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Передплатіть «Україну молоду» на 2021 рік                                                                              стор. 7
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«Корона», яка руки гріє

стор. 5»

Українські ЗМІ шукають 

винних у зриві співпраці з 

Фондом, канали ж, орієнтовані 

на Росію, розповсюджують 

фейки про наших кредиторів

Локдаун — після 

Різдва за старим 

стилем

Як ми «надули» МВФ«Спутник V» особливого 
призначення

Харківська 

фармакологічна 

компанія не випускатиме 

російську вакцину

Відстоявши нічию на легендарному «Джузеппе Меацца» в Мілані, «Шахтар» залишив за бортом єврокубків знаний «Інтер».
Фото з сайта shakhtar.com.
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стор. 15»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,040 грн 

1 € = 33,955 грн

1 рос. руб. = 0,380 грн

Голова ВР Д. Разумков 
повідомив, що парламент 
працюватиме під час 
локдауна

Результативна 
кінцівка
Флагмани вітчизняного футболу продовжать свою 
єврокубкову кампанію у Лізі Європи

Цю звістку зустріли ми радо,
Була вона довгожданна: 
Наша Верховна Рада 
Працюватиме в часі локдауна.

Зраділа кожна громада
Вілліджа, сіті чи тауна:
Як гарно — Верховна Рада 
Працює під час локдауна.

Не пустять тебе в «Ельдорадо»
Ані в спортзал, ні до сауни,
Але Верховна Рада 
Працюватиме в часі локдауна.

Грими святкова естрадо!
Танцюйте ведмедики-брауні!
Наша Верховна Рада 
Працює навіть в локдауні!



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ГРУДНЯ 20202 ІнФорУМ
«Дуже і дуже рано говорити про успішність протидії COVID-19 в Україні. 
Показове висвітлення вигідних керівництву МОЗУ показників та 
статистики лише погіршує стан речей, адже створює ілюзію контролю за 
ситуацією, що є неправдою».

Уляна Супрун
ексочільниця Міністерства охорони здоров’я України

УКРАЇНА МОЛОДА

кубометрів
газу Україна 

транспортувала з Європи цьогоріч, заявили в прес-
службі оператора ГТС.

15,6 млрд виїздів
для вилучення та знищен-

ня вибухонебезпечних предметів здійснили піро-
техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій із 
початку року, повідомили у пресслужбі ДСНС.

нових випадків
захворювання на ко-

ронавірус 9 грудня в Києві — це найбіль-
ша добова кількість із початку пандемії, 
повідомив мер Віталій Кличко.

років
виповнилося голові 

ОУН, полковнику Андрію Мельнику, 
констатує пресслужба Українського 
інституту національної пам’яті.

від дня на-
р о д ж е н -

ня видатної української художниці Ка-
терини Білокур Google присвятив свій 
дудл, підмітило Мінкультури.
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РЕЗОНАНС   

«Спутник V» 
особливого 
призначення
Харківська фармакологічна 
компанія не випускатиме 
російську вакцину 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Компанія «Біолік», що має статус націо-
нального виробника вакцин, старанням агент-
ства Interfax.ru, днями потрапила в непростий 
репутаційний скандал. Із посиланням на заяву 
глави Російського фонду прямих інвестицій Ки-
рила Дмитрієва, там повідомили про готовність 
харківського підприємства вже зараз розпочати 
випуск скандального «Спутника V». Йдеться про 
антивірусну вакцину, яку кремлівські пропаган-
дисти встигли охрестити «другою нафтою», на-
тякаючи на її затребуваність у всіх куточках сві-
ту. «РФПІ та НДЦЕМ ім. Гамалеї готові вироб-
ляти вакцину «Спутник V» на території Украї-
ни, — повідомив вищезгаданий чиновник, — і її 
випуск уже налагоджено компанією «Біолік». 
 Харків’яни швидко відхрестилися від не-
правдивої новини, наголосивши, що дійсно ма-
ють технічні ресурси для виробництва препара-
ту. Але оскільки той не пройшов третю, основ-
ну, стадію тестування, про його випуск не може 
бути й мови. «АТ «Біолік» не підписувало жод-
них контрактів, — повідомила пресслужба під-
приємства, — не отримувало жодних трансфер-
них технологій відносно виробництва вакцини 
«Спутник V» чи будь-яких інших вакцин проти 
коронавірусу і ніколи не виробляла таких вак-
цин на технологічній базі компанії». 
 Утiм достовірність фактів у випадку з сум-
нівним російським препаратом, схоже, не має 
особливого значення. Адже його давно викори-
стовують промосковські телеканали NewsOne, 
112 і ZIK як потужну політичну зброю. Мейн-
стрім їхніх передач на цю тему чітко окресле-
ний і однотипний. Мовляв, Віктор Медведчук 
поїхав до Москви і випросив у свого кума Во-
лодимира Путіна вакцину для України. Той 
жертовно погодився, незважаючи на довжелез-
ну чергу з бажаючих урятуватися «Спутником 
V», а злочинна українська влада відмовляєть-
ся пустити панацею на свій ринок. Причина ба-
нальна — препарат російський. «Тобто зносьте 
режим Зеленського, підтримуйте Медведчука, а 
також возз’єднання з Росією. Це ще одна цікава 
фішка останнього часу, — розшифрував прихо-
ваний зміст тих меседжів відомий політтехно-
лог Олексій Голобуцький. — До речі, «ЛДНР» 
теж узялися «рятувати Україну від злочинно-
го режиму Зеленського. Мовляв, українців уря-
тує тільки референдум про приєднання до Росії. 
Цікаво, коли Зеленський дозріє до заборони 
ОПЗЖ і медведчуківських медіа?» 
 Словом, щоб не винайшли росіяни, той про-
дукт все одно нагадуватиме зброю. Також ні-
мецька та американська компанії BioNTech 
і Pfizer повідомили про те, що завершують 
останні тестування препаратів, які придат-
ні для щеплення проти COVID-19. Тобто вони 
зібрали достатньо даних, аби вважати клініч-
ні дослі дження попередньо завершеними. От-
римані результати свідчать про те, що ефектив-
ність нових вакцин сягає 95 відсотків. З анало-
гічною заявою виступила й американська ком-
панія Moderna, шведсько-британський концерн 
AstraZeneca та іншi фармацевтичнi фірми. Схо-
же, світ уже близький до вирішення цієї про-
блеми. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація у районі проведен-
ня Операції Об’єднаних сил зали-
шається повністю контрольованою 
українськими воїнами, але містить 
ознаки ескалації. Наші військово-
службовці дотримуються режиму 
тиші та перебувають напоготові до 
адекватного реагування на підступ-
ні дії противника. Дотримуючись 
домовленостей щодо режиму при-
пинення вогню, військовослужбов-
ці Збройних сил України та інших 
складових сил оборони продовжу-
ють сумлінно виконувати свої за-
вдання за призначенням.
 Упродовж минулих двох діб 
у районі проведення Операції 
Об’єднаних сил зафіксовано 10 фак-
тів порушення режиму припинення 
вогню з боку збройних формувань 
Російської Федерації. Більшість з 
них — на донецькому напрямку. По 
українських позиціях неподалік Та-
лаківки російсько-окупаційні війсь-
ка тричі відкривали провокаційний 
вогонь iз гранатометів різних сис-
тем та стрілецької зброї. У районі 
населеного пункту Водяне против-
ник також провокував наших захис-
ників зі стрілецької зброї, а побли-
зу Авдіївки, крім цього, ще й з авто-
матичного станкового гранатомета. 
Кілька пострілів зі стрілецької зброї 
з боку противника зафіксовано біля 
Мар’їнки. Для коригування вогню 
з АГС зі сторони населеного пунк-
ту Мінеральне ворог застосовував 
квадрокоптер. Українським воїнам 

знадобилося всього декілька пост-
рілів зі стрілецької зброї, аби після 
перетину лінії розмежування збити 
безпілотник противника. Наши-
ми захисниками виявлено факт ін-
женерного обладнання позицій про-
тивником у бік українських підроз-
ділів у районі населеного пункту Во-
дяне та Луганське. Біля останнього 
противник здійснив для цього три 
підриви з використанням зарядів 
розмінування.
 Українська сторона Спільно-
го центру з контролю та координації 
питань припинення вогню та стабілі-
зації лінії розмежування сторін пові-
домляє, що з початку дії режиму при-
пинення вогню офіцери-спостеріга-
чі продовжують фіксувати системне 
застосування збройними формуван-
ня РФ снайперського вогню про-
ти підрозділів Збройних сил Украї-
ни. Протягом листопада 2020 року 
зафіксовано чотири випадки засто-
сування снайперського вогню, в ре-
зультаті якого загинув один військо-
вослужбовець ЗС України, ще одно-

го воїна було поранено.
 Важливо зазначити, що, крім 
особового складу ЗС України, ціл-
лю для ворожих снайперів стають 
камери спостереження, що вико-
ристовують передові українські 
підрозділи для ведення спостере-
ження за противником та фіксації 
їх злочинних дій. 
 Про всі випадки порушення ре-
жиму припинення вогню російсь-
ко-окупаційними військами наша 
сторона негайно інформує місію 
ОБСЄ.
 Тим часом на окупованій тери-
торії збільшилася кількість пере-
віряючих iз Росії. Ми раніше пові-
домляли iз посиланням на телег-
рам-канал «Вольнодумець», що 
на окупованій території Донеччини 
працюють перевірки, метою яких є 
«зачистка» документації, яка свід-
чить про присутність росіян. Нова ж 
«делегація» наводить «лад» у гу-
манітарній сфері. Перше, чим за-
цікавились росіяни, — чи знищено 
все, що пов’язано з Україною. Тоб-

то, на окупованій території не по-
винно бути ніде ні української сим-
воліки, ні літератури, ні надписів... 
Відповідно до правил окупаційної 
влади, до 2023 р. усі документи, 
які підтверджують особу та право 
власності, мають бути перекладені 
російською мовою і зареєстровані в 
органах окупаційної влади.
 Але цікавлять «інспекторів» 
і питання ідеології. У їхній ком-
петенції — вилучення з місце-
вих бібліотек українських книг, а 
у школах і садочках — проведен-
ня заходів на підтримку «руського 
міра». За словами місцевих меш-
канців, напередодні приїзду інс-
пекторів усю літературу, підруч-
ники мали вивезти у Донецьк для 
утилізації. Нагадаємо, знищення 
всього українського у школах на 
окупованій території масово від-
бувалося в 2014-2015 роках. Книги 
спалювали просто у дворах шкіл. 
Цього разу, кажуть, планують па-
лити з користю для себе — книж-
ки передають у котельні. ■

НА ФРОНТІ

Окупанти знищують книжки
До 2023 року росiйськi «iнспектори» хочуть 
у сепаратистських псевдореспублiках стерти 
українську мову й iсторiю

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 У всесвітній День клімату, 8 груд-
ня, у Києві стартувала загально-
державна акція, а з нею і флешмоб 
«Нагодуй птахів узимку». Першу 
годівничку повісили в парку Голосіє-
ве на мільйонному дереві, яке, поряд 
з іншими, було посаджено 17 жовтня 
в рамках проєкту «Озеленення Украї-
ни». Загалом, того дня по всій країні 
було висаджено понад два мільйони де-
рев, інформує пресслужба Державного 
агентства лісових ресурсів.
 Морозного ранку в столичному 
парку до розміщення годівничок для 
пернатих і білок, яких у межах міс-
та в Голосієвому дуже багато, долучи-
лися третій президент України Вік-
тор Ющенко, Посол Чорногорії в Ук-
раїні Драгіца Понорац, Президент CEO 
Club Ukraine Сергій Гайдачук, ініціа-
тор проєкту «Озеленення України», 
генеральний директор Книги Рекор-
дів України Аня Крисюк та інші. По-
над 100 «пташиних їдалень» було роз-
ташовано у Голосіївському парку.
 «Найбільше, чого б мені хотіло-
ся — щоб з України брали приклад. 
Дуже позитивно, що преса сьогодні 
відгукнулась на такий чудовий захід, 
і, сподіваюся, що розкажете кожному, 
як важливо дбати про природу та нав-
колишнє середовище, — сказав Вік-
тор Ющенко. — Закликаю кожного 
посадити дерево та розвісити в себе на 
подвір’ї годівнички та допомогти пта-
хам. Я не хочу, щоб волонтери з Євро-
пи приїжджали з-за кордону і розчи-
щали Боржаву від сміттєвих заторів і 
не хочу, щоб моє покоління мало бор-
ги перед природою».
 До кінця грудня в Україні обіця-
ють розвісити 15 тисяч годівничок. 
Вони зроблені, зокрема, вихованцями 
учнівських лісництв під мудрим керів-

ництвом викладачів, деревообробни-
ків та лісівників. 
 Через голод у холодну пору, ка-
жуть, може не дожити до весни до 
90% птахів, які є справжніми друзя-
ми лісів, парків і садів. Бо, наприклад, 
родина синиць за літо знищує близько 
4 тисяч гусениць. 
 «Природа була завжди, а люди 
були не завжди на цій планеті, і коли 
двісті років тому ми почали будува-
ти міста, то природа їх не помічала, 
— сказав президент CEO Club Ukraine 
Сергiй Гайдайчук. — Але сьогодні ми 
побудували глобальне місто, яке охо-

пило всю планету. Сьогодні ми зай-
маємось бізнесом, забуваючи про при-
роду. Такі заходи, як сьогоднішній, не 
лише сприяють збереженню біорізно-
маніття, допомагають птахам і твари-
нам пережити холодну зиму, а й зали-
шають у душах людей приємний спо-
гад та відчуття відповідальності перед 
планетою. Сьогодні ми продовжили за-
гальноукраїнську акцію «Озеленення 
України» і показали, як можна заради 
добрих справ об’єднати українців різ-
них поколінь. А весною плануємо про-
довжити проєкт та висадити дерева в 
100 країнах світу за один день». ■

ДОБРА СПРАВА

Синьо-жовті рятівники
Президент Віктор Ющенко закликає допомагати 
перезимувати птахам

■

Третій президент України Віктор Ющенко долучився до акції допомоги природі.
Фото Владимира ЩЕРБАКА.
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Євдокія ФЕЩЕНКО

Кабінет Міністрів на вечірньому по-
зачерговому засіданні 9 грудня про-
довжив загальний карантин в Україні 
через коронавірус до 28 лютого вже 
2021 року й оголосив терміни запро-
вадження жорсткого локдауну — з 8 
до 25 січня. Така «далекоглядність» 
лише підтверджує гіркі кепкування про 
те, що Зе-влада вирішила не скасову-
вати різдвяноноворічні концерти «95 
кварталу». 

