»
23.30 Х/ф «Аліса в
Задзеркаллі»
02.55 Служба розшуку
дітей
03.00 Зона ночі
05.00 Абзац

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі
істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

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 Салат-бар
14.00 Люблю готувати
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, 0.30 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, 2.15 Панянкаселянка
21.15 Х/ф «Мисливець і
Снігова королева»
23.30 Одного разу в Одесі
01.45 На коня
03.05 Щоденники Темного
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ГРУДНЯ 2020
UA: Перший

06.00, 10.55, 4.25 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка.
Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.20, 2.15, 5.25
Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.50,
18.20 Суспільна студія
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
12.25 Біатлон. Кубок світу. IIІ
етап. Спринт 7 км, жінки
15.15 Біатлон. Кубок світу.
IIІ етап. Спринт 10 км,
чоловіки
16.40, 23.45 «Боротьба за
виживання»
17.25 VoxCheck

11 грудня

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Життя відомих людей2019»
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, 3.25 ТСН
09.25, 10.25, 11.25, 12.20
«Життя відомих людей2020»
13.00, 14.20, 15.35 «Великі
випуски з Антоном
Птушкіним»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45, 0.40 «Ліга сміху-2020»
22.45 «Вечірній квартал»
00.00 «#Гуднайтшоу-2020»
02.40 «#Гуднайтшоу-2020 р.
05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
14.20, 15.20, 0.55 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 1.50 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Мир і війна»
03.20 «Чекай на мене.
Україна»
04.45 «Телемагазин»
05.15 «Мультфільм»

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 «Вірна
подруга»
18.00 Гучна справа
20.10 «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Якщо ти мене
пробачиш»
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 1.20 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
11.10, 13.15, 17.00, 0.15, 3.15
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Вижити за будьяку ціну-3»
15.00, 16.15 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу. Прем’єра
23.00 «На трьох-8». Прем’єра
01.50 Х/ф «Одного разу
порушивши закон»

06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 1.40 Вар’яти
08.50 Суперінтуїція
11.10 Кохання на
виживання
12.10 Аферисти в
мережах
14.20 Х/ф «Шибайголова»
17.10 Х/ф «Електра»
19.10 Х/ф «Суддя
Дредд»
21.00 Х/ф «Зоряний
десант»
23.40 Х/ф «Монстри»
02.25 Служба розшуку
дітей
02.30 Зона ночі

17.30 Перша шпальта
5 канал

18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Тваринна зброя»
21.35, 2.40, 5.50 Спорт
21.45 Прем’єра. «Я — Брюс
Лі»
00.15 Т/с «Полдарк»
02.45 «Зворотний відлік»
НТН
05.50 Т/с «Запороги»
07.50, 17.30, 20.50, 2.50
«Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 2.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «Це було в
розвідці»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50, 3.50 «Правда життя»
14.40, 1.20, 3.00 «Речовий
доказ»
16.50 «Наші права»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
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»
17.00 Т/с «Швидка»
20.10 Х/ф «Робін Гуд.
Принц злодіїв»
23.00 Без краватки
23.30 Мама реготала.
Найкраще
03.15 Чистоплюї
04.10 Роздовбаї
04.50 Оттак Мастак!

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
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06.35, 19.00, 22.50 «Холостячка
Ксенія Мішина»
10.10, 23.00 «Як вийти заміж»
11.15, 14.50, 18.05 Т/с
«Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
00.05 «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»
06.20 Т/с «Ласко»
07.15 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
11.15, 17.15 «Загублений
світ»
15.15 Х/ф «Джек Райан:
теорія хаосу»

06.25 Невигадані історії
07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Бойові кораблі»
08.15 Форшмак
08.45 Натхнення

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 Срібний вік

16.20 Кендзьор
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Найбільші
танкові битви»
19.20, 1.15 «Політклуб із
Віталієм Портніковим»

21.25 Вечірній преЗЕдент
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі
істини»
03.10 Час «Ч»
03.35, 4.10 Культ Ура!

18.15, 3.45 «Спецкор»
18.50, 4.15 «ДжеДАІ»
19.25 Х/ф «Бюро людяності»
21.15 Х/ф «Ворота темряви»
23.05 Х/ф «Експансивна
куля»
00.50 Х/ф «Крижані акули»
02.25 Х/ф «Мегаакула
проти гігантського
восьминога»
04.45 «Облом.UA.»
05.20 «Цілком таємно-2017»
05.45 Телемагазини

21.40 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
22.50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
01.10 Чемпіонат Франції
Передмова до туру
01.40 «Ліга чемпіонів.
ONLINE»
03.40 «Сент-Етьєн»
— «Анже». Чемпіонат
Франції

21.55 LIVE. «Сент-Етьєн»
— «Анже». Чемпіонат
Франції
23.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
00.45 «Олімпік» — «Львів».
Чемпіонат України
04.15 «Ліга чемпіонів.
ONLINE»

19.00
20.25
23.10
02.25

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.10, 21.25, 03.30,
05.30 Топ-матч
06.10 «Аякс» — «Аталанта».
Ліга чемпіонів УЄФА
08.20 «Гоффенгайм»
— «Гент». Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 23.20 «Тоттенгем»
— «Антверпен». Ліга
Європи УЄФА
12.05 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.00 «Наполі» —
«Сосьєдад». Ліга
Європи УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА.
Прем’єра
16.00 «Брага» — «Зоря».
Ліга Європи УЄФА
17.50 «Шлях до Гданська»
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Олімпік»
— «Львів». Чемпіонат
України

ФУТБОЛ-2
06.00 «Тоттенгем»
— «Антверпен». Ліга
Європи УЄФА
07.50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.45 «Лейпциг» — «МЮ».
Ліга чемпіонів УЄФА
10.30, 13.10 «Шлях до
Гданська»
11.20, 2.30 «Брага»
— «Зоря». Ліга Європи
УЄФА
13.45 «Гоффенгайм»
— «Гент». Ліга Європи
УЄФА
15.30 «Ман Сіті»
— «Марсель». Ліга
чемпіонів УЄФА
17.20 «Наполі» —
«Сосьєдад». Ліга
Європи УЄФА
19.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
19.40 «Інтер» —
«Шахтар». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.25 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 1.50 Правда життя
09.45, 0.40 Речовий доказ
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у
дику природу
11.55, 13.55, 19.50, 23.40
Cекретні матеріали
давнини
12.55 Там, де нас нема
14.55 Вирішальні битви
Другої світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55 Зроби або помри
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.50 Скарб.UA
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його
друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.15 «Орел і решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.00, 22.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
14.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.00 «Орел і решка. Дива
світу»

М/ф «Вартовий Місяця»
М/ф «Планета 51»
Т/с «Я — зомбі»
«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 Салат-бар
14.00 Люблю готувати
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, 0.30 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, 2.10 Панянкаселянка
21.15 Х/ф «До зустрічі з
тобою»
23.30 Одного разу в Одесі
01.45 На коня
03.00 Теорія зради
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ГРУДНЯ 2020

12 грудня
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, 16.30, 19.25 «Тваринна
зброя»
09.05 Відтінки України
09.40 Музеї. Як це працює
10.10, 22.00 Х/ф
«Передчуття»
12.00 «Історії вулканів»
12.40 Біатлон. Кубок світу. IIІ
етап. Етафета 4х6 км,
жінки
14.00, 1.45 UA Фольк. Спогади
15.05 Телепродаж
15.40 Біатлон. Кубок
світу. IIІ етап. Гонка
переслідування 12,5 км,
чоловіки
17.35 Х/ф «Апостол Павло:
диво на шляху в
Дамаск»
20.25 «Дикі тварини»
21.25 Д/ф «Неймовірні
винаходи»
00.10 Д/ф «Малевич»
04.30 Бюджетники