Рекорд смертей
 Наприкінці листопада кількість 
офіційних нових хворих за день уже 
перевищувала в Україні 16 тисяч. По-
чаток грудня, за цифрами МОЗУ, став 
«сеансом заспокійливої терапії», коли 
позначки опустилися: за неділю 6 груд-
ня — навіть до 8 641. Але вже в четвер 
знову повертає ближче до реальності: 
зафіксовано 13 371 новий випадок ко-
ронавірусної хвороби. 
 Найтривожніша цифра — за одну 
добу госпіталізовано рекордні 2 993 
особи. А днем раніше, за добу 8 груд-
ня, в Україні відійшло у засвіти 276 па-
цієнтів із діагнозом COVID-19. Це най-
більше офіційне число летальних «ко-
рона»-випадків одного дня за весь час 
пандемії з березня. 
 Можна махнути рукою: у Німеч-
чині того ж дня теж зафіксований мак-
симальний показник летальних випад-
ків від коронавірусу — там померли за 
добу 590 осіб, за інформацією Інститу-
ту імені Роберта Коха (RKI). Статисти-
ка летальності одного з найавторитет-
ніших наукових закладів із вивчення 
інфекційних захворювань із 129-річ-
ною історією враховує і ті випадки, 
коли вірус був безпосередньо причи-
ною смерті, і ті, коли він сприяв смер-
ті пацієнта, ослабленого іншими захво-
рюваннями. 
 «Нагадаємо, що наразі в Україні 
фіксується зменшення звернень па-
цієнтів із симптомами коронавірус-
ної хвороби і, відповідно, зменшилась 
кількість ПЛР-досліджень, а також 
кількість госпіталізованих осіб. Зокре-
ма, на минулому тижні було госпіталі-
зовано 10 100 пацієнтів, у той час як на 
позаминулому — 11 606. Ця позитив-
на динаміка є одним із найважливіших 
показників розвантаження медичної 
системи», — це абзац із повідомлення 
офіційного сайта МОЗУ 9 грудня.
 Щоправда, перед ним читаємо пряму 
мову міністра: «Хочу підкреслити, ми 
тестуємо перш за все людей, котрі звер-
таються із симптомами коронавірусної 
хвороби або якщо хворий поступив у лі-
карню з пневмонією.  Коли зменшується 
кількість звернень, то, відповідно, змен-
шується кількість тестувань».
 А безпосередній обов’язок у пе-
ріод пандемії Міністерства охорони 
здоров’я — не статистом бути (опера-
тивність даних дуже помітно шкутиль-

гає). МОЗ має організувати процес і на-
віть заохотити діями людей знати все 
про своє здоров’я, щоб і самим із най-
меншими втратами пережити ситуа-
цію й не стати ланкою передачі коро-
навірусу іншим. Натомість маємо час-
то ситуацію: «порятунок того, хто за-
дихається, — його справа і рідні».

Ех, дороги...
 Переважно найвищу щодобову 
кількість нових підтверджених випад-
ків COVID-19 реєструють у Києві. За 
статистикою 9 грудня, така сумна пе-
редова позиція — уже 1 899. Зрозумі-
ло мегаполіс, де найбільше людей і гро-
шей, тому немало потенційно хворих 
може тестуватися. Навіть у пандеміч-
ний рік навряд чи зменшилося тут чис-
ло офіційних гривневих мільйонерів — 
3230 осіб, за даними Державної подат-
кової служби у м. Києві. Хоча навіть 
у столиці підхід «середньої температу-
ри по палаті» не діє. Точно сотні людей 
через обмежені кошти не робили тесту-
вань, коли у їхніх домівках по кілька 
людей не відчували запахів. 
 І хай би Максим Степанов на вті-
ху президента Володимира Зеленсь-
кого (обидва, за офіційною інформа-
цією, отримували позитивний тест на 
COVID-19, перехворіли у досить необ-
тяжливій формі) продовжував розка-
зувати «мантри» про позитивну ди-
наміку. Врешті-решт, можна не ди-
витися брифінги міністра. Утім це не 
вирішить ситуацію поширення коро-

навірусу в Україні, на яку виділяють 
великі гроші платників податків, роз-
поділ яких нагадує нині гру «в наперс-
тки», якими намагаються одурити 
довірливих.
 На засіданні онлайн 9 грудня Бюд-
жетний комітет Верховної Ради пого-
див перерозподіл додаткових 5,3 міль-
ярда гривень зі спеціально створеного 
«ковідного» фонду — за рахунок ско-
рочення видатків на... будівництво та 
ремонт автодоріг державного значен-
ня, які раніше встигли перерозподіли-
ти з того ж таки «ковідного» фонду, — 
тепер знову на боротьбу з коронавіру-
сом. Ці кошти обіцяють спрямувати 
«на оплату медичних послуг за листо-
пад-грудень для осіб із підозрою на ко-
ронавірус та на лікування шпиталізо-
ваних осіб», повідомив на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» голова Бюджетного ко-
мітету Верховної Ради Юрій Арістов. 
 Зі спеціально виокремленого фонду 
боротьби з коронавірусом, куди вписа-
но 66 млрд грн, станом на 7 грудня ви-
користали 45,5 мільярда бюджетних 
гривень. Із них на охорону здоров’я 
— лише... 12 млрд грн із 23,8 млрд 
грн виділених коштів, або 50%, звітує 
Міністерство фінансів. ■
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Медики працюють, а спритники заробляють.❙

відзначає онлайн Союз 
українок Америки, поін-

формували на сторінці СУА в «Фейсбуці».

95-річчя українців
довіряють Збройним 

силам, згідно з результатами опитуван-
ня, проведеного соціологічною службою 
Центру Разумкова.

подорожчали
комунальні послу-

ги в Україні за цей рік, свідчать дані Держ-
стату.

чоловіків
і 28% жінок ніколи не читають, 

при цьому щодня читають, відповідно, 7% і 9%, за ре-
зультатами соціологічного дослідження, проведеного 
на замовлення Українського інституту книги.

українців
довіряє МОЗ, 

такі результати опитування, про-
веденого Соціологічною групою 
«Рейтинг».

66% На 57% 38% 1/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Умисне середньої тяж-
кості тілесне ушкодження 
та домашнє насильство ін-
кримінують правоохорон-
ці 31-річному жителю Кре-
менця. Як повідомили у від-
ділі комунікації національ-
ної поліції Тернопільської 
області, домашній тиран (до 
речі, на його вихованні пере-
буває троє малолітніх дітей!) 
так «виховував» кулаками 
свого чотирирічного пасин-
ка, що хлопчика iз закритою 
черепно-мозковою травмою, 
струсом головного мозку, за-

критим переломом ноги, мно-
жинними садинами обличчя, 
шиї, обох ніг i рук госпіталі-
зували до лікарні. Як вияви-
лося, негідник спочатку бив 
малого руками, а потім iще й 
підняв над головою і кинув iз 
розмаху на землю.
 У ході розслідування ста-
ло відомо, що домашній крив-

дник не вперше вчиняє про-
типравне щодо сина дружи-
ни. Наприкінці жовтня піс-
ля нападів вітчима хлопчик 
у трусиках, футболці та гу-
мових капцях утік до сусід-
ки, розповів про побої та бояв-
ся повертатися додому. Неод-
норазово малюк просив рідну 
тітку забрати його до себе.

 Рік тому дитина перебува-
ла на лікуванні в медзакладі. 
Туди хлопчик потрапив iз 
саднами обличчя та тіла, ви-
битим зубом, iз гематома-
ми спини, живота, сідниць. 
У скоєному вітчим зізнався, 
хочеться сподіватися, що суд 
визначить для нього жорстку 
міру покарання. ■

ПОГЛЯД

Більше 10 
млрд згорять,
або Чому ЗСУ залишаться 
без озброєння
Семен КАБАЄВ,
голова ГО «Безпека та 
взаємодія в Україні» (FB)

 Cтаном на сьогод-
ні від дій влади зри-
вається держав-
не оборонне замо-
влення — ДОЗ, і 
ми фактично зали-
шаємось без озброєння на наступні роки. 
Що це? Диверсія, корупція, халатність 
або підігравання Кремлю, мені невідомо, 
але якщо ДОЗ не буде прийнятий, ми зали-
шимось без ракетного щита, який повинен 
нас захищати від російської агресії.
 Володимир Зеленський хоче миру? 
Зрив ДОЗу погіршує наші перемовні по-
зиції в Нормандському форматі, оскільки 
тільки потужна та сучасна армія виклю-
чає силовий важіль тиску на Україну з 
боку Росії.
 Ми говоримо сьогодні не тільки про 
Донбас, а й про можливу атаку з півночі 
та півдня, ми повинні бути готові до будь-
якого розвитку подій. Керівництво, яке 
приймає рішення в особі Тарана, Хомчака 
та особисто Зеленського, ігнорує закупів-
лю озброєння, хоча президент сам схвалив 
цю програму, а секретар РНБО Данілов її 
також затвердив. Фактично ми бачимо, 
що відбувається саботаж.
 Якщо ДОЗ буде зірваний, ЗСУ не от-
римає комплекси: «Нептун», «Вільха» та 
«Вільха-М», 155 мм самохідні артилерій-
ські установки «Богдана», 152 мм пострі-
ли для артилерійських систем «Гіацинт», 
легкий протитанковий ракетний комплекс 
«Корсар», 152 мм артилерійські постріли 
для Д-20, 30 мм гранати Вог-17, 60 мм мі-
нометні постріли, 120 мм міномети «МП-
120», бойові машини піхоти БМП-2, снай-
перські гвинтівки Barrett, десантні пара-
шутні системи Т-11, піротехнічні засоби 
для літаків.
 Фактично ЗСУ не будуть мати чим стри-
мувати ворога.
 Звіт Рахункової палати показує, що 
більше ніж 10 млрд, виділених на армію 
цього року, згорять, якщо закупівлі не 
розпочнуться в цьому місяці. Володимир 
Зеленський мовчить, наче нічого не трапи-
лось, хоча це пряма загроза національній 
безпеці України. Пацифікація українсь-
кої армії вписується в парадигму влади по 
досягненню «миру за будь-яких умов».
 Влада повинна збільшити фінансуван-
ня сектору національної безпеки та оборо-
ни, передусім української армії до 5% від 
ВВП, як це передбачено рішенням РНБО та 
указом 5-го президента Петра Порошенка. 
Натомість ми маємо ситуацію, де бю джет 
тільки формально досягає 5%, але перед-
бачає винятково збільшення видатків на 
потреби силових органів, які виконують 
політичні замовлення. Фінансування ЗСУ 
та Міністерства оборони зменшується поп-
ри обіцянки Зеленського і того, що війна 
продовжується.
 Ми вийшли на пресконференцію з Ми-
рославом Гайєм, Володимиром Горбачем, 
Валерієм Ісмаіловим, аби наголосити на 
цій диверсії з боку влади. Володимир Зе-
ленський повинен вирішити питання ви-
конання ДОЗ або звільнити Хомчака та 
Тарана. Не можна залишити ЗСУ без оз-
броєння. ■

■

НЕДИТЯЧИЙ СВІТ

Потвора замість тата
Судитимуть молодика, який знущався над маленьким пасинком

■

COVID-19

«Корона», яка руки гріє
Локдаун — після Різдва за старим стилем

■

ОФІЦІЙНО

 За весь час пандемії в Україні на COVID-
19 захворіло 858 714 осіб, одужало — 465 021 
особа, летальних випадків — 14 470.

■
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«Магія чисел»: горезвісні 73%
 Громадськість покладала на 
перемогу Володимира Зеленсь-
кого великі надії: завершен-
ня війни на Донбасі, економіч-
не зростання, боротьба з коруп-
цією, прихід на державні посади 
професіоналів замість казнок-
радів, які прикриваються пат-
ріотичними промовами. Поки 
що велика частина очікувань, 
на жаль, не виправдалася.
 Як показали результати не-
давнього опитування Центру 
«Соціальний моніторинг», 73% 
українців вважають, що спра-
ви в країні йдуть у неправиль-
ному напрямку. Найбільш сум-
ні настрої спостерігаються се-
ред жителів Донбасу. Там по-
точним станом справ у державі 
незадоволені 84,1% опитаних. 
У цілому в східних областях 
ситуацією в країні не задово-
лені 73,3% громадян. У захід-
них регіонах до такого виснов-
ку схиляються 74,8% респон-
дентів, у південних областях 
— 78,3% опитаних, у центрі — 
68,5%.
 «Ключова причина такої 
реакції суспільства — розча-
рування, різниця між очіку-
ваннями, які завжди супро-
воджують виборчу кампанію, 
та реальністю, в якій нова вла-
да починає діяти. Після прези-
дентських виборів ми запитува-
ли у людей, скільки часу вони 
готові чекати результатів. Чет-
веро з п’яти називали термін 
близько року. У грудні минуло-
го року оптимістів, які вважа-
ли, що країна йде правильним 
шляхом, було більше. Опиту-
вання, проведені в травні цьо-
го року, показали вже зворот-
ну тенденцію», — пояснила в 
розмові з «Апострофом» керів-
ник Центру «Соціальний моні-
торинг» Ольга Балакірєва.

Ейфорія закінчилася
 Епідемія коронавірусу, а та-
кож незграбні дії чиновників, 
які намагалися стримати по-
ширення COVID-19, стали си-
туативним драйвером соціаль-
ного роздратування.
 «Українці досить низько 
оцінюють зусилля влади щодо 
подолання епідемії. В умо-
вах переповнених лікарень, 
сильно схудлих сімейних бюд-
жетів, сумбурної і суперечли-
вої публічної комунікації, а та-
кож постійного залякування 
люди навряд чи будуть задово-
лені. Крім того, є ще розчару-
вання невиконаними обіцянка-
ми. Хтось очікував продовжен-
ня реформ , хтось — посадок ко-
рупціонерів, хтось — зниження 
тарифів, а хтось — швидко-
го примирення з Росією. Нічо-
го з цього не сталося. Завищені 
очікування завжди призводять 
до великого розчарування», — 
зазначив у коментарі «Апост-
рофу» викладач Києво-Моги-
лянської та Львівської бізнес-
шкіл Валерій Пекар.
 Наступна особливість поля-
гає в тому, що «корона» заго-
стрила політичний песимізм, 
який у цілому характерний для 

українців.
 «У нас в суспільстві існує 
свого роду традиція: через рік 
після виборів говорити, що все 
погано і країна рухається в не-
правильному напрямку. Част-
ково це обумовлено настороже-
ним ставленням українців до 
влади взагалі, що має свої іс-
торичні причини. Адже трива-
лий час українці не мали своєї 
державності, а існуючу владу 
вважали чужою, імперською, 
бачачи в ній гнобителя. З іншо-
го боку, варто визнати, що ко-
манда «Слуги народу» занад-
то довго вчиться керувати краї-
ною, що також позначається на 
соціальних настроях», — пояс-
нив у коментарі «Апострофа» 
заступник директора Інститу-
ту cоціологіі НАН України Єв-
ген Головаха.
 У незалежній Україні кожен 
президент заходив на пост на 
хвилі оптимізму і надій на кра-
ще, але позитивний настрій та-
нув за лічені місяці.
 «Зеленський протримався 
довше попередників — півтора 
року. Багато в чому його рейтин-
ги трималися на надії, що він як 
президент ще щось придумає, 
знайде виходи зі складних си-
туацій. Влітку такі настрої ще 
були, але зараз уже багато що 
залежить від регіону. Як пока-
зують наші спостереження, у 
центральних і західних регіо-
нах така надія ще зберігається, 
але на півдні і сході її практич-
но не залишилося», — додав Єв-
ген Головаха.

Економіка, війна і корупція
 У цілому українцям влас-
тивий і економічний песимізм, 
але в нашому випадку на сус-
пільні настрої об’єктивно «тис-
нуть» фінансові та господарські 
наслідки карантину.
 «Суспільство може демонс-
трувати песимістичні настрої 
навіть коли економіка йде вго-
ру. Три роки тому саме так і 
було, хоча громадяни, як тоді 
показували опитування, вис-
ловлювали невдоволення тим, 
як ідуть справи в країні. Зараз 
же ми спостерігаємо негативні 
настрої на тлі економічного спа-
ду. По бізнесу і споживачах іс-
тотно вдарив весняний локда-
ун, коли одні не могли прода-
ти свою продукцію і заробити, 
а інші — залишилися або без ро-
боти, або без можливості купи-
ти те, що їм потрібно», — зазна-
чив у розмові з «Апострофом» 
старший економіст CASE Ук-
раїна, член Несторівської гру-
пи Володимир Дубровський.
 За даними вищезгадано-
го дослідження «Соціального 
моніторингу», в економічному 
плані українців зараз найбіль-
ше турбують зростання цін, інф-
ляція (70,9% опитаних), падін-
ня економіки (69,8%), тарифи 
на комунальні послуги (69,3%). 
Шляхи завершення військово-
го конфлікту на Донбасі назва-
ли важливою проблемою 69,8% 
респондентів. «Традиційні» ук-
раїнські проблеми на кшталт 
кумівства і корупції турбують 

63,6% співгромадян.
 «Ми маємо три ключові про-
блеми: проблема в цілому рів-
ня життя, що істотно пов’язано 
з цінами, з проблемами зайня-
тості та економікою; проблема 
вирішення військового конф-
лікту на сході України і пробле-
ма влади як такої в контек сті 
кумівства і непрофесіоналізму. 
Всі ці три проблеми фігурують 
протягом усього року як топ-
проблеми», — зазначила Оль-
га Балакірєва під час презента-
ції результатів дослідження.

Системна криза
 Громадськість дратує і на-
сторожує не лише вал проблем, 
а й усвідомлення того, що уряд 
не здатний з ними впоратися.
 «Зараз в Україні маємо ком-
плексну кризу: епідемічну, 
економічну, політичну, бюд-
жетну. Усі ці фактори вплива-
ють одночасно. Круте еконо-
мічне падіння в результаті без-
глуздого весняного карантину 
і фактичної зупинки реформ 
вдарило майже по всіх україн-
цях. Багато людей втратили ро-
боту, багато малих підприємств 
фактично закрилися. Водночас 
програми підтримки були слаб-
кими і неефективними, а при-
пинення співпраці з міжнарод-
ними фінансовими інститутами 
сильно скоротило можливості 
уряду», — говорить Валерій Пе-
кар.
 На офіс президента (ОП) Зе-
ленського «тиснуть» поши-
рення коронавірусу, економіч-
ні проблеми, які посилюються 
непродуманими кадровими рі-
шеннями підлеглих глави де-
ржави. На Банковій чуйно ре-
агують на рейтинги і соціаль-
ні настрої, тому можливий 
варіант, при якому ОП навесні 
піде на перезавантаження уря-

ду. Все буде залежати від того, з 
якими економічними і епідеміо-
логічними показниками країна 
вийде з зимового сезону.
 Якщо ОП усе ж відправить 
Кабмін Дениса Шмигаля у від-
ставку, то питання в тому, на-
скільки українці готові будуть 
задовольнитися такою жерт-
вою.

Вивчені уроки Євромайдану
 Водночас ситуація при пер-
шому наближенні (без ураху-
вання фактора війни) нагадує 
обстановку 2010—2012 років, 
коли тодішня влада налашту-
вала проти себе всіх.
 Тоді до політичного кра-
ху Віктора Януковича призве-
ла група факторів: економічні 
труднощі, наростаюче ідеоло-
гічне протистояння (спровоко-
ване «мовним законом» Колес-
ніченка—Ківалова), незграбні 
метання між Росією і Брюссе-
лем, прагнення «Сім’ї» заво-
лодіти ключовими активами, 
тиск на малий і середній біз-
нес, наступ на свободу слова і 
міліцейське свавілля, що і ста-
ло формальним приводом для 
початку Євромайдану.
 Владу змінили під тиском 
вулиці і в результаті негласно-
го олігархічного консенсусу. 
Провідні фінансово-промислові 
групи, втомившись від витівок 
президентської «Сім’ї», пого-
дилися з тим, що Віктору Фе-
доровичу пора на вихід. Зараз 
проти Володимира Зеленсько-
го грають групи Петра Поро-
шенка, Віктора Медведчука 
та Ігоря Коломойського. Двоє 
останніх воліють діяти ниш-
ком. Інші або знайшли спіль-
ну мову з Банковою, або збері-
гають нейтралітет.
 «Ситуація в країні розви-
вається за кризовим сценарієм, 

але не таким жорстким, як у 
2010—2013 роках. Тиск на ма-
лий і середній бізнес мав міс-
це і тоді, і зараз, але нинішня 
влада не допускає помилок, які 
зробив Віктор Янукович. Адже 
після підписання так званого 
«Харківського пакту» він по-
казав, що не має наміру без-
кровно залишати владу, коли 
народних депутатів, які блоку-
вали парламентську трибуну, 
жорстоко побили. У Володи-
мира Зеленського — інші під-
ходи. Вважаю, що він у разі по-
разки на виборах добровільно 
передасть владу», — говорить 
Володимир Дубровський .
 Протести, які мають місце 
зараз, проходять без насильс-
тва, але привід для занепокоєн-
ня все одно є.
 «Єдине, що насторожує — 
зберігаються проблеми з вер-
ховенством права. Від імені 
держави монополію на насиль-
ство реалізують персони, да-
лекі від захисту законності 
і правопорядку. Разом із не-
реформованою судовою систе-
мою саме вони можуть спрово-
кувати громадян на жорсткі 
дії», — додав Володимир Дуб-
ровський.
 Поки передчасно говори-
ти, що суспільство тотально 
розчарувалося саме в прези-
дентові Зеленському. Рейтинг 
глави держави на тлі основних 
конкурентів залишається до-
сить високим і перевищує ан-
тирейтинг. У Петра Порошен-
ка, наприклад, картина  зво-
ротна. Згідно з дослідження-
ми, його готові підтримати, за 
різними оцінками, 15-20% ук-
раїнців, але його антирейтинг 
перевалює за 70%, що робить 
його шанси на серйозне полі-
тичне майбутнє малоймовір-
ними. ■

КІНЕЦЬ ІЛЮЗІЙ

Поворот «не туди»
Чому українців накрила соціальна депресія. 
Соціологи констатують кінець ейфорії, пов’язаної з обранням 
Володимира Зеленського президентом

■

Фото з сайта apostrophe.ua.❙

Володимир ШЕВЧУК
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Володимир Зеленський став главою держави, отримавши в 
другому турі президентських виборів рекордні для України 
73% голосів виборців. Його рівномірно підтримали по всій 
країні, за винятком окупованих територій, а також Львівської 
області, яка голосувала переважно за його опонента — Пет-
ра Порошенка. За іронією долі, через півтора року після пе-
ремоги Зеленського саме 73% українців зійшлися на думці, 
що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Йдеть-
ся саме про тих, хто голосував за чинного президента, але 
тенденція — очевидна: українці бачать перспективи країни в 
похмурих тонах. Чому суспільство охопила соціальна депресія 
і які в цьому світі можуть бути ризики для команди Зеленсь-
кого, читайте в матеріалі «Апострофа».
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Співпраця України з Міжнародним 
валютним фондом, хоч як це див-
но, в наших умовах стала темою, 
яка внесла розкол у суспільній 
дискусії. Але не щодо технічних 
деталей, що виглядало би цілком 
логічним, а в ідеологічній пло-
щині. 
Адже якщо частина ЗМІ, які об-
стоюють продержавницькі пози-
ції, намагаються зрозуміти наші 
шанси відновити повноцінну спів-
працю з Вашингтоном та визна-
чають дії влади задля досягнення 
цього результату, то телекана-
ли, орієнтовані на Росію, взагалі 
ставлять під сумнів необхідність 
фінансових контактів із Заходом. 
Так з’являються численні міфи на 
кшталт «нирки в обмін на транш» 
та водночас улюблений російсь-
кий міф про «зовнішнє управлін-
ня».

Транш — персональна 
відповідальність влади
 «5-й канал» днями повідомив, 
цитуючи народну депутатку Ук-
раїни від «Голосу» Юлію Кли-
менко: рішення щодо виділення 
чи невиділення чергового траншу 
Україні від МВФ може бути ухва-
лене не раніше середини січня. 
А самі кошти в разі позитивного 
сигналу з боку Міжнародного ва-
лютного фонду надійдуть не рані-
ше кінця зими.
 «З 15 грудня усі європейці 
йдуть на канікули, всі підпри-
ємства, всі міжнародні організа-
ції де-факто йдуть у відпустку, рі-
шення після 15 грудня не ухвалю-
ють, і до 15 січня теж не ухвалю-
ють. Тому наш шанс вийти після 
15 січня до МВФ і, можливо, до 
кінця лютого отримати приблиз-
ний транш», — заявила Юлія 
Клименко. 
 При цьому сподіватися на 
надмірну щедрість наших кре-
диторів наразі не доводиться. 
Канал «Еспресо» нещодавно за-
явив, що Міжнародний валют-
ний фонд не стане надавати Ук-
раїні надзвичайну фінансову до-
помогу, щоб покрити дефіцит бю-
джету. Очільник Мінфіну Сергій 
Марченко сказав в ефірі «Еспре-
со», що офіційний Київ звертав-
ся до МВФ із проханням задіяти 
інструмент Emergency finance — 
екстрене фінансування, оскільки 
у держави є серйозні проблеми.
 «Але я вам скажу відповідь 
наших партнерів з Міжнародного 
валютного фонду: «Шановна Ук-
раїно, у вас є програма, ми за цією 
програмою готові співпрацювати. 
Ми зараз не розглядаємо для вас 
Emergency Finаnce», — розповів 
Марченко, пояснивши, що МВФ 
чітко дав зрозуміти: він буде пра-
цювати з Україною лише в межах 
існуючої програми, і Києву необ-
хідно виконувати її умови.
 А от в охолодженні стосун-
ків між Україною та Міжнарод-
ним валютним фондом винна, як 
можна зрозуміти з ефірів наших 
каналів, непрофесійна українсь-
ка влада. «5-й канал», надаючи 
слово старшому науковому спів-
робітникові Atlantic Council Ан-
дерсу Аслунду, пояснив: у ото-
ченні Зеленського повторюють 
політику Януковича у співпра-
ці з МВФ — гальмуючи реформи, 

намагаються отримати гроші. 
 «Із березня 2020 року прези-
дент керував не тільки відкатом 
реформ, які проводять при ньо-
му, а й реформ, розпочатих його 
попередником Петром Порошен-
ком», — наголошує експерт. І за-
значає: найгіршим є те, що Зе-
ленський нездатний або не ба-
жає протистояти олігарху Ігорю 
Коломойському, який ініціював 
600 справ проти націоналізова-
ного «ПриватБанку» і його спів-
робітників.
 «Якщо Зеленський повністю 
не змінить свою політику і кадри, 
я сумніваюся, що МВФ пропону-
ватиме його уряду кредити», — 
зазначив він, зауваживши, що 
представники владної та урядової 
команди висловлюють зовсім не 
доречний оптимізм щодо продов-
ження співпраці з Міжнародним 
валютним фондом та отримання 
Україною чергового траншу.
 «Реальна ситуація, в якій пе-
ребуває Україна, набагато пох-
муріша, — застерігає Аслунд. — 
Проблеми, що оточують коман-
ду Зеленського, тривожно нако-
пичуються. Якщо український 
уряд докорінно не перегляне 
свою поточну економічну полі-
тику і політичну траєкторію, він 
навряд чи отримає будь-які кош-
ти МВФ, Світового банку чи Єв-
ропейського Союзу, поки Воло-
димир Зеленський залишається 
президентом. Проблеми, з яки-
ми стикається його команда, чис-
ленні й глибокі».
 Як заявив Аслунд, уряд Зе-
ленського також не надав пе-
реконливих пропозицій про те, 
як розвіяти побоювання МВФ, 
викликані невиконанням Ук-
раїною зобов’язань. «Зеленсь-
кий, схоже, не розуміє, що МВФ 
серйозно ставиться до своїх умов 
і не хоче, щоб до нього ставилися 
лише як до джерела дешевих кре-
дитів. На відміну від українсько-
го уряду, воно зосереджено на 
структурних реформах, які дозво-
лили б українській економіці зро-
стати зі швидкістю від 5 до 8% на 
рік, а не мінімальними темпами», 
— наголосив економіст, зробив-
ши паралель із діями українсь-
кої влади попередніх років.
 «На жаль, це знайома історія. 
У відносинах із МВФ команда Зе-
ленського все більше діє подібно 
до українського уряду Янукови-
ча 2010—2014 років, який уклав 
влітку 2010 року резервну уго-
ду, але так і не отримав наступ-
них траншів», — нагадав Андерс 
Аслунд. Він додав, що адмініст-
рація Януковича не турбувалася 
про реформи, а лише двічі на рік 
відправляла пів дюжини високо-
посадовців до Вашингтона для пе-
реговорів із МВФ і урядом США.
 «Оточення Зеленського страж-
дає тією ж проблемою. Вони не 
слухають того, що насправді гово-
рить МВФ. Натомість їм здається, 
що офіційні представники МВФ 
дуже ввічливі щодо них і уваж-
ні до України. Це їх приводить до 
абсолютно неправильного виснов-
ку, що Україна отримає дешеві 
кредити. Мені часто хочеться, 
щоб співробітники МВФ підви-
щували голос, щоб їх розуміли 
краще», — підсумовує Андерс Ас-
лунд.
 Такої ж думки і Євген Ду-

богриз, фінансовий аналітик, асо-
ційований експерт аналітично-
го центру «CASE Україна», яко-
го транслює канал «Еспресо». «Іс-
нує такий досить сумний у даних 
обставинах жарт: під час розсліду-
вання головне не вийти на самих 
себе. У нас у меморандумі з МВФ 
є чотири підписанти: президент 
України, прем’єр-міністр Украї-
ни, міністр фінансів України, го-
лова Національного банку Украї-
ни. Відповідно, якщо не викону-
ють умови меморандуму, то на-
самперед варто звертати увагу на 
те, хто відповідальний (з українсь-
кого боку), щось зробив не так або 
не в ті терміни, в які це було запла-
новано», — сказав він.