НТН
05.50 Х/ф «В останню
чергу»
07.30 Х/ф «Хазяїн тайги»
09.05 Х/ф «Зникнення
свідка»
10.45 Х/ф «Одиночне
плавання»
12.35 «Легенди карного
розшуку»
15.30, 2.35 «Випадковий
свідок»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
21.05 Х/ф «У бігах»
23.00 Х/ф «Грінго»
00.55 «Хвороби-вбивці»
03.05 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди бандитського
Києва»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20, 16.30 Мама реготала.
Найкраще
09.15 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
11.30 Check In. Україна
13.30 Середземноморський
Check-in
18.15 Х/ф «Донька мого
боса»
20.00 Х/ф «Ефект
метелика»
22.15 Х/ф «Коматозники»
00.30 Мама реготала.
Найкраще
03.00 Чистоплюї

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «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»
22.20 «Вечірній квартал»
23.15, 0.15 «Світське життя2020»
01.15 «Великі випуски з
Антоном Птушкіним»
03.45 «Життя відомих людей2019»

ІНТЕР
05.55 «Слово предстоятеля»
06.05 Х/ф «Дівчина без
адреси»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Висота»
13.00 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
15.00, 20.30 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
20.00, 2.15 «Подробиці»
22.00 «Бенефіс Ірини
Аллєгрової»
00.40 Х/ф «Чортове колесо»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»
03.50 Х/ф «Джейн Ейр»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 3.10 Реальна
містика
08.30 Т/с «Я тебе
знайду»
12.30, 15.20 Т/с «Втрачені
спогади»
16.50, 21.00 Т/с «Другий

ICTV
05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Т/с «Копи на роботі»
07.15 «На трьох»
10.20, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
13.50 Т/с «Пес-6»
16.40 Х/ф «Елізіум»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «На межі

шанс»

майбутнього»

20.00 Головна тема

21.30 Х/ф «Облівіон»

23.00, 2.15 Т/с «Відкрите

23.45 Х/ф «Крикуни»

вікно»

01.50 Х/ф «Іграшкові
солдатики»

01.45 Телемагазин
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НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 2.00 Вар’яти
07.50, 10.00 Орел і решка
12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху?
15.10 М/ф «Том і Джеррі:
форсаж»
16.50 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»
18.50 Х/ф «Я — номер
чотири»
21.00 Х/ф «Загін
самогубців»
23.40 Х/ф «Монстри-2:
темний континент»
02.30 Зона ночі

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 0.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
06.10 Д/с «Повітряні
воїни»

07.10, 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
«Танцюй, танцюй»
15.10 Є сенс

03.55 Роздовбаї
04.45 Оттак Мастак!

09.50, 1.00 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «У пошуках
бурштинової
кімнати»
15.00 Х/ф «Храм черепів»
16.55 13-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Колос»
19.00 Х/ф «Сльози Сонця»
21.15 Х/ф «Веселі
канікули»
23.15 Х/ф «Бойові пси»
02.00 «Облом.UA.»
03.15 «Цілком таємно-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

20.55 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. «Лаціо» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
23.40 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
00.35 «Ворскла» —
«Минай». Чемпіонат
України
02.20 «Сент-Етьєн»
— «Анже». Чемпіонат
Франції
04.05 «Рух» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50, 10.55 Т/с «Колір
пристрасті»
07.55 «Неймовірна правда
про зірок»
17.00, 22.30 «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» з
Наталкою Фіцич
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»
08.50 Прем’єра! «ДжеДАІ2020»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» — «Львів».
Чемпіонат України
07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15 «Наполі» —
«Сосьєдад». Ліга
Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Інтер» — «Шахтар».
Ліга чемпіонів УЄФА
12.15, 17.55 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА
13.10 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
13.20 «Брага» — «Зоря».
Ліга Європи УЄФА
15.55 LIVE. «Кротоне»
— «Спеція». Чемпіонат
Італії
18.50 Топ-матч
18.55 LIVE. «Торіно» —
«Удінезе». Чемпіонат
Італії

ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
06.55 «Гоффенгайм»
— «Гент». Ліга Європи
УЄФА
08.45 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
09.40 «Динамо» (К) —
«Ференцварош». Ліга
чемпіонів УЄФА
11.30, 21.35, 1.45, 3.45 Топматч
11.40, 1.55 «Олімпік»
— «Львів». Чемпіонат
України
13.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
13.55 LIVE. «Ворскла»
— «Минай». Чемпіонат
України
15.55 «Інтер» —
«Шахтар». Ліга
чемпіонів УЄФА
17.40 «Тоттенгем»

17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
18.15 Про військо
18.30 Невигадані історії
19.15 Стоп реванш
19.35 Спостерігач
20.10, 5.10 Рандеву
21.20 Вечірній преЗЕдент

19.25

20.15
21.25
21.45
21.55

23.55

03.55

— «Антверпен». Ліга
Європи УЄФА
LIVE. «Рух» —
«Дніпро-1». Чемпіонат
України
Футбол NEWS
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
«Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
LIVE. «Ланс» —
«Монпельє». Чемпіонат
Франції
«Кротоне» —
«Спеція». Чемпіонат
Італії
«Торіно» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії
МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.15, 1.00 Містична Україна
08.15 Прихована реальність
09.10 Україна: забута історія
10.05 Речовий доказ
11.15, 23.00 Cекретні
матеріали давнини
15.15, 21.00 Зроби або помри
17.15 Вуличний геній
18.15 Брама часу
01.45 Підроблена історія
К1
06.30
08.00
08.35
09.10
11.10

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
М/ф «Вартовий
Місяця»
12.50 М/ф «Планета 51»
14.30 «Орел і решка.

21.35, 3.00 Вікно в
Америку
22.00 Д/с «Найбільші танкові
битви»
00.10 Кінозлива
00.15 Х/ф
03.20, 4.10 Культ Ура!

Перезавантаження.
Америка»
00.00 Х/ф «Бабадук»
01.50 «Бійцівський клуб»
02.40 «Нічне життя»
К2
06.30 Телемагазин
07.30 Сенсації екрана
10.20, 23.30 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
11.10 М/ф «Діномама»
12.45 Х/ф «Інтуїція»
14.30 Х/ф «Мері
Шеллі та монстр
Франкенштейна»
16.45 Х/ф «Кейт і Лео»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Х/ф «Кохання та інші
ліки»
01.15 Панянка-селянка
02.30 Теорія зради
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00, 3.05 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55,
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 грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Телепродаж
14.05 Біатлон. Кубок
світу. IIІ етап. Гонка
переслідування 10 км,
жінки
14.55 Біатлон. Кубок світу. IIІ
етап. Етафета 4х7, 5 км,
чоловіки
16.20 Студія «Біатлон»
16.40 Т/с «Величні Медичі»
20.00 «Світ дикої природи»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Баухауз»
00.20 Д/ф «Кіноперформанс.
Народний Малахій!»
01.05 Країна пісень
02.05 #ВУКРАЇНІ
04.30 Д/ф «Хто створив
Змієві Вали?»
НТН
05.45 Х/ф «Опік»
07.45 «Слово предстоятеля»
07.50 «Будьте здоровi»
08.25 «Страх у твоєму домі»
12.00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
13.30 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
15.15 Х/ф «Чорний принц»
17.05 Х/ф «У бігах»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Смертельна
стежка»
23.40 Х/ф «Грінго»
01.30 «Речовий доказ»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 Мама реготала.
Найкраще
09.40 Без краватки
10.15 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
12.00 Азійський Check-in
16.00 Мама реготала.
Прем’єра
18.00 Х/ф «Ефект
метелика»
20.20 Х/ф «Ефект
метелика-2»
22.00 Х/ф «Кримінальне
чтиво»
01.05 Мама реготала.
Найкраще
03.30 Чистоплюї
04.20 Роздовбаї
04.45 Оттак Мастак!
СТБ
05.15 «Невідома версія.
Дівчата»
05.55 Х/ф «Жінка, яка співає»
07.50 Х/ф «Формула
кохання»