«Завтра Америка забере у вас 
нирку»
 Натомість частина вітчизня-
них мас–медіа ставлять питан-
ня зовсім по–іншому. Будь–які 
контакти з Заходом вони вва-
жають шкідливими і небезпеч-
ними, у тому числі й співпрацю 
з Фондом, який в ефірах демоні-
зується. 
 Канал «ЗіК» надає слово полі-
тологу Михайлу Чаплизі. Саме 
він свого часу розповідав гляда-
чам про таємні біолабораторії 
США на території нашої країни. 
Тепер же пан Чаплига стверджує: 
Міжнародний валютний фонд — 
це міжнародна банківська уста-
нова, але МВФ нібито висуває до 
України не фінансові, а політичні 
вимоги. Також він виступає про-
ти антикорупційних правоохо-
ронних органів. 
 «Думаю, що торги будуть за 
НАБУ і взагалі всю цю імпланто-
вану нам неприродну паралельну 
правоохоронну систему у вигляді 
САП, антикорупційних гранто-
вих «борцунів» тощо, — заува-
жує Чаплига. — МВФ — це, по 
суті, міжнародна банківська ус-
танова. Скажіть, будь ласка, ви, 
коли приходите до банку, щоб 
взяти кредит, банк вам висуває 
якісь вимоги стосовно того, який 
одяг вам носити?...»
 Намагання ж влади провес-
ти реформу судової гілки влади, 
на якій наполягає МВФ, «ЗіК» і 
Чаплига називають тиском. «Ви-
суваються умови щодо впливу на 
судову гілку влади, на прокурату-
ру і багато іншого», — прозвучало 
в ефірі телеканала.
 «112-й канал» надав слово 
одіозному проросійському блоге-
ру Анатолію Шарію. «Умови там 
просто катастрофічні: скорочен-
ня шкіл, продовження медичної 
реформи, підвищення цін на газ 
для населення та інше», — пере-
раховує Шарій, узагалі не намага-
ючись надати достовірності своїм 
словам і апелюючи лише до емо-
цій глядача. 
 «Вони (влада. — Авт.) виріши-
ли підписати цей меморандум, не 
цікавлячись вашою думкою, біль-
ше того, ганебно ховаючи цей ме-
морандум. А ось він уже повинен 
лягти на стіл функціонерам МВФ, 
вони повинні подумати і сказати: 
Yes, of course — і підписати його. 
А вони ще морди будуть крутити, 
тому що мало, їм здається, напев-
но, добре б, щоб кожен українець 
віддав ліву нирку», — прозвуча-
ло в ефірі. Тут уже, як кажуть, без 
коментарів. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС 

Як ми «надули» МВФ
Українські ЗМІ шукають винних у зриві співпраці з Фондом, 
канали ж, орієнтовані на Росію, розповсюджують фейки 
про наших кредиторів

■ ФЕМІДА

Не треба узурпувати
Венецiанська комісія критикує рішення 
КСУ щодо е-декларування, але визнає, 
що його доведеться виконувати 

■

Президент Венецiанської комісії Джанні Букіккіо розкритикував 
«прикре» рішення КСУ.

❙
❙

Іван БОЙКО

 Венеціанська комісія 
Ради Європи на диво швид-
ко ухвалила однозначний 
висновок про наслідки скан-
дального рішення Конститу-
ційного Суду України щодо 
електронного декларуван-
ня, яке було ухвалене ще 27 
жовтня і призвело до так зва-
ної конституційної кризи.
 Свої термінові виснов-
ки «Венеційка» оприлюд-
нила спільно з Генеральним 
директоратом iз прав люди-
ни і дотримання законності 
Ради Європи у четвер. Зокре-
ма, у комісії наголошують, 
що «Конституційний Суд не 
має узурпувати роль парла-
менту».
 Адже, на думку експер-
тів Венеціанської комісії, 
рішенню КСУ бракує яс-
ності та чіткості, а консти-
туційні судді цілком мог-
ли мати конфлікт інтере-
сів і діяти під його впливом 
тощо. Втім детальніший 
висновок стосовно можли-
вих порушень iз боку суддів 
Комісія планує надати зго-
дом.
 Наразі ж члени Комісії 
закликають Україну якнай-
швидше повернути кримі-
нальну відповідальність, 
скасовану КС, при цьому на-
голосивши, що вважають 
обґрунтованим ув’язнення 
за брехню в деклараціях. 
Щоправда, «Венеційка» 
виступила проти ключо-
вих пунктів законопроєк-
ту президента Володими-
ра Зеленського про вихід iз 
конституційної кризи, а та-
кож наголосила, що рішен-
ня Конституційного Суду до-
ведеться виконувати, незва-
жаючи на його абсурдність. 
Мовляв, Верховна Рада і ви-
конавча влада повинні пова-
жати роль Конституційно-
го Суду як зберігача Консти-
туції і повинні виконувати 
його рішення.
 «У свою чергу, Консти-
туційний Суд, як і будь-яка 
інша державна установа і 
суд, з одного боку, заслуго-
вує інституційної поваги, 
але, з іншого, повинен пова-
жати свої власні процедури 
і заради конституційної ста-
більності й правової визначе-
ності повинен приймати рі-
шення, які в цілому відпові-

дають світовій судовій прак-
тиці. Що ще більш важливо, 
конституційний суд пови-
нен приймати рішення ви-
нятково в рамках парамет-
рів його законних повнова-
жень і юрисдикції», — під-
креслюється у висновку ВК.
 Окрему думку висловив у 
соцмережах і президент Ве-
неціанської комісії Джанні 
Букіккіо: він не лише роз-
критикував «прикре» рі-
шення КСУ, а й закликав 
Верховну Раду вирішити си-
туацію, опираючись на прин-
ципи Конституції та «чисту 
логіку».
 Тим самим пан Букік-
кіо відреагував на відкри-
тий лист до нього від 14 ук-
раїнських організацій гро-
мадянського суспільства, у 
якому вони заявили, що рі-
шення КСУ несправедливе, 
необґрунтоване і прийняте 
суддями в конфлікті інтере-
сів. 
   У листі підкреслюється, 
що є вагомі докази того, що 
судді Конституційного Суду, 
які підтримали це рішення, 
діяли не в інтересах верхо-
венства права і українського 
народу, а використовували-
ся прокремлівськими й олі-
гархічними силами у рам-
ках стратегії гібридної вій-
ни проти української демок-
ратії.
   Відтак Джанні Букіккіо 
наголосив, що Венеціанська 
комісія підтримує занепо-
коєння організацій.
  «Венеціанська комісія 
розділяє ваше спантеличен-
ня і критику рішення КСУ, 
і хоча вона нагадує, що рі-
шення повинно бути викона-
не, вона закликає парламент 
України інтерпретувати його 
у світлі загальних принци-
пів Конституції, міжнарод-
них стандартів і чистої логі-
ки», — заявив президент Ко-
місії. 
 В окремому «твітті» він ла-
конічно прокоментував термі-
новий висновок Венеціанської 
комісії щодо антикорупцій-
ного законодавства: «Рішен-
ня Конституційного Суду Ук-
раїни «викликає жаль». При 
цьо му пан Букіккіо додає, що 
система фінансових деклара-
цій для українських держав-
них службовців, включаючи 
суддів, повинна бути збереже-
на. ■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.25 ТСН

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 

«Життя відомих людей-

2020»

13.00, 14.20, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Рідня»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 Комедія «Я, ти, він, 

вона»

02.20 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

04.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

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»

10.00, 18.00, 19.00, 3.25 

«Стосується кожного»

12.00 «Новини»

12.25 Т/с «Детектив Ренуар»

15.45 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «Гроші на двох»
02.20 Х/ф «Секретний 

фарватер»

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, 3.45 Реальна містика

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 «Мій кращий 

ворог»

01.30 Телемагазин

ICTV

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, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм
09.55, 13.15 Х/ф «Хоробре 

серце»

12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «Холодна 

помста»
16.55 Х/ф «22 милі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.50 Свобода слова
00.05 Х/ф «Сліпа лють»

01.50 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

08.20 Lе Маршрутка

09.20, 19.00 Супер 

топ-модель 

по-українськи

12.00 Х/ф «Аліса в Країні 

Чудес»

14.00 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»

16.20 Х/ф «Земля 

майбутнього: світ за 

межею»

21.00 Т/с «Перші 

ластівки. Zалежні»

23.40 Х/ф «Я номер чотири»

01.40 Х/ф «Детройт»

02.55 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 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 

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!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Наречений із того 

світу»

07.15, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

07.55 Х/ф «Інтердівчинка»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40, 3.10 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Смертельна 

стежка»

04.00 «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»

14.20 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум»

22.50 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Доктор Хаус»

07.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.35 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»

23.05 Т/с «Вербна неділя»

01.15 «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» 

з М. Ганапольським

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Опер за викликом-3»

10.20 Х/ф «Ворота темряви»

12.10 Х/ф «Веселі канікули»

14.10 «Загублений світ»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-6»

03.00 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

07.45, 1.35 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.30, 13.25 «Студія»

13.00 LIVE. Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.40, 14.25 «Шлях до Гданська»

14.00 LIVE. Жеребкування 1/16 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Рух» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

17.50 Топ-матч

18.00 «Аталанта» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

19.45 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

20.40 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Дженоа» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

02.05 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

03.55 «Ланс» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рух» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

07.50, 14.05, 18.45 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00 «Лаціо» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Ланс» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

11.50, 3.25 Журнал Ліги 

чемпіонів 

12.20 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

14.15 «Дженоа» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.05 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру. Прем’єра

17.00, 1.40 «Великий футбол»

18.55 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 «Мілан» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

23.25, 0.20 «Студія»

23.55 Жеребкування 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.35, 1.20 «Шлях до Гданська»

00.55 Жеребкування 1/16 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

04.00 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 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 Скептик

13.55 Cекретні матеріали 

давнини

14.55 Вирішальні битви Другої 

світової

15.55 Диво-винаходи

16.55 Фестивалі планети

18.55 Україна: забута історія

19.50 Бойові кораблі

21.50 Вуличний геній

22.40 Дива природи

23.40 Таємниці королівських 

убивств

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Х/ф «Більше за життя»

12.15 Х/ф «Статус Бреда»

14.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.15 «Орел і решка. Морський 

сезон»

18.00 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

00.00 Х/ф «Бабадук»

01.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 18.00 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Смузі-меню

13.30 Салат-бар

14.00 Шеф-кухар

15.50 Досьє Голлівуду

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

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, 19.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15, 0.05 Країна У

11.15 Т/с «Прибулець»

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.05 Панянка-

селянка

18.45, 19.45 Танька і Володька

21.15 М/ф «Ріо»

23.05 Казки У

02.20 Щоденники Темного

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 2.55 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка. 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.20 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.35 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 0.00, 2.45 Спорт

15.20 Країна пісень

16.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

17.30 Пекельне відрядження

18.55 «Дикі тварини»

19.55 «Тваринна зброя»

21.35 «Зворотний відлік»

00.05 Перша шпальта

00.35 Т/с «Полдарк»

03.50 Д/ф «Гідра»

05.05 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих 

людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.25 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Рідня»

21.45 Х/ф «Армагеддон»

00.50 Х/ф «До зірок»

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 «Нове життя»

14.15, 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 Х/ф «За законами 
вовків»

02.10 Х/ф «Секретний 
фарватер»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40, 4.10 Реальна містика

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 «Термін 

давності»

01.30 Телемагазин

ICTV

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 Секретний фронт-5

10.50, 1.00 Х/ф «Король 
злодіїв»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Підривники»

13.25, 16.15 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Копи на підхваті»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.50 Т/с «Закляті друзі»

02.55 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Бібліотекарі»

11.00, 21.00 Т/с «Перші 

ластівки. Zалежні»

13.30 Суперінтуїція

15.00 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

23.40 Х/ф «Сутінки»

02.00 Т/с «Шлях 

чарівника»

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Про військо

07.10, 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 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!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Смертельно 

живий»
07.50, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Мій бойовий 

розрахунок»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.45, 1.45, 3.00 «Речовий 

доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»
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»
12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»
14.00 Т/с «Суперкопи»
16.50 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний 

детектив Магнум»
22.50 Мама реготала. 

Найкраще
03.30 Чистоплюї
03.55 Раздовбаї
04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Доктор Хаус»
07.40 Т/с «Комісар Рекс»
09.45 «МастерШеф. 

Професіонали»
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.50 Т/с «Обійми 

брехні»
23.05 Т/с «Вербна неділя»
01.15 «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» 

з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.20 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
08.10 Х/ф «Бронежилет»
10.00, 17.15 «Загублений 

світ»
13.55 Х/ф «Детектив Ейс 

Вентура»
15.40 Х/ф «Детектив Ейс 

Вентура-2: коли 
природа кличе»

18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»
22.20 Т/с «Кістки-7»
00.10 Т/с «Кістки-6»
03.00 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги чемпіонів
06.30 «Інгулець» — 

«Шахтар». Чемпіонат 
України

08.15 «Аталанта» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Олександрія» 
— «Зоря». Чемпіонат 
України

12.10 «Великий футбол»
13.50 «Лейпциг» — «МЮ. 

Ліга чемпіонів УЄФА
16.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру
16.55 «Дженоа» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

18.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

19.40 «Десна» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

21.30, 23.40, 1.45, 3.45 Топ-
матч

21.40 LIVE. «Беневенто» 
— «Лаціо». Чемпіонат 
Італії

23.55 «Ман Сіті» 
— «Марсель. Ліга 
чемпіонів УЄФА

01.55 «Удінезе» — 
«Кротоне». Чемпіонат 
Італії

03.55 «Гоффенгайм» 
— «Гент. Ліга Європи 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Тоттенгем» 
— «Антверпен. Ліга 
Європи УЄФА

07.50 «Суперматчі». Ліга 
чемпіонів УЄФА

08.00 «Ворскла» — 
«Минай». Чемпіонат 
України

09.50 «Суперматчі». Ліга 
Європи УЄФА

10.00 «Кальярі» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

11.50, 21.25 Чемпіонат 
Франції. Огляд туру

12.45 «Інгулець» — 
«Шахтар». Чемпіонат 
України

14.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

15.25 «Аталанта» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

17.10 «Олександрія» 
— «Зоря». Чемпіонат 
України

18.55 Журнал Ліги чемпіонів 
19.25 LIVE. «Удінезе» — 

«Кротоне». Чемпіонат 
Італії

22.20 «Рух» — «Дніпро-1». 
Чемпіонат України

00.10 «Дженоа» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

02.00 «Десна» 

— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

03.50 Топ-матч
04.00 «Лейпциг» — «МЮ. 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 1.50 Правда життя
09.40, 0.40 Речовий доказ
10.50, 17.50 Сіяя: з нами у 

дику природу
11.50, 16.50 Фестивалі 

планети
12.50 Скептик
13.50 Таємниці акул
14.50 Вирішальні битви 

Другої світової
15.50, 21.45 Диво-винаходи
18.50 Україна: забута історія
19.45 Друга світова війна: 

свідчення війни
22.40 Дива природи
23.40 Таємниці королівських 

убивств
02.35 Професія — альфонс
03.20 Секти. Контроль 

свідомості
04.15 Дракула та інші
05.15 Таємниці пірамід

К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його 

друзі»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
10.35 Т/с «Мисливці на 

реліквії»
14.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
16.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
18.00 «Орел і решка. Івлєєва 

VS Бєдняков»
23.00 Т/с «Я — зомбі»
02.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40 Майстри ремонту
09.40, 18.00 Квартирне 

питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Смузі-меню
13.30 Салат-бар
14.00 Шеф-кухар
15.50 Досьє Голлівуда
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

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, 19.15, 20.15 

Одного разу під 

Полтавою

10.15, 0.15 Країна У

11.15, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.15 Панянка-

селянка

21.15 М/ф «Ріо-2»

23.15 Казки У

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка. 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 2.45 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.55 «Дикі тварини»

19.55 «Світ дикої природи»

21.45 Наші гроші

22.10 «Суперчуття»

23.40 «Боротьба за 

виживання»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ГРУДНЯ 2020
15 грудня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

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, 3.25 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.20 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Рідня»

21.45 Х/ф «Роман із 

каменем»

23.55 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

02.05 «Життя відомих 

людей»

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 «Нове життя»

14.15, 15.15 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «Ведмежатник»
02.20 Х/ф «Секретний 

фарватер»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40, 3.45 Реальна містика

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 «Втрачені 

спогади»

01.30 Телемагазин

ICTV

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

12.00, 13.15 Більше ніж 

правда

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.15 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Елізіум»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.50 Т/с «Закляті друзі»
00.55 Х/ф «Святі з Бундока»

02.50 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00 Х/ф «Тепло наших тіл»

11.10, 21.00 Т/с «Перші 

ластівки. Zалежні»

13.50 Хто проти блондинок?

15.50 Хто зверху?

17.50, 19.00 Діти проти зірок

23.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

01.40 Т/с «Шлях чарівника»

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп реванш

07.10, 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 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Шокуючі істини»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Ніагара»

07.55, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний патруль»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.35, 1.45, 2.50 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.30 «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»

14.00 Т/с «Суперкопи»

16.40 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум»

22.40 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

03.55 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Т/с «Доктор Хаус»

07.55 Т/с «Комісар Рекс»

10.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Про що мовчать жінки»

20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»

23.05 Т/с «Вербна неділя»

01.15 «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» 

з М. Ганапольським

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя». Проєкт 

Валерія Калниша

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20 Х/ф «Нокаут»

08.10 Х/ф «Бюро людяності»

10.00, 17.15 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Швидкий і 

жорстокий»

15.40 Х/ф «За лінією вогню»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-7»

03.00 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.20, 21.25 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

08.10 «Дженоа» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 14.45, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

12.05, 23.40 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.35 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

13.30, 15.55 «Студія LIVE»

13.55 LIVE. «Десна» — «Зоря». 

1/8 фіналу. Кубок України

16.25 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

17.35 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Інтер» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

00.35 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

02.20 «Монпельє» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

04.05 «Дженоа» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Беневенто» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

07.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Наполі» — «Сосьєдад. 

Ліга Європи УЄФА

11.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

12.45 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

14.30 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

15.25 «Мілан» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

17.10 «Рух» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

19.00 Журнал Ліги чемпіонів 

19.55 LIVE. «Монпельє» 

— «Мец». Чемпіонат 

Франції

21.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Монако» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції. 

Прем’єра

01.30, 3.40 «Студія LIVE»

01.55 «Десна» — «Зоря. 1/8 

фіналу. Кубок України

04.10 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.50 Правда життя

09.40, 0.40, 2.45 Речовий доказ

10.50, 17.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

11.50 Фестивалі планети

12.50 Скептик

13.50 Таємниці акул

14.50 Вирішальні битви Другої 

світової

15.50, 21.45 Диво-винаходи

16.50 Під іншим кутом

18.50 Україна: забута історія

19.45 Друга світова війна: 

свідчення війни

22.40 Дива природи

23.40 Таємниці королівських 

убивств

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

18.00 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

23.00 Т/с «Я — зомбі»

02.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 18.00 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Смузі-меню

13.30 Салат-бар

14.00 Шеф-кухар

15.50 Досьє Голлівуду

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

01.40 Формула любові

03.2 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, 19.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.00 Панянка-

селянка

21.15 М/ф «Історія іграшок»

23.00 Казки У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка. 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 5.50 Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

17.30 Наші гроші

18.55, 23.40 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.10 «Суперчуття»

00.15 Т/с «Полдарк»

02.40 UA Фольк

04.25 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих 

людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.25 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.20 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Рідня»

21.45 «Право на владу-2020»

00.45 Х/ф «До зірок»

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»

11.10 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Т/с «Нове життя»

14.15, 15.15 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «Людина без 

обличчя»
02.10 Х/ф «Секретний 

фарватер»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40, 2.30 Реальна містика

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 «Блискуча 
кар’єра»

01.30 Телемагазин

ICTV

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

10.05 Секретний фронт
11.05, 13.10 Х/ф «Копи на 

підхваті»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.15 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.50 Т/с «Закляті друзі»
00.55 Х/ф «Фунт плоті»

02.45 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20, 13.00, 1.40 Вар’яти

08.50 Х/ф «Сутінки»

11.00, 21.00 Т/с «Перші 

ластівки. Zалежні»

15.00, 19.00 Хто зверху?

23.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Спостерігач

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.10 Назустріч сонцю

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»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Шокуючі істини»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Весь світ в очах 

твоїх...»

07.50, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Іподром»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.40, 1.45, 3.25 «Речовий 

доказ»

18.20, 3.45 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

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»

20.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум»

22.50 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»

23.05 Т/с «Вербна неділя»

01.15 «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» 

з М. Ганапольським

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «2012: наднова»

07.45 Х/ф «Викрадення 

літака»

09.20, 17.15 «Загублений світ»

13.10 Х/ф «Храм черепів»

15.05 Х/ф «У пошуках 

бурштинової кімнати»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

22.15, 0.05 Т/с «Кістки-7»

02.55 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.30 Топ-матч

06.10, 0.35 «Монако» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

08.10 «Беневенто» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Рух» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

12.05 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

13.50 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.55 «Інтер» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

18.45 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру. Прем’єра

19.40 «Десна» — «Зоря». 1/8 

фіналу. Кубок України

21.40 LIVE. «Рома» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

23.40 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

02.20 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

04.05 «Удінезе» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

07.50, 19.00, 1.45 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00 «Гоффенгайм» — «Гент. 

Ліга Європи УЄФА

09.50, 23.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Інтер» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

11.50, 21.00 Журнал Ліги 

чемпіонів 

12.45, 14.55 «Студія LIVE»

13.10, 23.55 «Десна» — «Зоря. 

1/8 фіналу. Кубок України

15.25 «Дженоа» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

17.10 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

19.10 «Монако» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

21.55 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

01.55 «Беневенто» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

03.45 Топ-матч

04.00 «Монпельє» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

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, 16.50 Фестивалі планети

12.45 Скептик

13.45 Таємниці акул

14.45 Вирішальні битви Другої 

світової

15.50, 21.45 Диво-винаходи

18.50 Україна: забута історія

19.45 Друга світова війна: 

свідчення війни

22.40 Дива природи

23.40 Таємниці королівських 

убивств

02.50 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.10, 2.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.00 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

23.00 Т/с «Я — зомбі»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 18.00 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Смузі-меню

13.30 Салат-бар

14.00 Шеф-кухар

15.50 Досьє Голлівуду

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

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, 19.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.00 Панянка-

селянка

21.15 М/ф «Історія іграшок-2»

23.00 Казки У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка. 

Україна

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.30 Суспільна 

студія

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10 Біатлон. Кубок світу. 

IV етап. Спринт 10 км, 

чоловіки

16.35 «Суперчуття. 

Особливий загін»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55, 23.40 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.35, 23.35, 5.50 Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.10 «Дикі тварини»

02.40 UA Фольк

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих 

людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.10 ТСН

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 

«Життя відомих людей-

2020»

12.40, 13.50, 14.15, 15.15 

«Великі випуски з 

Антоном Птушкіним-2»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху»

22.45, 2.15 «#Гуднайтшоу-

2020»

23.10 Х/ф «Армагеддон»

05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00 «Марафон. Диво 

починається»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.00, 17.40 Новини

12.25 Т/с «Нове життя»

14.15, 15.15, 0.55 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Мир чи війна»

03.20 «Чекай на мене. 

Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.15 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Т/с «Виклик»

13.30, 15.30 Т/с «Другий 

шанс»

18.00 Гучна справа

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Квочка»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 1.15 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.10, 13.15, 17.40, 0.05, 1.45 

«На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-3»

15.40, 16.15 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

23.00 «На трьох-8». Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

10.00 Кохання на виживання

12.00 Т/с «Перші ластівки. 

Zалежні»

14.00 Аферисти в мережах

16.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

18.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 1»

23.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 2»

01.50 Т/с «Шлях чарівника»

02.40 Служба розшуку дітей

02.45 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 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!

НТН

05.45 Х/ф «Сімнадцятий 

трансатлантичний»

07.50, 17.30, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Грішник»

10.45 Т/с «Морський патруль»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.40, 1.15, 3.10 «Речовий 

доказ»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Ласкаво просимо 

в джунглі»

00.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.55 «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»

12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»

14.10 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

21.00 Х/ф «Дев’ять ярдів»

23.00 Без краватки

23.25 Мама реготала. Найкраще

03.15 Чистоплюї

04.05 Раздовбаї

04.55 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.00, 19.00, 22.50 «Холостячка 

Ксенія Мішина»

10.05 «Як вийти заміж»

11.15, 14.55, 18.00 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

23.45 «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» 

з М. Ганапольським

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Місія на Марс»

08.05, 17.15, 1.15 «Загублений 

світ»

13.10 Х/ф «Ямакасі»

15.00 Х/ф «Сльози Сонця»

18.15, 2.15 «Спецкор»

18.50, 2.45 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Незнайомець»

21.15 Т/с «Відплата»

03.15 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Дженоа» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

08.10, 22.50 «Десна» — «Зоря». 

1/8 фіналу. Кубок України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 3.55 «Рома» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

13.50, 1.10 «Монако» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

16.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

18.45 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

19.40 «Ліверпуль» — «МЮ». 

1/8 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

21.35 Журнал Ліги чемпіонів

00.40 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

03.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

07.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Інтер» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

11.50, 19.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

12.45 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

14.30 Журнал Ліги чемпіонів 

15.25 «Монпельє» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

17.10 «Десна» — «Зоря. 1/8 

фіналу. Кубок України

19.55 «Рома» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

21.45 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

22.15 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

00.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.55 «Дженоа» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

02.45 Журнал Ліги Європи

03.40 «Рух» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.50 Правда життя

09.40, 0.40 Речовий доказ

10.50, 17.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

11.50, 16.50 Фестивалі планети

12.50 Скептик

13.50 Таємниці акул

14.50 Бойовий відлік

15.50, 21.45 Диво-винаходи

18.50 Україна: забута історія

19.45 Друга світова війна: 

свідчення війни

22.40 Дива природи

23.40 Таємниці королівських 

убивств

03.20 Історія українських земель

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 М/ф «Монстр у Парижі»

12.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

13.40 «Орел і решка. Морський 

сезон»

16.30 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

18.30 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

20.00 Х/ф «Пенелопа»

23.00 Т/с «Я — зомбі»

02.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 18.00 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Смузі-меню

13.30 Салат-бар

14.00 Шеф-кухар

15.50 Досьє Голлівуду

16.50, 3.40 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

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, 19.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

10.15, 0.15 Країна У

11.15, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

12.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15, 15.15 4 весілля

14.15, 16.15, 1.15 Панянка-

селянка

21.15 М/ф «Історія іграшок-3»

23.15 Казки У

02.30 Теорія зради

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 4.30 Енеїда

06.30 М/ф «Бегемот і Сонце»

06.40 М/ф «Братик Кролик та 

братик Лис»

06.50 М/ф «Будиночок для 

равлика»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.50, 

2.15, 5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.30 Суспільна 

студія

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10 Біатлон. Кубок світу. IV 

етап. Спринт 7 км, жінки

16.35 «Суперчуття. 

Особливий загін»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.35, 2.40, 5.50 Спорт

21.45 Д/ф «Велика стіна»

02.45 «Зворотний відлік»
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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»

22.15 «Вечірній квартал»

23.15, 0.15 «Світське життя-

2020»

01.15 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним-2»

ІНТЕР

06.15 «Слово предстоятеля»

06.25 Х/ф «Там, на невідомих 
доріжках»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Снігова королева»
12.45 Х/ф «Дванадцять 

місяців»

15.45, 20.30 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

20.00, 2.30 «Подробиці»

22.20 «Бенефіс Валерія 

Леонтьєва»

00.55 Х/ф «Осінні клопоти»

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.30 Реальна 

містика

08.50 Т/с «Мій кращий 

ворог»

12.50, 15.20 Т/с «Годинник із 

зозулею»

17.00, 21.00 Т/с «Будь, що 

буде»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Чи потрібен 

чоловік»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Т/с «Копи на роботі»

07.15 «На трьох»

09.20 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Пес-6»

16.35 Х/ф «П’ятий вимір»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»

21.45 Х/ф «Конг: Острів 

черепа»

23.55 Х/ф «Сікаріо»

02.10 Х/ф «Святі з Бундока»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20, 0.50 Вар’яти

07.50, 10.00 Орел і решка

12.00, 13.00 Lе Маршрутка

14.10 Хто зверху?

16.00 Х/ф «Аквамен»

19.00 Х/ф «Відьмина гора»

21.00 Х/ф «Лисий нянька: 

спецзавдання»

23.00 Х/ф «Шахраї»

02.40 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

15.10 Є сенс

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

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!

НТН

05.55 Х/ф «Циган»

12.35 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 3.05 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські козаки»

21.40 Х/ф «Близнюки-

дракони»

23.40 Х/ф «Напролом»

01.30 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 15.40, 23.50 Мама 

реготала. Найкраще

09.15 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

11.30 Check In. Україна

13.30 Середземноморський 

Check-in

17.40 Х/ф «На відстані удару»

19.45 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»

22.00 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

02.30 Чистоплюї

03.30 Раздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.00, 10.55 Т/с «Обійми брехні»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00, 22.00 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф»

01.00 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00, 13.10, 21.30 «Ехо України» 

з М. Ганапольським

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Міністерство правди»

10.30 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня». Проєкт 

Валерія Калниша

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.55 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

08.55 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «Орден дракона»

14.25 Х/ф «В ім’я короля-2»

16.15 Х/ф «В ім’я короля-3»

18.00 Х/ф «Капітан Грім»

20.10 Х/ф «Тринадцятий воїн»

22.10 Х/ф «Бладрейн»

00.00 Х/ф «Бладрейн-3»

01.35 Х/ф «Останній акулячий 

торнадо. Час настав»

02.55 «Облом.UA.»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Монпельє» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

07.45 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

08.15 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 17.55 Журнал Ліги Європи

11.15 «Десна» — «Зоря». 1/8 

фіналу. Кубок України

13.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

13.55 «Інтер» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

15.55 LIVE. «Фіорентина» 

— «Верона». Чемпіонат 

Італії

18.45, 21.05, 23.40, 1.45, 3.45 

Топ-матч

18.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

20.55 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

21.40 LIVE. «Парма» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Мец» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

01.55 «Сампдорія» — 

«Кротоне». Чемпіонат 

Італії

03.55 «Ніцца» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

07.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Монако» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

09.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

10.45 «Рома» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

12.30, 17.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

13.00 «Монпельє» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

14.45 Журнал Ліги Європи

15.40 «Ювентус» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

17.55 LIVE. «Мец» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

19.55 LIVE. «Марсель» 

— «Реймс». Чемпіонат 

Франції

21.55 LIVE. «Ніцца» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

23.55 «Фіорентина» — 

«Верона». Чемпіонат Італії

01.45, 3.45 Топ-матч

01.55 «Марсель» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Парма» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 1.00 Містична Україна

08.00 Україна: забута історія

08.55 Cкептик

09.55 Речовий доказ

11.05 Таємнича світова війна

13.50, 23.30 Погляд ізсередини

18.15 Історія українських земель

21.00 Сучасні будівлі Лондону

01.50 Теорія Змови

05.25 Квітка Цісик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.50 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

12.15 Х/ф «Пенелопа»

14.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Охоронець»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Сенсації екрана

10.20, 23.30 Корисні поради

11.40 Смачні страви

12.40 Удалий проєкт

14.00 Майстри ремонту

16.00 Один за 100 годин

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.40 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»

12.50 Х/ф «Столику, 

накрийся»

14.00 Х/ф 

«Румпельштільцхен»

15.10 М/ф «Ріо»

17.00 М/ф «Ріо-2»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Х/ф «Хапай і тікай»

00.50 Панянка-селянка

02.05 Теорія зради

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 

2.40, 4.00, 5.35 Новини

07.10 Книга-мандрівка. 