13 грудня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.30, 10.45 «Великі випуски з
Антоном Птушкіним-2»
11.50 «Світ навиворіт. 10 років.
Ювілейний випуск»
13.15, 3.10 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації2020»
19.30, 5.00 ТСН «ТСНтиждень»
21.00 Комедія «Я, ти, він, вона»
23.00 Комедія «Dzidzio.
Перший раз»
01.05 Комедія «Кохання і
Різдво»

ІНТЕР
05.35 Х/ф «Зорро»
08.00 «Удалий проєкт»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Інше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
16.50 Т/с «Детектив
Ренуар»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Великий бокс.
Владислав Сіренко
— Костянтин
Довбищенко»
23.00 Х/ф «Екіпаж»
01.55 «Речдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.15 Т/с «Роман із
детективом»
17.00, 21.00 Т/с «Квочка»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с
«Відчайдушний
домогосподар»
01.45 Телемагазин
03.15 Агенти
справедливості

ICTV
05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50 Факти
06.15 Анти-зомбі
07.15 Теорія змови
08.10 Секретний фронт
09.10 Громадянська оборона
10.05, 13.00 Т/с «Розтин
покаже»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Облівіон»
16.35 Х/ф «На межі
майбутнього»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «22 милі»
23.05 Х/ф «Холодна помста»
01.30 Х/ф «Крикуни»
03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Діти проти зірок
09.00 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»
11.00 Х/ф «Суддя Дредд»
13.00 Х/ф «Диво-жінка»
15.50 Х/ф «Загін
самогубців»
18.20 Х/ф «Земля
майбутнього: світ за
межами»
21.00 Х/ф «Аквамен»
23.50 Х/ф «Зоряний
десант»
02.30 Вар’яти

Підсумки тижня з
Ганною Мірошниченко
19.15 Спостерігач
19.35 Стоп реванш
20.10, 2.15 Машина часу
21.25 Вечірній преЗЕдент
21.30 Вечір з Яніною

Соколової
22.00 Д/с «Найбільші танкові
битви»
23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф
01.55 Огляд преси
03.15, 4.20 Культ Ура!

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
09.25
12.15
15.25
17.10

09.40
13.00
15.00
19.00

23.10 Х/ф «Бронежилет»
02.00 «Облом.UA.»
03.25 «Цілком таємно-2017»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

Чемпіонат України
09.35 «Лаціо» — «Верона».
Чемпіонат Італії
11.25 «Ворскла» —
«Минай». Чемпіонат
України
13.15, 18.50, 20.55, 23.40,
1.45, 3.45 Топ-матч
13.25 LIVE. «Кальярі»
— «Інтер». Чемпіонат
Італії
15.25, 21.10 Журнал Ліги
чемпіонів
15.55 LIVE. «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
17.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
18.55 LIVE. «Дженоа» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
21.40 LIVE. «Мілан»
— «Парма». Чемпіонат
Італії
23.55 «Інгулець» —
«Шахтар». Чемпіонат
України
01.55 «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
03.55 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України

«МастерШеф»
«Хата на тата»
«Супермама»
«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» з
Наталкою Фіцич
13.15 «Ехо України»
14.15 Концерт
17.10 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.10 «Анатомія тижня»
20.00 «Міністерство
правди»
20.30 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини» з
Тарасом Березовцем
22.00 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.30 «Щасливий день з
політиком»
23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
07.55, 0.55 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «Викрадення
літака»
14.25 Х/ф «Експансивна
куля»
16.15 Х/ф «За лінією
вогню»
18.00 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»
19.45 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура-2: коли
природа кличе»
21.20 Х/ф «Ямакасі»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 16.35 Топ-матч
06.10 «Ланс» —
«Монпельє». Чемпіонат
Франції
08.10 «Брага» — «Зоря».
Ліга Європи УЄФА
10.00, 14.45, 23.00 Футбол
NEWS
10.20 «Д/ф «…немає
другого Дніпра»
13.00 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Інгулець» —
«Шахтар». Чемпіонат
України
16.25 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
16.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
16.55 LIVE. «Десна»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
18.55, 23.20 Журнал Ліги
чемпіонів
19.25 LIVE. «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
21.20 «Великий футбол»
23.50 «Кальярі» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
01.35 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
02.25 «Десна»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
04.10 «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії

Натхнення
Хроніка тижня
Індійський фільм
Медекспертиза
Д/с «Таємнича світова
війна»
18.00, 1.00, 5.10 Час.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 1.00 Містична Україна
08.25 Прихована реальність
09.20 Україна: забута історія
10.15 Речовий доказ
11.25, 23.00 Cекретні
матеріали давнини
15.25, 21.00 Зроби або помри
17.25 Під іншим кутом
18.25 Брама часу
01.45 Війна всередині нас

14.00 Спеція
15.00 Смузі-меню
15.20 Магія солодощів
15.40 Просто їжа
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

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.45 Х/ф «Бунтарка»
10.45 Х/ф «Статус Бреда»
12.30 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.15 Х/ф «Більше за
життя»
02.00 «Бійцівський клуб»
02.45 «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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Норм та
нестримні: велика
пригода»
12.00 Х/ф «До зустрічі з
тобою»
14.15 Х/ф «Білосніжка і
мисливець»
16.45 Х/ф «Мисливець і
Снігова королева»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Х/ф «Скільки у
тебе?»
01.15 Теорія зради
02.30 Щоденники Темного
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-2
06.00 «Наполі» —
«Сосьєдад». Ліга
Європи УЄФА
07.45 «Рух» — «Дніпро-1».

www.umoloda.kyiv.ua

СВІТ
Олег БОРОВСЬКИЙ

Велика Британія схвалила застосування вакцини від COVID19
американсько-німецької
розробки Pfizer/BioNTech для
широкого використання. Експерти національної Агенції з
регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) з 23 листопада вивчали дані про вакцину та
дійшли висновку, що вона «відповідає вимогам безпеки, якості
та ефективності». Відтак уже в
найближчі дні почнеться щеплення груп ризику, повідомляє
Бі-Бі-Сі. Для цього Велика Британія замовила 40 мільйонів доз
— їх вистачить, щоб вакцинувати 20 мільйонів людей. Близько 10 мільйонів доз доставлять
найближчим часом.

Вакцинні перегони
Це найшвидший випадок
розробки вакцини в історії
людства. Те, що зазвичай займає роки, вчені зробили за 10
місяців. Це підтвердив прем’єрміністр Великобританії Борис
Джонсон. «Це приголомшливо, що MHRA офіційно схвалило вакцину Pfizer / BioNTech
проти COVID-19. Вакцина стане
доступною в усій Великій Британії з наступного тижня», —
написав Джонсон у «Твіттері».
Міністр охорони здоров’я
Метт Хенкок також висловив
радість у зв’язку з тим, що Велика Британія стала першою у
світі країною, яка почне застосовувати схвалений клінічно
препарат. За його словами, першими пройти вакцинацію зможуть мешканці будинків престарілих, медичні працівники,
а також люди похилого віку та
ті, хто страждає на захворювання, які можуть викликати ускладнення після зараження коронавірусом.
Британія, згідно з офіційними даними, посідає перше
місце в Європі за кількістю загиблих від COVID-19 (близько 60 тис. осіб) і п’яте в світі. В
уряді сподіваються, що вакцинація і масове тестування дозволять зняти карантинні обмеження вже навесні. Масова
імунізація всіх людей, старших
50 років, а також молодих, які
мають хвороби, може відбутися у 2021 році, коли буде більше вакцин.
Препарат від Pfizer/BioNTech
Ігор ВІТОВИЧ
Депутати ізраїльського парламенту — Кнесету — попередньо проголосували в середу, 2
грудня, за пропозицію власного
саморозпуску. 61 депутат проголосував «за», а 54 — «проти»
відповідної постанови. Тепер
законопроєкт про розпуск парламенту має схвалити відповідний комітет, після чого він має
пройти ще два читання. Втім
уже наступного тижня в Кнесеті може відбутися остаточне
голосування щодо саморозпуску парламенту, інформує «Німецька хвиля».
Але, як очікується, дві партії, які є зараз коаліційними
партнерами, спробують на переговорах уникнути розпуску.
Якщо ж переговори проваляться, на ізраїльтян у березні або
квітні чекатимуть уже четверті парламентські вибори за два
роки, інформує «Асошіейтед
Пресс».
Розпуску
парламенту
прагне блок «Кахоль-лаван»
(«Блакитно-білі») на чолі з
міністром оборони Бені Ганцем, який є коаліційним парт-
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■ COVID-19

Європа «на голці»
Велика Британія розпочинає вакцинацію населення наступного
тижня, а Росія і так «попереду всього світу»
є новим типом вакцин, який називається матрична РНК-вакцина. Вона використовує крихітний
фрагмент генетичного коду коронавірусу, щоб навчити організм
людини боротися з COVID-19 та
створити імунітет. Її вводять у
вигляді двох ін’єкцій з інтервалом у 21 день. Недоліком вакцини є те, що її мають зберігати при
температурі -70 градусів і транспортувати у спеціальних ящиках
із сухий льодом. Після доставки
її можна зберігати до п’яти днів
у холодильнику. Зараз літаки та
шпиталі у терміновому порядку
переобладнують для перевезення
такої «примхливої» вакцини.
Найближчим часом у Британії очікують на схвалення ще кількох вакцин, зокрема від американської компанії
Moderna, яка використовує ту
саму технологію, але менш вимоглива до температурного режиму зберігання. У Британії
вже замовили сім мільйонів
доз цих вакцин, які можуть
бути готові вже навесні. Велика
Британія також замовила 100
мільйонів доз різних типів вакцин від Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.
1 грудня BioNTech і Pfizer
направили запит у Європейське агентство лікарських засобів
(EMA) для отримання дозволу
на запуск їхніх вакцини в Європі, повідомляє «Рейтер». Очікується, що агенція прийме рішення в середині цього місяця,
але не пізніше 29 грудня.
Президент Франції Емманюель Макрон намагається утримуватися від поспішного оптимізму, тому заявив 1 грудня, що
масова кампанія вакцинації від
COVID-19 у країні почнеться між
квітнем і червнем 2021 року.
Представляючи 2 грудня
в Сенаті план щеплень, глава
міністерства охорони здоров’я
Італії Роберто Сперанца оголосив, що вони розпочнуться у
січні. Першими, наголосив він,
будуть вакцинувати працівни-

❙ Це найшвидший випадок розробки вакцини в історії людства.
ків охорони здоров’я, мешканців та працівників будинків для
людей похилого віку. Надалі —
працівники базових служб у
країні, включаючи правоохоронні органи та освіту. Масова
вакцинація також планується у
районах зі спалахами інфекції.
Загалом у кампанії з вакцинації
будуть задіяні 20 тисяч людей,
включаючи лікарів загальної
практики та сімейних лікарів.
Кульмінація щеплень очікується навесні та влітку, сказав Роберто Сперанца.
Міністр здоров’я нашого
найближчого західного сусіда — Польщі — Адам Нєдзєльський повідомив, що вакцинація дає надію на швидке завершення епідемії та повернення
до нормального життя. Польський уряд готує інформаційну
кампанію, що заохочуватиме
робити щеплення проти коронавірусу. За словами Нєдзєльського, її метою є вакцинація
приблизно 70 відсотків населення. Щеплення в Польщі можуть
почати робити вже в лютому,
вакцини будуть безкоштовними і добровільними, доступними для всіх охочих щепитися.
Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравєцький повідомив, що
особи, котрі хочуть вакцинуватися, зможуть зареєструватися
онлайн або телефоном.

«Супутник V» на російській
орбіті
Стосовно нашого найближчого північно-східного сусіда,
то президент Росії Володимир
Путін 2 грудня доручив почати масштабну вакцинацію від
COVID-19 російською вакциною «Супутник V». За його словами, найближчим часом вдасться виробити близько двох
мільйонів доз вакцини, що дає
можливість почати масштабну
вакцинацію населення, насамперед лікарів та вчителів. Щеплення робитимуть безплатно та
добровільно.
Путін
попросив
віцепрем’єрку Тетяну Голікову вже
наприкінці наступного тижня
запустити в країні масштабну
кампанію з вакцинації. «Якщо
ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул,
то просив би вас організувати
роботу таким чином, щоб наприкінці наступного тижня
ви приступили до масштабної
вакцинації», — порекомендував Путін Голіковій. У словах
володаря Кремля проглядає не
стільки турбота про здоров’я
населення, а традиційне ідеологічно-пропагандистське бажання виставити Росію «першою у всьому світі». У балеті,
хокеї, космосі, міжконтинентальних балістичних ракетах,
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а тепер ще й у вакцинації проти коронавірусу.
У серпні Росія повідомила,
що першою у світі розробила
вакцину від COVID-19. 11 листопада творці російської вакцини «Супутник V» відзвітували
про перші результати третьої
фази клінічних випробувань, і
того ж дня вона була офіційно
зареєстрована в Росії. Розробники з Національного дослідницького центру епідеміології
і мікробіології імені М. Ф. Гамалії стверджують, що ефективність становила 92 відсотки. Але це лише попередні
результати. Центр імені Гамалії подав заявку на сертифікацію своєї вакцини в штабквартиру Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Про це повідомила 19 листопада представниця організації в Росії Меліта Вуйнович в
ефірі радіостанції «Ехо Москви». При цьому вона зазначила, що поки ВООЗ не рекомендувала жодну вакцину проти
COVID-19, тому що препарати
мають пройти систему оцінки
спочатку в своїй країні, потім
на міжнародному рівні. Цього у випадку російської вакцини не було зроблено. Російські
розробники, як завжди, діють
«на ура»: спочатку запустимо,
а якщо щось піде не так, то підкоригуємо з допомогою «зубила, кувалди та міцних російських слів».
Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило
Дмитрієв заявив 2 грудня на
спецсесії Генасамблеї ООН, що
в Росії замовлено вже понад 1
мільярд 200 мільйонів доз «Супутника V». Заявки подали понад 40 країн, зокрема Бразилія
та Індія. У грудні на зарубіжних виробництвах Росія зробить 2 мільйони доз, сказав
Дмитрієв. Адже Росія нездатна
виконати той обсяг замовлень,
якими похвалилася з трибуни ООН. Бо, по-перше, не має
складових для виробництва
вакцини в промислових обсягах, а по-друге, не має підприємств, на яких могла б виробляти її промисловими партіями.
Адже Кирило Дмитрієв визнав,
що навіть ті два мільйони доз,
які він згадав, планується виготовити на «зарубіжних виробництвах», якщо вже точніше, то в Індії. ■