Україна

07.15 М/ф «Вересковий Мед»

07.20 М/ф «Було сумно»

07.30 М/ф «Ватажок»

07.40 М/ф «Ведмедик і той, 

хто живе в річці»

07.50 М/ф «Було літо»

08.05, 16.45, 19.25 

«Суперчуття. 

Особливий загін»

09.05 Відтінки України

09.45 Музеї. Як це працює
10.15, 0.10 Х/ф «Марія-

Антуанетта»

12.10 «Історії вулканів»

13.20 Телепродаж

13.55 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Гонка 

переслідування 12,5 км, 

чоловіки

14.45, 1.40 UA Фольк. Спогади

15.55 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Гонка 

переслідування 10 км, 

жінки
17.35 Х/ф «Апостол Павло: 

диво на шляху в 
Дамаск»

20.25 «Дикі тварини»

21.25 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»
22.00 Х/ф «Різдвяна пісня»

04.30 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.30, 2.40 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-

2020»

19.30, 3.55 ТСН «ТСН-

тиждень»

21.00 Комедія «Пригоди s 

Миколая»

22.30 Х/ф «Один плюс один 

удома»

01.00 Комедія «Ізі»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Белль і 

Себастьян»

08.00 «Удалий проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00 «Інше життя»

12.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

16.50, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»

20.00 «Подробиці»

21.35 Х/ф «Зимова вишня»

23.25 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 

Ніканорова»

01.15 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.15 Т/с «Роман із 

детективом»

17.00, 21.00 Т/с «Не хочу тебе 

втрачати»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с 

«Протистояння»

01.45 Телемагазин

03.15 Агенти справедливості

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Анти-зомбі

07.05 Теорія змови

08.00 Секретний фронт

09.00 Громадянська оборона

10.00, 13.00 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»
16.30 Х/ф «Конг: Острів 

черепа»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Геошторм»
23.00 Х/ф «Руйнування 

Вегаса»
00.40 Х/ф «Сліпа лють»
02.15 Х/ф «Фунт плоті»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 9.00 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.00 М/ф «Велика втеча»

09.05 Діти проти зірок

10.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 1»

13.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок, ч. 2»

17.00 Х/ф «Лисий нянька: 

спецзавдання»

19.00 Х/ф «Маска»

21.00 Х/ф «Син Маски»

23.00 Х/ф «Атлантида»

01.00 Вар’яти

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 2.00, 

03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 10.10, 11.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

12.15 Індійський фільм

15.25 Медекспертиза

17.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Ганною Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Стоп реванш

20.10, 2.15 Машина часу

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною 

Соколової

22.00 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф
01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.15 Х/ф «Дикий пляж»
06.30 «Слово предстоятеля»

06.35 «Будьте здоровi»

07.10 «Страх у твоєму домі»

10.40 Х/ф «Кубанські козаки»
12.40 Х/ф «Приходьте 

завтра»
14.30 Х/ф «Троє в човні, якщо 

не рахувати собаки»
17.00 Х/ф «Близнюки-

дракони»
19.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
20.55 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Пастка 44»
00.15 Х/ф «Напролом»
02.05 «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 «Дев’ять ярдів»
20.00 Х/ф «Жага смерті»
22.10 Т/с «Морська поліція. 

Полювання на вбивць»

00.00 Мама реготала. Найкраще

02.40 Чистоплюї

03.30 Раздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.00 «Телемагазин»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.45 Х/ф «Два береги»

08.10 Х/ф «Двоє в новому 

будинку»

10.00 «МастерШеф»

13.00 «Хата на тата»

15.00 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

21.10 «Я соромлюсь свого тіла»

23.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

10.10 «Міністерство правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10 «Ехо України» 

з М. Ганапольським

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня». Проєкт 

Валерія Калниша

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.05 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Втрачений скарб»

16.00 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих»

17.55 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2»

19.55 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3»

21.45 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4»

23.35 Х/ф «Спіймати і вбити»

01.30 «Облом.UA.»

03.25 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.15, 15.25 Топ-матч

06.10 «Фіорентина» — 

«Верона». Чемпіонат Італії

08.10 «Марсель» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Журнал Man In The Middle. 

1-й епізод. Прем’єра

11.15, 19.55 «Парма» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

13.05 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.25 LIVE. «Торіно» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

15.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

17.55 LIVE. «Лорьян» 

— «Ренн». Чемпіонат 

Франції

21.40 LIVE. «Лаціо» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

23.40 Журнал Man In The Middle. 

1-й епізод

00.35 «Брест» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

02.20 «Інтер» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

04.05 «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Десна» — «Зоря. 1/8 

фіналу. Кубок України

07.50, 11.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Мец» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Сампдорія» — 

«Кротоне». Чемпіонат 

Італії

12.00 «Ніцца» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

13.45, 18.45, 21.45, 1.45, 3.45 

Топ-матч

13.55 LIVE. «Брест» — 

«Монпельє». Чемпіонат 

Франції

15.55 LIVE. «Інтер» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

17.55 Журнал Man In The Middle. 

1-й епізод

18.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

20.55 Журнал Ліги Європи

21.55 LIVE. «Лілль» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

23.55 «Торіно» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Лорьян» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Сассуоло» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00, 1.25 Бандитська Одеса

07.05, 0.40 Містична Україна

07.55 Україна: забута історія

08.50 Скептик

09.50 Речовий доказ

11.00 Переказана історія

14.00 Погляд ізсередини

14.30 Під іншим кутом

19.10 Історія українських земель

21.00 Справжня гра престолів

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Монстр у Парижі»

11.15 Х/ф «Лілі — справжня 

відьма: подорож у 

Мандолан»

13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Півтора лицаря: 

в пошуках чарівної 

принцеси Герцелінди»

02.10 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.20 Корисні поради

14.00 Спеція

15.00 Смачні страви

16.00, 22.20 Удалий проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Супергерой»

12.00 М/ф «Врятувати Землю»

13.30 М/ф «Історія іграшок»

15.15 М/ф «Історія іграшок-2»

17.00 М/ф «Історія іграшок-3»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Х/ф «Нянь»

00.35 Панянка-селянка

01.50 Щоденники Темного

02.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.30, 

2.40, 5.35 Новини

07.10 Книга-мандрівка. 

Україна

07.15 М/ф «Дуже давня 

казка»

07.20 М/ф «Горщик-

сміхотун»

07.30 М/ф «Грицькові 

книжки»

07.40 М/ф «Двоє 

справедливих курчат»

07.50 М/ф «Війна яблук і 

гусені»

08.05 «Суперчуття. 

Особливий загін»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.35 Телепродаж

14.20 Біатлон. Кубок світу. IV 

етап. Мас-старт 15 км, 

чоловіки

15.10 Біатлон. Кубок світу. IV 

етап. Мас-старт 12,5 км, 

жінки

15.55 Студія «Біатлон»

16.15 Т/с «Величні Медичі»

18.35 «Історії вулканів»

19.00 «Всі на море»

20.00 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00, 4.05 Х/ф «Легенда 

Карпат»
00.00 Х/ф «Старий добрий 

день подяки»

01.30 Країна пісень
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Ото церков Богданова...
 Версію про нове місце похо-
вання гетьмана першою вису-
нула й обґрунтувала (зокрема, в 
статті «Могила Богдана Хмель-
ницького в Суботові та перспек-
тиви її пошуків» для «Українсь-
кого історичного журналу») ди-
ректорка Центру досліджень 
історії України Санкт-Петербур-
зького державного університету 
Тетяна Таїрова-Яковлєва. Це та 
сама історикиня, яка повернула 
Україні повний текст оригіналь-
ного Літопису Самійла Велич-
ка, що досі жодного разу не був 
виданий на Батьківщині в пов-
ному обсязі. Пані Тетяна давно 
й неупереджено досліджує ук-
раїнську минувшину, зокрема 
козацький період, а на тему Руї-
ни захистила кандидатську й до-
кторську дисертації. 
 Пильніше придивитися 
до питання місця поховання 
гетьмана її спонукала інфор-
мація від українських науков-
ців про те, що під Іллінською 
церквою в Суботові за допомо-
гою геолокації виявлено склеп, 
у якому може бути могила Бог-
дана Хмельницького. Як відо-
мо, саме цей храм довгий час 
було прийнято вважати міс-
цем останнього спочинку за-
сновника Гетьманщини. Про-
те ця версія теж є суто гіпоте-
тичною, адже жодних прямих 
вказівок з історичних джерел, 
що Хмельницького поховано 
тут, немає. Власне, й самого по-
ховання там знайдено не було. В 
цю версію дуже органічно впи-
салася легенда про те, що мо-
гилу гетьмана нібито сплюнд-
рував польський полководець 
Стефан Чарнецький. У літера-
турі й досі можна знайти пере-
кази, які з плином століть об-
росли новими «подробицями». 
Наприклад, якщо спочатку пе-
реказували, що після знищення 
польськими військами Субото-
ва Чарнецький наказав витяг-
нути тіла Богдана Хмельниць-
кого та його сина Тимоша з ро-
динної усипальниці та викину-
ти, то зараз можна прочитати 
про те, як «тіла спалити, а попіл 
зарядили в гармату й вистрели-
ли». Втім польські джерела, за 
словами Тетяни Таїрової-Яков-
левої, нічого про такі «подви-
ги» Чарнецького не згадують. 
 Зауважимо, що це саме Іл-
лінську церкву Тарас Шевчен-
ко називав «церква-домовина» 
та «великий льох» у своїх тво-
рах. І це не просто метафори ві-
домого поета. Її дійсно будува-
ли як родинну усипальницю, а 
під дворищем Богдана Хмель-
ницького була велика кількість 
підземних ходів — льохів, які 
зв’язувалися безпосередньо з 
Іллінською церквою. Через це, 
як відомо з описів краєзнавців, 
її називали «великий льох». Та-
ких льохів у Суботові було бага-
то. У середині XIX ст., як зазна-
чає Таїрова-Яковлєва, місцевий 
священник Орловський, насто-
ятель Іллінської та Михайлівсь-
кої церков, разом із дияконом 
обходили всі льохи під двори-

щем гетьманського замку в по-
шуках «скарбів Богдана». Звіс-
но ж, його могилу, якби вона іс-
нувала в підземеллі, вони точно 
знайшли б. Але згодом ці під-
земні ходи біля церкви були 
засипані будівельним сміттям 
(очевидно, з питань безпеки, 
аби ніхто туди не провалився). 
«Таке зневажливе ставлення 
до місця, де справді була б мо-
гила великого гетьмана, вже на-
водить на певні сумніви», — за-
значає пані Тетяна. 
 «Що ми на сьогодні напевно 
можемо стверджувати, то це те, 
що Богдан Хмельницький був 
похований у Суботові після того, 
як у Чигирині відбулося прощан-
ня з тілом, — каже пані Таїрова-
Яковлєва. — Про це є два чіт-
кі свідчення. Зокрема, піддячо-
го Іллі Роколова, який у цей час 
перебував у Чигирині, він пише, 
що гетьмана Хмельницького 
«погребли в Суботові». А також 
стольника Василя Кікіна, який 
прибув у Чигирин 23 серпня й 
писав про те, що вся гетьмансь-
ка старшина в цей день поїхала 
в Суботів на похорони Богдана 
Хмельницького».
 Єдиний, хто трохи деталізує 
місце поховання, це Самовидець. 
У своєму літописі він уточнює: 
«И проважен тіло его з Чигирина 
до Суботова и там поховано в рин-
ковой церкві». Чернігівський лі-
топис, розповідаючи леґенду про 
викинуті Стефаном Чарнецьким 
останки сина й батька Хмельни-
цьких, теж згадує «ринок» («ка-
зал з гробов в ринку викинути на 
попелище»). 
 Уже пізніші літописи Гри-
горія Грабянки і Самійла Ве-
личка згадують «муровану» 
церкву як місце поховання 
Хмельницького і «его ж кош-
том созданной». Мурованою на 
той час була Іллінська, а Ми-
хайлівська — дерев’яною. 
 Згодом версію про «мурова-
ну», а відтак Іллінську церкву 
підхопили історики пізніших 
часів. Про це, посилаючить на 
Григорія Грабянку, пише й Ми-
кола Костомаров (« гроб постав-
лено в каміяній церкві, збудо-
ваній самим гетьманом»), а за 
ним уже як неспростовний факт 
про це ж пишуть інші історики. 
А відсутність поховання пояс-
нюють все тією ж легендою про 
викинутий прах Чарнецьким. 
Так безіменна «кам’яна» церк-
ва стає Іллінською й уже надалі 
фігурує під цією назвою. У 1864 
році за ініціативою священни-
ка Орловського починаєть-
ся реставрація церкви, під час 
якої була добудована дзвіниця. 
У цей же період на приміщен-
ні храму з’явилася мідна таб-
личка, де було зазначено, що 
тут поховано Хмельницького. 
Проте її демонтували на почат-
ку XX століття як фейкову. 

Козацької слави убогі руїни
 Достеменно не відаючи, де 
похований гетьман, ми нато-
мість точно знаємо, де був по-
хований його улюблений син 
Тиміш. І це — Михайлівська 

церква (Іллінська на той час, за 
деякими даними, ще просто не 
була добудована). Це підтвер-
джується описом Павла Алеп-
пського: «Ми прибули в посе-
лення, що звалося Суботів, де, 
зазвичай, жив покійний Тимо-
фій, син гетьмана. Мешканці 
вийшли нам назустріч хресною 
ходою й повели нас у велику 
нову церкву в ім’я св. Михаїла 
[...] у цій церкві гробниця Ти-
мофія». Водночас польсько-ук-
раїнський історіограф Й. Рол-
ле в нарисі «Жінки при Чиги-
ринському дворі», написаному 
на матеріалах польських ар-
хівів, так описує похорон Тимо-
ша: «Ховали Тимоша 27 груд-
ня (1653 р. — Авт.) в Суботові, 
у церкві св. Михайла. Тіло вез-
ли з Чигирина. В траурній про-
цесії йшли батько, мачуха, сес-
три та козацька старшина». 
 «Було б логічно припусти-
ти, що Богдан заповідав похо-
вати себе поряд зі своїм улюб-
леним сином», — наголошує 
Тетяна Таїрова-Яковлєва. В цій 
же церкві, за її словами, з вели-
кою ймовірністю була похована 
перша дружина гетьмана (мати 
його дітей), а також інші члени 
родини.
 Михайлівська церква була 
збудована ще батьком гетьма-
на Хмельницького Михайлом. 
«Михайлівську то ще батько 
Богданів строїв, кажуть», — 
читаємо в Марка Грушевського 
в праці «Гетьманське гніздо». Є 
згадки, що в XIX ст. це вже була 
п’ята церква «на цьому самому 
місці». Тобто храм кілька разів 
горів і був відбудований заново, 
зокрема церкву могли знищи-
ти в 1647 році, під час руйнів-
ного наїзду Даніеля Чаплинсь-
кого, а в 1648—1653 роках Бог-
дан Хмельницький відбудував 
на її місці нову (саме так її на-
зиває Алеппський) — «его же 
коштом». 
 Тетяна Таїрова-Яковлєва ак-
центує ще й на такому: «Якщо 
вже є дані про те, що гетьмана 
було поховано в ринковій цер-
кві, то цю церкву слід шукати 
ближче до ринку, тобто на цен-
тральній площі містечка. І нею 
точно не могла бути Іллінська 
родинна церква, яка стояла в 
садибі Хмельницького, що роз-
ташовувалась збоку від містеч-

ка, на горі. А от Михайлівська 
якраз була розміщена в цент-
рі Суботова. Тож цілком логіч-
но припустити, що Хмельниць-
кого поховали в центрі містечка 
біля своєї родини». 
 ...На сьогодні Михайлівсь-
кої церкви в Суботові немає. У 
20-ті роки XX століття вона була 
розібрана на потреби новоспече-
них атеїстів. Місце, де вона сто-
яла, на сьогодні не забудоване, а 

отже, є перспективним для архе-
ологічних досліджень. 
 «Я не стверджую, що тіло 
Хмельницького поховано саме 
там, у Михайлівській церкві, 
— наголошує Тетяна Таїрова-
Яковлєва. — Але підстави ви-
сувати таку версію є. У будь-
якому випадку це місце ніколи 
не розкопувалося, а отже, є ці-
кавим і перспективним для по-
дальших досліджень». ■

КОПАЙТЕ ТУТ! 