■ ЩЕ ОДНА СПРОБА

Зустрінемось біля урн
Четверті поспіль дострокові вибори в
Ізраїлі: депутати Кнесету проголосували
попередню пропозицію саморозпуску
нером партії «Лікуд» прем’єрміністра Біньяміна Нетаньяху.
У блоці обвинувачують главу
уряду в тому, що він поставив
свої правові інтереси вище інтересів країни. Нагадаємо, що
раніше цього року Нетаньяху
обвинуватили в шахрайстві та
хабарництві. Наступного місяця він має з’явитися в цій
справі в суді.
«Розпуск Кнесету, — це не
перемога, це перший крок до
іншого уряду, який займеться
коронавірусом та економікою,
а не змушуватиме ізраїльтян
ненавидіти одне одного», — написав у «Твіттері» лідер опозиції Джаїр Лапід, за ініціативою
якого це подання було направ-

лено до парламенту.
Голосування відбулося лише
через сім місяців після приходу до влади коаліції правої партії «Лікуд» прем’єр-міністра
Біньяміна Нетаньяху та лівої
партії «Кахоль-лаван» на чолі
з міністром оборони Бені Ганцем, які, незважаючи на розбіжності в програмах, заявили
про свою готовність протистояти кризі, спричиненій COVID19. Однак коментатори зазначають, що почуття національної єдності швидко вивітрилося
через нескінченні конфлікти та
сутички в кабінеті. Ганц звинувачує прем’єр-міністра у перешкоджанні ключовим завданням уряду, в тому числі щодо

❙ Учасники протесту проти Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі.
бюджету, в надії затягнути або
скасувати судовий процес проти нього.
Однак схоже, що сам Нетаньяху також прагне дострокових виборів, щоб, як зазначає портал Times of Israel,
він міг не виконувати домовленість про чергування посади
прем’єр-міністра, яку він підписав із Ганцем у травні. Згідно з її умовами, Ганц повинен
вступити на посаду глави уряду
в листопаді 2021 року, але вже

багато тижнів поспіль ізраїльські ЗМІ повідомляють, що це
малоймовірно.
Десятки тисяч ізраїльтян
вже кілька місяців поспіль вимагають відставки Біньяміна
Нетаньяху та висловлювали
невдоволення запровадженими урядом карантинними обмеженнями. Демонстрації відбуваються переважно по вихідних, як у Тель-Авіві та Єрусалимі, так і перед будинком, у
якому мешкає глава уряду. ■
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СУСПІЛЬСТВО
Марина Лазебна

«Сьогодні лише у трохи більш ніж третині з усіх створених громад
є служби захисту дітей».

■ ДОСВІД

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

Як «УМ» уже свого часу інформувала, Тернопільщина — одна з чотирьох областей України, які стали пілотними щодо реформування
інтернатних закладів та забезпечення належного життя і виховання дітей поза ними. Наприкінці 2017-го Міністерство соціальної
політики України та Тернопільська обласна державна адміністрація
уклали договір про співробітництво щодо реалізації на території
області проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» з метою надання області підтримки у впровадженні
Національної стратегії деінституціалізації догляду та виховання дітей і реформування інтернатної системи. Відтак на початку минулого року в рамках цього проєкту Міністерство соціальної політики
України уклало договір щодо надання консультаційних послуг із
реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей
у Тернопільській області з консорціумом Оxford Policy Management
(Великобританія), до складу якого входять міжнародна благодійна
організація «Партнерство «Кожній дитині» (Україна), Всеукраїнський фонд «Благополуччя дітей» та SOS KinderdorfInternational
(Австрія).

Чому карантин став холодним
душем
Підсумовуючи зроблене за
час співробітництва, Міністерство соціальної політики України та реалізатори проєкту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання
дітей у Тернопільській області» (за сприяння Укрінформу
та Тернопільського пресклубу)
провели престур онлайн, присвячений проблемам реформування інтернатної системи.
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розпочала
захід нагадуванням про такий
важливий документ, як Конвенція про права дитини, ратифікована нашою державою
в 1991 році. Серед задекларованих у ньому прав — і право
кожної дитини зростати у турботливому родинному середовищі. Здобутки та проблеми саме
його забезпечення обговорювали представники державного
та громадського секторів, експерти і журналісти. Зокрема,
йшлося про реінтеграцію дітей з інтернатів у біологічні родини, трансформацію пілотних
інтернатних закладів та розвиток відповідних соціальних послуг у територіальних громадах.
Щодо останніх Марина Лазебна повідомила, що «на сьогодні
лише у трохи більш ніж третині
з усіх створених громад є служби захисту дітей. І це при тому,
що саме громади мають нести
чи не найбільшу відповідальність за те, аби діти почувалися безпечно, не потрапляли до
інтернатів, залишалися вчитися, а надалі й працювати саме
у своїх громадах». Зазначила
міністерка також те, що такий
проблемний для всіх карантин,
як не дивно, вніс певні позитивні зміни в реформування інтернатних закладів України. А точніше — став своєрідним холодним душем для всіх задіяних у
цій системі. 42 тисячі українських дітей були повернуті за цей
час у свої сім’ї. З одного боку,
непросто було забезпечити, аби
всі вони могли жити в прийнятних умовах, нормально харчуватися, дистанційно навчатися
і таке інше. А з іншого — стало зрозумілим, що значна кількість дітей можуть і надалі перебувати вдома, тобто обходитись без інтернатів. І не тому,
що хтось проти інтернатних закладів, а тому, що це насамперед в інтересах дітей.
Говорячи про результати, керівник проєкту, старший консультант Oxford Policy
Management Володимир Кузьмінський повідомив, що за 21
місяць кількість дітей, які цілодобово перебувають в усіх ко-

міністерка соціальної політики України

мунальних закладах інституційного догляду та виховання
Тернопільської області, вдалося скоротити на понад 35 відсотків. У шести інтернатах кількість дітей, які постійно там
перебувають, зменшилась на
55,4%, а, приміром, у Збаразькій санаторній школі-інтернаті
— аж на 88%. «Це дуже високий показник навіть порівняно
з іншими країнами, — підкреслив він. — А досягти таких результатів дало змогу взаєморозуміння та налагодження чіткої
взаємодії між міністерством,
обласною владою, експертами і
громадським сектором, а також
застосування кращого світового
досвіду».

«Багато дітей не повинні
перебувати в інтернатах,
для цього немає серйозних
підстав»
За час реалізації проєкту в області досягнуто певного прогресу в розвитку сімейних форм виховання: створено
3 перші патронатні сім’ї, 8 прийомних сімей, 2 дитячі будинки
сімейного типу. Також значно
збільшилась кількість надавачів соціальних послуг сім’ям із
дітьми, кількість фахівців із соціальної роботи та спеціалістів,
які організовують соціальну підтримку вразливих сімей
в ОТГ, збільшилась порівняно з минулим роком майже удвічі. Водночас експерти констатували, що далеко не в усіх
об’єднаних територіальних громадах до цієї справи ставляться з необхідною відповідальністю, тож у третині з них досі немає таких спеціалістів. Цю проблему експерти назвали серед
головних, на вирішенні яких
слід зосередити увагу найближчим часом. Необхідні ефективні державні механізми для спонукання керівників ОТГ вводити посади фахівців із соціальної
роботи, створювати відповідні
соціальні служби, розвивати сімейні форми виховання та патронат над дітьми, розвивати та
підвищувати якість інклюзивної освіти. Зокрема, підвищення рівня професійної компетенції працівників соціальної сфери, об’єднання та інтеграція їхніх зусиль для забезпечення
інтересів кожної дитини залишається наразі глобальною проблемою. Ще важливішою є необхідність підвищення відповідальності батьків за виконання
їхніх батьківських обов’язків.
«Багато дітей не повинні перебувати в інтернатах, для цього немає серйозних підстав, —
зазначила ключова експертка
проєкту Зінаїда Кияниця. —
Просто він, приміром, розта-

Громада для сироти
Щоб забрати дітей з інтернатів, їм необхідно забезпечити умови

❙ «І ми хочемо в родинне середовище».
❙ Фото з сайта ukrinform.com.
шований поряд, тож батькам
так зручніше або таким чином
вони вирішують питання матеріальної скрути».
У ході реалізації пілотного проєкту також було визначено потребу в нормуванні процедур та порядку зарахування
дітей до інтернатів обласної комунальної власності. Спільно з
відповідними підрозділами облдержадміністрації було, зокрема, розроблено та забезпечено
супровід прийняття сесією Тернопільської обласної ради рішення «Про порядок зарахування дітей на цілодобове перебування та їх відрахування
у комунальних закладах, які
здійснюють інституційний догляд і виховання дітей», яким
встановлено єдиний алгоритм
зарахування дітей до таких закладів, заборонено приймати

форм власності, типу та підпорядкування, включно з недержавними організаціями. Визначено потреби територіальних громад у таких додаткових
послугах для дітей та сімей із
дітьми, в ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання
таких послуг. Розроблено також інформаційно-аналітичну систему моніторингу, призначену для збору, накопичення, зберігання, обліку, пошуку
та використання даних про рух
дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду, та
виховання на території області. Відтак аналіз, здійснений
із використанням системи, дав
можливість отримати достовірні дані щодо кожної дитини,
яка перебуває в тому чи іншому інтернаті, з урахуванням її

«В шести інтернатах Тернопільщини кількість дітей,
які постійно там перебувають, зменшилась на 55,4%,
а, приміром, у Збаразькій санаторній школі-інтернаті
— аж на 88%. Це дуже високий показник навіть
порівняно з іншими країнами».
дітей на цілодобове перебування до інтернатів без ґрунтовного розгляду заяви батьків на комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання, а
також обмежив термін перебування дітей в інституціях обласної комунальної власності та
зобов’язав місцеві органи влади
вживати заходів для повернення дітей у громади.

Аналіз інтернатського
дитинства
Фахівці провели детальний
аналіз діяльності мережі інтернатів, що функціонують у Тернопільській області. Досліджено динаміку і причини влаштування дітей у ці заклади та їх
реінтеграції в сім’ї чи якісь сімейні форми виховання. Здійснено інвентаризацію соціальних та реабілітаційних послуг,
які надають їм заклади різних

статусу, сімейної ситуації, стану здоров’я та особливих потреб, причин потрапляння у заклад тощо.
Під час заходу журналісти
дізналися про те, як саме планують трансформувати п’ять
інтернатних закладів області.Так, приміром, Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини трансформується у Центр реабілітації
і розвитку дитини та надаватиме широкий спектр послуг
для дітей раннього і дошкільного віку з інвалідністю й порушенням розвитку та їхнім
батькам. Збаразька санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів трансформується в Збаразький обласний
ліцей Тернопільської обласної
ради, в складі якого на період
до 1 вересня 2024 року функціонуватиме структурний підроз-

діл — гімназія, що забезпечить
здобуття базової середньої освіти, а також можливість здобуття початкової освіти для учнів,
які у 2019-2020 навчальному
році навчалися у 2-х і 3-х класах. Теребовлянський навчально-виховний комплекс трансформується в Теребовлянський
профільний ліцей імені Ярослави Стецько, у складі якого на
той же період діятиме гімназія
з можливістю збереження спеціальних класів, а також передбачено можливість здобуття початкової освіти для учнів, які у
2019-2020 навчальних роках
навчалися в 1-4-х класах. Бережанська обласна комунальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням трудового навчання трансформуватиметься у Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради, у
складі якого на період до 1 вересня 2024 року існуватиме
структурний підрозділ загальноосвітньої школи, що забезпечує здобуття початкової освіти для учнів, які у 2019-2020
навчальному році навчалися у
1-4-х класах, базової середньої освіти, а також забезпечить
можливість поступового переходу класів ІПК в інклюзивні
класи. Тернопільський обласний комунальний дитячий будинок для дітей шкільного віку
трансформується у Центр соціальної підтримки дітей та сімей, у складі якого діятиме малий груповий будинок для догляду і виховання дітей в умовах, наближених до сімейних,
а також соціальна служба підтримки сім’ї та соціальна служба розвитку сімейних форм виховання, соціальні квартири
матері та дитини. На стадії узгодження та внесення на розгляд обласної ради план трансформації Петриківського дитячого будинку-інтернату, який
перебуває у сфері управління системи соціального захисту населення і який буде трансформовано у Центр адаптації та
соціальної підтримки дорослих
осіб з інвалідністю. ■
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СПОРТ
Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)
Григорій ХАТА
Просто неймовірні за своєю
протилежністю результати демонструє донецький «Шахтар»
у поточній Лізі чемпіонів. Після двох поразок у спареному
протистоянні з «Боруссією» з
Менхенгладбаха, в якому «гірники» пропустили десять голів,
чинний чемпіон України примудрився вдруге за короткий
час покласти на лопатки найтитулованіший клуб Суперліги
— мадридський «Реал».
Такого результату, слід визнати, ніхто не очікував від команди Луїша Каштру, навіть
самі «гірники». «У нинішньому сезоні «Шахтар» грає в найскладнішій групі за всю історію
нашої команди в Лізі чемпіонів.
Насправді перед початком групового раунду робилася ставка на успішне проведення поєдинків iз «Боруссією», а вийшло навпаки — двічі перемогли
«Реал» та зіграли внічию з «Інтером», — зізнається генеральний директор «гірників» Сергій
Палкін.
Водночас «гірницький» гендир наголошує, що перемоги донецького клубу над галактичним «Реалом» не є випадковістю, попри те, що дехто вважає
саме так. «Ми маємо певну
стратегію, ми знаємо, куди
йти і що робити. Футболісти та
тренерський штаб довели свою
правоту та лінію, котру вони
гнуть», — зазначив Палкін.
Після неймовірно болісного
фіаско в спареному протистоянні з «Боруссією» на «Шахтар» посипалася закономірна
критика. Утім після подвійного тріумфу над «Реалом» у таборі «гірників» сподіваються,
що вони сповна реабілітувалися за попередні невдачі. При
цьому команда Каштру суттєво
підвищила свої шанси на вихід
у «плей-оф» ЛЧ, щоправда, для
гарантованої участі в 1/8 фіна-

«Останній матч вирішить усе: ми або продовжимо шлях у Лізі чемпіонів
або Лізі Європи, або вилетимо з єврокубків узагалі. У футболі все
непередбачувано і може миттєво змінюватися».