Стоїть в селі Суботові...
Де похований Богдан Хмельницький — науковці мають нову версію

■Ліна ТЕСЛЕНКО

Група українських та зарубіжних науковців звернулася до міністра 
культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, т. в. о. 
міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та президента НАН України 
Анатолія Загороднього з листом, у якому закликає створити де-
ржавну комісію для організації та проведення наукової археологіч-
ної експедиції і взяття під охорону території, на якій розташовува-
лась Михайлівська церква. Саме в цій церкві, що колись стояла в 
селі Суботів Чигиринського району на Черкащині, міг бути похова-
ний гетьман Богдан Хмельницький. Таку сенсаційну версію обгово-
рювали в листопаді українські, російські та французькі історики на 
онлайн-семінарі «Козацький некрополь, або де спочиває заснов-
ник Гетьманщини?» Враховуючи великий резонанс проведеного 
семінару, а відтак — інтерес до цього місця «чорних копачів», нау-
ковці просять узяти під пильну увагу територію колишнього храму 
та не гаяти часу з проведенням археологічних досліджень.

КОМЕНТАР З ПРИВОДУ

 Прокоментувати нову версію науковців ми попросили Василя Полтавця, 
генерального директора Національного історико-культурного заповідни-
ка «Чигирин»:
 — Безперечно, ця версія заслуговує на життя. Адже на сьогодні чітких писем-
них джерел, які б свідчили про конкретне місце поховання Богдана Хмельницького, 
ми не маємо. Тому припущення про те, що гетьман знайшов свій останній спочинок 
у церкві, яку будували за кошти його батька Михайла й у якій у 1653 році поховали 
його сина Тимоша, має під собою підстави. 
 ■ Чи відоме точне місце розташування церкви? 
 — Так, воно відоме. Хоча від самої церкви, яка була зруйнована, нічого не лиши-
лося. В 90-х роках минулого століття на тому місці почали будувати школу, але перед 
тим там проводили археологічні дослідження. Єдине, що ми плануємо вже не один 
рік, провести такі дослідження на околиці нинішньої школи в північній частині — вона 
ще залишилася невивченою. Дуже сподіваюся, що такі попередні археологічні дослід-
ження невеликими відритими ділянками вдасться провести в наступному році. 
 ■ Що саме археологи можуть знайти на тому місці, якщо церкву кілька 
разів знищували пожежі? 
 — Я думаю, що як мінімум підмурки ми знайдемо обов’язково. А взагалі ця те-
риторія була заселена ще в часи ранньої бронзи. Там, де маєток Богдана був, це за 
церквою Святого Іллі, коли проводили археологічні дослідження, то знаходили і за-
лишки жител періоду чорноліської культури, і навіть були зібрані матеріали доби 
черняхівців — ранніх праслов’ян. Також були будівлі середньовіччя. Це взагалі та-
кий хороший «пиріг» із багатьох культурних шарів, тож там є що пошукати.
 ■ А чи добре досліджена територія довкола і під Іллінською церквою? 
 — Там у 70-х роках минулого століття проводив дослідження відомий архео-
лог Роман Юра, ту територію вивчали і ми, й Інститут археології долучався. Тож те-
риторія довкола церкви досить добре вивчена. І в самій церкві Роман Юра проводив 
дослідження. У ній було виявлено сім поховань, які потім були закриті. Вони нале-
жать родині гетьмана, адже це була родинна церква. 
 Нині ця церква діюча, а за часів радянської доби там був склад хімдобрив. У 
1990 році, коли створювали заповідник, то зробили один ремонт, потім — другий. 
На превеликий жаль, ці роботи доводиться виконувати дуже часто, бо стіни церкви 
набрали в себе таку кількість аміаку із «хімії», яка там зберігалася, що на них довго 
не утримується жодна штукатурка. Тому ця пам’ятка потребує особливого догляду.

■

Іллінська церква. Сучасний вигляд. 
Фото з сайта wikimedia.org. 

❙
❙

Михайлівська церква. 1912 рік.❙
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НОВИНИ ПЛЮС

Хакери атакували регулятора ЄС iз вакцин
 На Європейське агентство лікарських засобів 
(EMA), штаб-квартира якого розташована в Ам-
стердамі, здійснено хакерську атаку. У середу, 9 
грудня, європейське відомство, що нині вирішує 
питання про допуск у ЄС низки вакцин від коро-
навірусу, підтвердило напад. Хакери викрали до-
кументи про вакцину Pfizer і BioNTech COVID-19, 
заявили обидві компанії в середу, але відмовили-
ся коментувати це питання. Утім на комп’ютерні 
системи самих фармкомпаній атаки не здійсню-
валися. Pfizer та BioNTech заявили, що жодна 
особиста інформація не була викрадена, і EMA 
запевнила обидві компанії, що атака «не вплине 
на тривалість оцінки вакцини». Раніше агенція 
«Рейтер» повідомляла про хакерів, пов’язаних з 
урядами Північної Кореї, Китаю, Росії, Ірану та 
В’єтнаму, яких звинувачували у спробі викрасти 
інформацію про коронавірус та потенційні ліки 
та вакцини проти COVID-19. Тиждень тому, в се-
реду, 2 грудня, Інтерпол поширив заяву, в якій 
попередив про загрозу поширення підроблених 
вакцин від COVID-19 організованою злочинніс-
тю. Документ опубліковано на сайті відомства. В 
Інтерполі констатували, що пандемія спровокува-
ла «хижацьку й опортуністську кримінальну ак-
тивність». Глава організації Юрген Шток закли-
кав 194 країни-учасниці напередодні масової вак-
цинації підготуватися до надання протидії зло-
чинцям, які можуть зайнятися фальсифікацією, 
крадіжкою або нелегальною рекламою вакцин від 
COVID-19 і грипу.

Кандидат Байдена на пост глави Пентагону
 Обраний президент США Джо Байден пред-
ставив кандидата на пост глави Пентагону — ге-
нерала Ллойда Остіна. Про це пише «Нью-Йорк 
Таймс». «Його люблять чоловіки і жінки в Зброй-
них силах, бояться наші супротивники, знають 
і поважають наші союзники. І він розділяє мою 
глибоку віру в цінності американських альянсів», 
— сказав Байден. 67-річний Остін має ранг чоти-
ризіркового генерала. Якщо він буде затвердже-
ний на посаді, то стане першим афроамерикан-
цем, який очолив оборонне відомство. Після своєї 
відставки в 2016 році Остін працював у раді ди-
ректорів найбільшого виробника зброї Raytheon.

Конгрес США підтримав оборонний бюджет 
 Палата представників США ухвалила пере-
важною більшістю голосів проєкт бюджету на 
2021 рік, який включає положення про санкції 
проти компаній, що страхують та сертифікують 
спірний проєкт «Північний потік-2». Тобто в ньо-
му враховано й інтереси України. Незважаючи на 
погрози президента Дональда Трампа накласти 
вето на бюджет, парламентарії змогли прийняти 
документ про військові витрати на суму понад 740 
млрд доларів. Документ також включає положен-
ня, що розширюють санкції проти «Північного по-
току 2» iз бюджету 2020 року, включаючи «про-
даж, оренду чи послуги суднам, призначеним для 
будівництва», а також компаній, що надають пос-
луги, фінансують або дозволяють встановлювати 
обладнання на суднах, які будуватимуть «Північ-
ний потік-2». Те, що не можна буде страхувати та 
сертифікувати судна, призначені для будівниц-
тва «Північного потоку-2», практично заблокує 
роботи, і подібна позиція щодо самого газопрово-
ду після його можливого завершення може пере-
шкодити запуску поставок. Тепер проєкт повинен 
бути схвалений Сенатом США та підписаний пре-
зидентом країни.

«Боїнг 737 MAX» здійснив перший комерційний 
рейс після 20 місяців простою
 Лайнер «Боїнг 737 MAX» здійснив перший за 
майже два роки комерційний рейс. Польоти цієї 
моделі відновила бразильська компанія GOL, зро-
бивши рейс за маршрутом Сан-Паулу — Порту-
Алегрі. Літаки «Боїнг 737 MAX» були прикуті до 
землі по всьому світу після двох великих авіака-
тастроф, пов’язаних iз неполадками в системі ав-
топілота та управління літаком. Як повідомляє 
агенція «Франс Пресс», внутрішній рейс між міс-
тами Бразилії пройшов без пригод і зайняв близь-
ко півтори години. Літак авіакомпанії Gol, розра-
хований на 186 пасажирів, був зайнятий майже 
повністю. При цьому в компанії повідомили, що 
дозволять клієнтам без штрафів міняти квитки на 
рейси, якщо вони не захочуть летіти на «Боїнгу 
737 MAX». Дозвіл на відновлення польотів «Боїн-
га 737 MAX» було видано американським регуля-
тором FAA в середині листопада. Однак відразу 
лайнери в небо піднятися не змогли через низький 
попит на авіаперельоти і час, необхідний на їх по-
вернення в експлуатацію. Також льотчикам пот-
рібно пройти додаткове навчання з використання 
режиму автопілота. На думку FAA, поліпшення, 
внесені в системи управління лайнером, дозволи-
ли зробити його безпечним. ■

■

Щоб їм за це нічого не 
було...
 Згідно з новим законом, 
експрезидент не може бути 
притягнутий до кримі-
нальної або адміністра-
тивної відповідальності, 
а також затриманий, 
заареш тований, підданий 
обшуку, допиту або особис-
тому огляду. Також перед-
бачається, що принцип не-
доторканності діє і віднос-
но листування, докумен-
тів, багажу, транспортних 
засобів і приміщень, що на-
лежать колишньому главі 
держави.
 Скориговано і процеду-
ру позбавлення недоторкан-
ності. Тепер таке рішення 
Рада Федерації може винес-
ти лише на підставі звину-
вачення в тяжкому злочині 
або дер жавній зраді, вису-
нутому двома третинами 
голосів членів Думи. При 
цьому Конституційний Суд 
повинен підтвердити до-
тримання процедури вису-
нення цього звинувачення, 
а Верховний Суд — зафіксу-
вати ознаки злочину в діях 
експрезидента. Рішення 
про позбавлення недотор-
канності має бути прийня-
то впродовж трьох  місяців 
після висунення звинува-
чень.
 Попередня редак-
ція закону передбачала, 
що колишній президент 
Російської Федерації «не 
може бути притягнутий 
до кримінальної або ад-
міністративної відпові-
дальності за діяння, вчи-
нені ним у період виконан-
ня повноважень президен-
та Російської Федерації, а 
також затриманий, заареш-
тований, підданий обшу-
ку, допиту або особисто-
му огляду, якщо зазна-
чені дії здійснюються під 
час провадження у спра-
вах, пов’язаних iз вико-
нанням ним повноважень 
президента Російської Фе-
дерації». А процедура поз-
бавлення недоторканності 
могла бути запущена після 
порушення справи в Слід-
чому комітеті за згодою 
Думи і за рішенням Ради 
Федерації.
 Портал Meduza.io 
пише, що новий закон 
«фактично дозволяє ко-
лишнім президентам вчи-
няти багато кримінальних 
та адміністративних зло-
чинів після відставки». У 
даний час закон говорить, 

що колишній президент не 
може нести відповідаль-
ність «за дії, скоєні під час 
перебування на посаді». 
Окрім того, закон ней-
мовірно ускладнює проце-
дуру позбавлення колиш-
нього президента недотор-
канності. 

Ніхто нікуди не йде
 А чи означає посилен-
ня гарантій недоторкан-
ності, що Путін готуєть-
ся йти з посади, чи це є по-
чатком транзиту влади? 
Особливо на тлі чуток про 
серйозні хвороби російсь-
кого президента. Згідно з 
останніми поправками до 
Конституції, Путін теоре-
тично може залишитися 
при владі до 2036 року. Як 

зазначила в розмові з «Ні-
мецькою хвилею» експер-
тка з конституційного пра-
ва Олена Лук’янова, зако-
нодавча ініціатива «свід-
чить про те, що транзит 
влади в Росії розпочався і 
повноваження президента 
будуть припинені раніше, 
ніж це передбачає Конс-
титуція. Невідповідаль-
ність президента може оз-
начати лише те, що пре-
зидент збирається йти», 
— додала вона. За слова-
ми Лук’янової, сама вона 
ніколи не допускала дум-
ки про те, що Путін зали-
шиться президентом Росії 
до 2036 року.
 Своєю чергою, глава 
міжнародної правозахис-
ної групи «Агора» Павло 
Чиков вважає, що у нової 
процедури притягнення 
експрезидента до правової 
відповідальності майже не-
має шансів бути застосова-
ною на практиці. «У бажа-
ному для російської влади 
безконфліктному варіанті 
передачі влади від чинного 
президента до майбутнього 
цей механізм притягнення 
колишнього глави держави 
до відповідальності майже 
напевно не буде задіяний», 
— вважає він.

 

Водночас у ЗМІ останнім 
часом уже почали кружля-
ти чутки про те, що Путін, 
мовляв, має намір залиши-
ти посаду президента Росії 
на початку 2021 року че-
рез проблеми зі здоров’ям. 
Таке повідомлення поши-
рило британське бульвар-
не видання «Сан». За його 
даними, у Путіна начеб-
то виявили симптоми хво-
роби Паркінсона. Водно-
час у Кремлі рішуче від-

кинули чутки про хворобу 
президента Росії. «Маяч-
ня це повна. У президен-
та все добре. Здоров’я чу-
дове», — заявив прессек-
ретар Путіна Дмитро Пєс-
ков. За його словами, йти у 
відставку російський пре-
зидент не збирається.
 Варто зазначити, що 
це не перший законопро-
єкт стосовно колишніх 
президентів, поданий до 
російського парламенту 
останнім часом. Напри-
кінці жовтня Володимир 
Путін сам подав на роз-
гляд Держдуми законо-
проєкт, що дозволяє йому 
стати пожиттєвим сенато-
ром у складі Ради Федера-
ції у разі, якщо він зали-
шить посаду глави держа-
ви. Ці зміни були запропо-
новані згідно з оновленою 
Конституцією Росії.