■ СУПЕРЛІГА

■ ТАБЛО

Курсова стійкість
Удруге в групі перегравши «Реал», «Шахтар» зберіг хороші шанси
на «лігочемпіонський» «плей-оф»; а для «Динамо» успіхом буде
й участь у стикових матчах Ліги Європи

❙ «Гірники» вдруге на груповому етапі переграли мадридський «Реал».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
лу турніру «помаранчево-чорним» в останньому турі потрібна гостьова перемога над «Інтером».
Загалом, усі чотири учасники квартету В досі зберігають шанси на продовження боротьби за Кубок чемпіонів, зок-

15

рема й майбутній суперник донеччан, який у минулому турі
здобув першу перемогу на груповому етапі, хоча все одно залишився на останньому місці в
«пульці».
«Останній матч вирішить
усе: ми продовжимо шлях або

в Лізі чемпіонів, або в Лізі Європи, або вилетимо з єврокубків узагалі. У футболі все непередбачувано і може миттєво
змінюватися», — заявив Луїш
Каштру. Власне, для забезпечення єврокубкової весни «гірникам» потрібно не програти в

Ліга чемпіонів. 5-й тур. Група В.
«Боруссія» (М, Німеччина) — «Інтер» (Італія) — 2:3, «Шахтар» (Україна) — «Реал» (Іспанія) — 2:0
(Дентіньйо, 57; Соломон, 82).
Турнірне становище: «Боруссія»
(М) — 8, «Шахтар», «Реал» — 7, «Інтер» — 5.
Група G. «Ювентус» (Італія) —
«Динамо» (Україна) — 3:0, «Ференцварош» (Угорщина) — «Барселона» (Іспанія) — 0:3.
Турнірне становище: «Барселона» — 15, «Ювентус» — 12, «Динамо», «Ференцварош» — 1.
Мілані «Інтеру», що після їхньої «сухої» нічиєї в Києві виглядає цілком реальним варіантом.
Також нічиєї вистачить для
продовження своєї участі в поточній єврокубковій кампанії й
київському «Динамо», щоправда, в заключному матчі групового раунду ЛЧ — проти «Ференцвароша» в Києві — підопічні Мірчi Луческу матимуть
можливість отримати лише перепустку до «плей-оф» Ліги Європи.
А програний минулої середи
матч «Ювентусу» в Турині зайвий раз лише підтвердив, що
в нинішньому вигляді «білосині» не здатні конкурувати з
європейськими грандами в Суперлізі.
Сьогодні на полі відчувалася різниця в досвіді, різниця в
майстерності. У нашому складі
дуже багато молодих гравців,
які ще навчаються і, звичайно, помиляються. Наша участь
у цьогорічній Лізі чемпіонів є
уроком для нашої молоді. Ми
вчимося, отримуємо досвід.
А перед вирішальною грою з
«Ференцварошем» ми отримали важливий урок», — пояснив
Луческу. ■

■ ХОКЕЙ

За бортом
процедури
Ветерани вітчизняного хокею прагнуть добитися
істотних змін у керівництві національної федерації
Григорій ХАТА
За кілька місяців до звітно-виборчого Конгресу федерації хокею України,
котрий має відбутися 18 грудня, близько семи десятків знаних українських
хокеїстів підписали відкритий листзвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому закликали
главу держави звернути увагу на діяльність ФХУ, котру вже 14 років очолює
Анатолій Брезвін, i посприяти тому, аби
в роботі цієї організації відбулися суттєві зміни.
Олексій Житник, Дмитро Христич,
Руслан Федотенко, Антон Бабчук, Валерій Ширяєв та інші підписанти звернення наголосили на тому, що з кожним
роком український хокей лише регресує.
Приміром, національна збірна України вже давно вибула з еліти світового
хокею і нині грає лише в третьому за си-

лою дивізіоні планети. Тривалий час не
можуть потрапити українські хокеїсти
й на Олімпійські ігри.
Звернули знані ветерани вітчизняного хокею увагу президента країни й
на серйозні проблеми з хокейною інфраструктурою в Києві, де вже багато років
ніяк не можуть відновити діяльність льодові арени, реконструкція котрих розпочиналася за участі ФХУ. Свою пропозицію про необхідність змін у ФХУ ветерани направили також і до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови
НОК України Сергія Бубки.
Днями ж з’явилася інформація, що
Анатолій Брезвін учетверте вже не висуватиме свою кандидатуру на пост очільника хокейного господарства. При цьому, як
повідомили окремі ЗМІ, боротьбу за пост
керівника ФХУ вестимуть двоє претендентів: колишній гравець НХЛ і нинішній голова правління громадської органі-

❙ В українському хокеї назрівають великі зміни — багаторічний президент ФХУ
❙ Анатолій Брезвін не збирається переобиратися на четвертий термін.
❙ Фото з сайта uhl.ua.
зації ХК «Сокіл-Київ» Олексій Житник i
віцепрезидент ФХУ Георгій Зубко.
Однак на офіційному сайті федерації
з’явилося уточнення: «Згідно з вимогами
чинного Статуту ФХУ щодо процедури та
строків висування кандидатів на виборчі посади до органів управління, кандидатів мають висувати загальні збори відокремлених підрозділів. Станом на 1 грудня офіційного висування кандидатури
Олексія Житника у визначений спосіб
не відбулось. Таким чином він не братиме участі у прийдешніх виборах».
Власне, кандидатів для участі в президентській гонці повинні висувати регіональні федерації, однак, як свідчать у
ФХУ, жодна з таких організацій подіб-

ного подання щодо Житника не робила.
Водночас у мережі неважко знайти
підписаний 1 грудня лист керівником
підрозділу Федерації хокею України в
Київській області Юрієм Загороднім, у
якому йдеться про те, що підпорядкована йому структура направляє у ФХУ
програму кандидата на посаду президента ФХУ Олексія Житника для презентації та розгляду на майбутньому звітновиборчому конгресі.
Вочевидь, боротьба за крісло очільника ФХУ набуває запеклого характеру.
Можна припустити, що так просто Житник та К° з дистанції не зійдуть. Утім,
яким буде підсумок протистояння, покаже час. ■
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■ КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Таємний роман
Ріанна не змогла приховати свої стосунки
Дара ГАВАРРА
Американська співачка барбадоського походження Ріанна не любить афішувати своє особисте життя, але якось
так трапляється, що всі її романи рано
чи пізно стають надбанням публіки, як
би дівчина не приховувала їх. Так, нещодавно майже весь «глянець» затрубив про нові стосунки співачки з колегою по цеху — репером A$AP Rocky.
Ніби нічого дивного, що 32-річних виконавців бачили то в ресторані, то на
світських заходах. Але цього разу,
здається, все серйозно. Парочку «засікли» в одному з ресторанів Нью-Йорка,
де вони туркотіли, мов голуб’ята. Авторитетне джерело журналу People підтвердило — так, це роман, а не звичайні зустрічі приятелів.
Нагадаємо, Ріанну й раніше бачили
в товаристві A$AP Rocky то на тижнях
моди в Парижі в 2018-му, то на врученні премій The Fashion Awards в Лондоні
у 2019-му, а ще раніше, у 2013-му, репер їздив у турне Ріанни по США. Та
тепер усе, здається, по-іншому, адже
ще на початку року співачка розірвала стосунки з мільярдером Хассаном

Джамілем із Саудівської Аравії,
якого навіть познайомила свого
часу з батьками, і тепер є вільною пташкою.
Хочеться сподіватися, що
ці стосунки не носитимуть
аб’юзивний характер, як
це було у стосунках Ріанни
з хіпхопером Крісом Брауном. Нагадаємо, в лютому 2009-го, напередодні вручення «Греммі», співачка посварилася з коханим, і це вилилося в бійку. Фото з поліцейського відділку
були оприлюднені, після чого громадськість побачила обличчя співачки — все в синцях і саднах. Крісу вдалося уникнути тюремного
ув’язнення, обмежившись лишень умовним терміном.
Проте Ріанна зробила все,
щоб ця історія стала
широковідомою, аби
інші дівчата не потрапили в подібну халепу. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №120

❙ Ріанна.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Продумуйте всі деталі наперед, це допоможе вчасно завершити розпочаті проєкти. Будуть моменти, коли ви
зможете відчути стабільний ґрунт під ногами.
Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
Телець (21.04—21.05). Що стосується
фінансів, то головне — не приймати поспішних рішень, а діяти спокійно. Вас чекають цікаві зустрічі та новi враження.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). У вас буде
багато завдань, які потрібно виконати у визначений термін. Але не поспішайте розповідати
про свої плани.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Рак (22.06—23.07). Попереду переїзд,
зміна обстановки i навiть роботи. Варто бути
обережнішим iз фінансами, адже нових джерел прибуткiв не передбачається.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

Лев (24.07—23.08). Перiод початку нових відносин. На горизонті з’являться відразу кілька цікавих варіантів. Будьте готові піти
за покликом серця чи прислухатися до здорового глузду.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Діва (24.08—23.09). Тиждень буде успішним щодо кар’єрного та особистісного
росту. Правильне рішення підкаже людина з
близького оточення.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Терези (24.09—23.10). Ваш шлюб може
пройти випробування на міцність. Не поспішайте рубати з плеча, душевна розмова допоможе
прийти до спільного знаменника.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Скорпіон (24.10—22.11). Зiрки обiцяють багато любовних переживань і яскравих
інтрижок, але виникнуть деякі складнощі у виборі супутника для постійних відносин.
Дні: спр. — 9; неспр. —10.

Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви самотні, наберіться терпіння, скоро ви зустрінете своє кохання. Пiклуйтеся про самопочуття,
тоді не буде серйозних проблем зі здоров’ям.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Козеріг (22.12—20.01). Усі іспити ви
витримаєте з честю, так що час виходити на
дорогу великої кар’єри. Дрібні невдачі посприяють бажанню ще міцніше утвердитися.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Водолій (21.01—19.02). Тиждень буде
важким, але результати виконаної роботи
просто приголомшать вас. Ви ніяк не можете
підібрати ключик до заповітних дверей, просто штовхніть їх.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Риби (20.02—20.03). Вам нелегко відокремити реальність від фантазій, але доведеться. Інакше в нашому складному світі все
заплутається ще більше.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №117
від 27—28 листопада

■ ПРИКОЛИ

5—6 грудня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура
вночi та вдень близько 0. Пiслязавтра вночi -4...-6 градусiв, мінлива
хмарність
удень близько 0.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi +1...+3, удень +8...+10. Яремче: вночi +2...+4,
удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +10...+12. Рахiв:
уночi +3...+5, удень +11...+13.

хмарно

3 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
5 см, Стрий — 6 см, Славське — 1 см, Плай — 8 см,
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 1 см, Долина — 1 см, ІваноФранкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Коломия — немає,
Пожежевська — 3 см.

сніг
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доїд. 6. Чоловік, за якого йдеш заміж не з власної волі. 7. Український
дисидент, один з організаторів Клубу творчої молоді, який разом із Аллою Горською та Василем Симоненком відкрив «таємницю Биківні». 13.
Міфічний прабатько вірмен. 15. Декоративний шалик із пір’я. 16. Позика під заставу землі чи майна. 18.
Популярний чоловічий журнал. 19.
Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіона. 20. Французький філософ і математик, основоположник аналітичної геометрії. 21. Замкнена соціальна група людей, яка досі поширена в
Індії. 22. Незаконне заволодіння чужим майном на підставі сфабрикованих судових рішень. 24. Біблійна героїня, яка врятувала євреїв від винищення в Персії. ■
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Прочитав недавно книгу «Як
кинути курити».
— Ну і як?
— Така цікава книга, що, розмірковуючи над нею, викурив ще
одну пачку цигарок.
***
— Тату, якщо я знайду на вулиці тисячу гривень, що мені з ними робити?
— Синку, ти повинен негайно
віднести їх до міліції, і люди скажуть, що ти чесна людина.
— А якщо я знайду мільйон?
— Якомога швидше принеси
його додому і заховай. Якщо в тебе

буде мільйон, тобі буде все одно, що
скажуть люди.
***
Переповнений автобус різко загальмував, і літній пасажир мимоволі вхопився за плече жiнки, яка
стояла поруч.
— Послухайте, — сердиться
вона, — а ви не могли б ухопитися
за що-небудь інше?
— Панi, не спокушайте мене.
***
Якось вирішив пожартувати і в
резюме, у графі «позитивні якості»,
написав: «відсутня совість». І тут же
стали пропонувати та-а-а-акі посади.
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з 1 до 7 липня

По горизонталі:
1. Місто, де вбили головного отамана Армії УНР Симона Петлюру. 4.
Організаційний центр керування
роботою факультету в вищих навчальних закладах. 8. Вдова Джона Леннона. 9. Один із міфічних братів — засновників
Риму. 10. Найвища гора Західної
Європи. 11. Столиця Португалії. 12.
Тварина, яку американці будять у лютому, щоб дізнатися прогноз на весну. 14. Місто на Тернопільщині, де у
1649 році було укладено мирний договір між Богданом Хмельницьким та
польським королем Яном Казиміром.
17. Курортне місто в Криму. 21. Старший син Кайдашів, персонаж повісті
Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева
сім’я». 23. Найвища гірська вершина
світу. 25. Тітка Проні Прокопівни з комедії Михайла Старицького «За двома зайцями». 26. Спосіб відпочинку
й оздоровлення дітей улітку. 27. «Той,
що греблі ...», персонаж драми-феєрії
Лесі Українки «Лісова пісня». 28. Перерва у виставі чи концерті. 29. Старовинне французьке місто.
По вертикалі:
1. Прогалина в огорожі, яка заміняє хвіртку. 2. Професія, фах.
3. Розрізана вздовж труба як пристрій для зсипання зерна чи зливання води. 4. Настільна гра, популярна в радянських дворах. 5. Лю-