Все в секреті
 А у вівторок, 8 грудня, 
у Держдуму внесли законо-
проєкт про засекречуван-
ня відомостей про силови-
ків і чиновників, яким про-
понується заборонити роз-
голошувати третім особам 
персональні дані про сило-
виків і чиновників, навіть 
якщо це не несе загрози 

їхньому життю, здоров’ю 
або майну. Зараз російсь-
ке законодавство дозволяє 
засекречувати відомості 
про посадових осіб тільки 
якщо є загроза посягання 
на їхнє життя, здоров’я або 
майно у зв’язку зі службо-
вою діяльністю.
 У законопроєкті йдеть-
ся, що перелік співробіт-
ників, відомості про яких 
можуть бути засекречені, 
повинен затверджувати-
ся «керівником відповід-
ного державного органу». 
А засекречувати дані чи 
ні пропонується визнача-
ти «на основі аналізу пот-
реб правозастосовної прак-
тики щодо здійснення дер-
жавного захисту».
 Зараз, відповідно до за-
кону, держзахисту підля-
гають судді, прокурори, 
слідчі, співробітники ор-
ганів внутрішніх справ, 
в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і , 
росгвардійці, співробітни-
ки ФСБ, ФСВП й інші по-
садові особи.
 Необхідність додат-
кового засекречування 
ініціатори законопроєк-
ту пояснюють тим, що «в 
даний час розширюється 
практика несанкціонова-
ного опублікування в ін-
формаційно-телекомуні-
каційних мережах відо-
мостей про факти, події й 
про обставини приватного 
життя співробітників пра-
воохоронних, контролю-
ючих органів, військово-
службовців, що негатив-
но впливає на здійснення 
ними своїх повноважень, 
перешкоджає здійсненню 
правосуддя, боротьби зі 
злочинами та іншими пра-
вопорушеннями». Крім 
того, вони пропонують за-
боронити оприлюднюва-
ти відомості з запитів, які 
правоохоронні органи на-
правляють громадянам і 
організаціям у рамках роз-
слідування.
 У правозахисній асо-
ціації «Агора» цей законо-
проєкт назвали очевидним 
втручанням у право ЗМІ та 
НКО на громадський конт-
роль, передає Бі-Бі-Сі. ■

ВИСОКО СИДЖУ — ДАЛЕКО БАЧУ

Страховочка для Вови 
У Росії посилили гарантії недоторканності колишніх президентів. Але чутки 
про можливу відставку Путіна передчасні

■

Ігор ВІТОВИЧ

Державна Дума РФ у середу, 9 грудня, прийняла в тре-
тьому й останньому читанні закон про гарантії експре-
зидентам Росії та членам їхніх сімей. Текст також змінив 
процедуру позбавлення недоторканності експрезидента. 
Законопроєкт було внесено на розгляд на початку листо-
пада внаслідок внесення поправок до Конституції. Авто-
рами проєкту виступили депутат Павло Крашенінніков і 
сенатор Андрій Клішас. Вони запропонували внести низ-
ку поправок до існуючого закону «Про гарантії прези-
денту РФ, який припинив виконання своїх повноважень, 
і членам його сім’ї». Уточнити умови надання та позбав-
лення недоторканності осіб, які займали президентський 
пост, було запропоновано ще в лютому під час читання 
законопроєкту про внесення змін до Конституції.

На хвіст солі ви мені насиплете...❙

У Кремлі рішуче відкинули чутки про 
хворобу президента Росії. «Маячня це 
повна. У президента все добре», — заявив 
прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За 
його словами, йти у відставку російський 
президент не збирається.
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«Зараз можна багато говорити про тактику, але найголовніше, що хлопці 

виконали стратегію і що нам усе вдалося».
Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» 
(Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Обидва повпреди України в 
цьогорічній Лізі чемпіонів кро-
кують в «єврокубкову весну». 
Щоправда, і «Динамо», і «Шах-
тар» свої виступи на міжнарод-
ній арені продовжать вже в тур-
нірі нижчого рангу. Утім для 
динамівців уже сам факт збе-
реження єврокубкової пропис-
ки — великий успіх, адже кон-
курувати з «Барселоною» та 
«Ювентусом» за більш високі 
позиції в групі молодій команді 
Мірчи Луческу було не до снаги. 
«Гірники» у своїй групі могли 
досягти більшого, ніж підсум-
кове третє місце, але, зважаючи 
на неймовірно потужний склад 
«пульки», у «Шахтарі» задово-
лені й таким здобутком.
 Для гарантованої участі в 
«плей-оф» Ліги чемпіонів (аби 
не покладатися на підсумок па-
ралельного матчу в групі) до-
нецькому клубу потрібна була 
гостьова перемога над «Інте-
ром». Утім на вирішальну гру 
проти італійського віцечемпіо-
на, котрий, нагадаємо, у півфі-
налі попереднього розіграшу 
Ліги Європи розгромив «Шах-
тар» iз рахунком — 0:5, настав-
ник «гірників» Луїш Каштру 
обрав відверто захисну стра-
тегію. У разі поразки донець-
ка команда взагалі б залиши-
лася з порожніми руками, тож 
Луїш Каштру вирішив не ризи-
кувати, обравши, замість гар-
ного, але важко досяжного жу-
равля, маленьку синицю. Зреш-
тою, відстояну з боями нічию в 
таборі «гірників» порівнюють 
iз перемогою.
 Відзначимо, що в теорії на-
віть нічия в Мілані могла пода-
рувати донецькому клубу міс-
це в 1/8 фіналу ЛЧ-2020/2021, 
але для того потрібно було доче-
катися успішного виступу мен-
хенгладбахської «Боруссії» в 
Мадриді. Проте німецький ко-

лектив не здивував. У підсумку, 
команда Каштру набрала таку 
ж кількість очок, як і команда з 
Менхенгладбаха. Утім за додат-
ковими показниками (негатив-
ним балансом очних зустрічей 
— 0:10) «гірники» були зму-
шені пропустити поперед себе 
німецький клуб. При цьому пе-
реможцем групи — попри под-
війне фіаско «Шахтарю» — став 
мадридський «Реал», який свій 
непереконливий виступ у групі 
завершив гросмейстерською 
перемогою над «Боруссією» — 
2:0.
 «Зараз можна багато говори-
ти про тактику, але найголовні-
ше, що хлопці виконали страте-
гію і що нам усе вдалося», — за-
значив португальський керма-
нич українського чемпіона.
 Того ж таки нічийного ре-
зультату, аби посісти третю по-
зицію в групі (щоправда, з кон-
кретними цифрами — 0:0, 1:1, 
2:2), було цілком достатньо 
«Динамо» в матчі проти «Фе-
ренцвароша». Величезна від-
повідальність за результат, а 
також жорстке та мерзле поле 
змусили динамівського настав-
ника Мірчу Луческу зосереди-
ти своїх підопічних на оборон-
них діях. «Для нас результат 
мав першочергове значення», 
— так румунський очільник 
«біло-синіх» пояснював без-
барвну гру своєї команди в ата-
ці.
 До перерви динамівці не зро-
били жодного влучного удару по 
воротах суперника. Однак грати 

«на нуль» все ж було ризикова-
но. Єдиної б помилки вистачи-
ло, аби зруйнувалися всі споді-
вання динамівців на євровес-
ну. Угорський чемпіон, очолю-
ваний колишнім динамівським 
«коучем» Сергієм Ребровим, де-
монстрував неабияке завзяття. 
На думку експертів, «Ференц-
варош» у Києві показав кращу, 
ніж господарі, гру. Однак єди-
ний у матчі м’яч забило все ж 
«Динамо».
 «У перерві я сказав своїм 
гравцям, що ми повинні актив-
ніше діяти в атаці, якщо хочемо 
виграти. Ми змусили суперни-
ків більше помилятися, забили 
гол. Ми дуже задоволені тим, 
як усе склалося, що ми здобули 
перемогу та забезпечили собі єв-
ровесну», — заявив Луческу. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Результативна кінцівка
Флагмани вітчизняного футболу продовжать свою єврокубкову кампанію у Лізі Європи

■

Майстер гри головою — центральний захисник Денис Попов — 
приніс перемогу «Динамо» в доленосному матчі проти «Ференцвароша».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 6-й тур. Гру-
па В. «Шахтар» (Україна) — «Інтер» 
(Італія) — 0:0,  «Реал» (Іспанія) — 
«Боруссія» (М, Німеччина) — 2:0 
(Бензема, 9, 32).
 Підсумкове становище: «Реал» 
— 10, «Боруссія» (М), «Шахтар» — 
8, «Інтер» — 6.
 Група G. «Динамо» (Україна) — 
«Ференцварош» (Угорщина) — 1:0 
(Попов, 60), «Барселона» (Іспанія) 
— «Ювентус» (Італія) — 0:3 (К. Ро-
налду, 13, 52 (обидва — пен.); Мак-
кенні, 20).
 Підсумкове становище: «Ювен-
тус», «Барселона» — 15, «Динамо» 
— 4, «Ференцварош» — 1.

■

Григорій ХАТА

 Від самого старту 
волейбольного Кубка 
Виклику в чоловіків сум-
нозвісний коронавірус 
руйнував як міг усі пла-
ни організаторів. Спочат-
ку через велику кiлькiсть 
інфікованих iз розіграшу 
знявся сербський «Пар-
тизан», якому належа-
ло помірятися силами в 
1/16 фіналу з українсь-
ким дебютантом євро-
кубків — «Епіцентр-По-
доляни». Згодом вірус 
перегородив турнір-
ну стежку львівському 
«Барком-Кажани», не 
давши йому шансу на ре-
ванш після поразки бу-
харестському «Динамо» 
в першому матчі 1/16 фі-
налу Кубка Виклику.
 Після такого погрому 
вірусом турнірної сітки 
в Європейській конфеде-
рації волейболу виріши-
ли кардинальним чином 
змінити регламент турні-
ру, відмовившись від дво-
матчевої моделі. Замість 
традиційних роз’їздів 
ЄКВ постановила пере-
вести Кубок Виклику в 
режим групових турнірів 
iз матчами на виліт. Тож 
16 колективів розділили 
на чотири «пульки», для 
кожної з яких визначили 
свою «бульбашку».

 Новачок української 
суперліги — «Епіцентр-
Подоляни» — зголосився 
стати господарем одного з 
таких ізольованих квар-
тетів. До Городка, що на 
Хмельниччині, зі споді-
ваннями вибороти в про-
тистоянні з місцевою ко-
мандою путівку до півфі-
нальної стадії приїхали 
естонська «Сааремаа», 
чеська «Прага» та порту-
гальський «Спортинг».
 На правах господа-
ря «подоляни» натхнен-
но розпочали дводенний 
мінітурнір. 
 Граючи проти «Сааре-
маа» свій дебютний поє-
динок на євроарені, пі-
допічні наставника Юрія 
Мельничука не без проб-
лем, однак все ж перегра-
ли гостей з Естонії — 3:2 
— i вийшли до чвертьфі-
налу КВ.
 Щоправда, під час цьо-
го запеклого протистоян-
ня отримав травму один 
iз лідерів української 
команди Владислав Ді-
денко. Замінити ключо-
ву персону наставнику 
було ніким, тож у матчі 
чверть фінальної стадії 
проти «Праги» «подоля-
ни» не мали можливості 
показати свою найкращу 
гру. Як результат, супер-
ник iз Чехії «під нуль» 
узяв матч, точно вказав-

ши місцевій команді на її 
слабкі сторони.
 Утім «Епіцентр-По-
доляни» лише розпочи-
нає своє велике волей-
больне плавання. Узяв-
ши під свою опіку, окрім 
важкої атлетики, ще й іг-
рові види спорту, прези-
дент клубу Олександр Ге-
рега пообіцяв створити в 
Городку — його рідному 
місті — волейбольну ко-
манду рівня Ліги чем-
піонів.
 Поки ж — у рік свого 
міжнародного дебюту — 
«подоляни» можуть пох-
валитися участю в чверть-
фіналі третього за силою 
єврокубкового турніру.
 Щодо Ліги чемпіонів, 
то в нинішньому сезоні 
свої сили в ньому вип-
робовували одразу дві 
жіночі команди — юж-
ненський «Хімік» i «Про-
метей» із Кам’янського. 
Дістатися групового ра-
унду змагань вони не 
змогли. Так само вибу-
ли обидві команди вже й 
iз розіграшу Кубка ЄКВ. 
На стадії 1/16 фіналу 
чинний чемпіон iз Юж-
ного поступився потуж-
ному «Галатасараю», а 
амбітний новачок супер-
ліги з Дніпропетровщини 
не знайшов аргументів у 
протиборстві з румунсь-
кою «Тірговіште». ■

У рік свого єврокубкового дебюту «Епіцентр-Подоляни» дійшов до чвертьфіналу Кубка виклику.
Фото з сайта fvu.in.ua.

❙
❙

ВОЛЕЙБОЛ

Подача на перспективу
Дебютант єврокубків із Хмельниччини довше за інших 
представників українського волейболу протримався 
на міжнародній арені

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Чоловік повернувся, а дружина 
в ліжку.
 — Чого розляглася?
 — Щось iз серцем.
  Виходить в іншу кімнату, там 
син.
 — Ти чого тут?
 — Там дядько Боря в шафі хо-
вається.
  Чоловік повертається, відкри-
ває шафу.
 — Борю, ти що, здурів? У мене 
дружина помирає, а ти з сином у хо-
ванки граєш.

* * *
 — Ти куди так поспішаєш?
 — Чоловік прийшов iз роботи, 
треба подружній обов’язок виконати.
 — Які у вас пристрасті?
 — Про що ти? Зарплату треба 

негайно забрати.

* * *
 — Сімочко, а ти не знаєш, хто 
такі ВІП-персони?
  — Це ті, хто любить «поВІПен-
дрюватися».

* * *
 — Нiяк не можу кинути палити.
 — А цукерками замiнити сига-
рети не пробувала?
 — Пробувала — не горять.

* * *
 Пiд вiкном лунає чоловiчий го-
лос:
 — Олю, ти моя навiки.
 Тут висовується батько дiвчини 
i каже:
 — Вашою вона буде, коли ви їй 
оплачуватимете телефон, комунал-
ку, їжу та одяг, а поки що вона моя.

Благодійність — давня українська традиція
Від Івана Мазепи до сучасних доброчинців історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця» у Батурині

По горизонталі:
 1. Місце, де «відпочивають» 
трамваї та потяги. 3. Офіцерський 
чин у царській армії, що відповідав 
званню капітана. 9. Поетичне звер-
нення до коханої. 10. Річка, на якій 
стоїть Житомир. 11. Столиця Гонду-
расу. 13. «Там ..., робота тяжкая, ні-
коли. і помолитись не дають» (Та-
рас Шевченко). 14. Місце, де про-
дають ліки та медичну техніку. 17. 
Промова, яка виголошується як до-
повнення головного виступу на за-
гальних зборах чи наукових конфе-
ренціях. 20. Назва населеного пун-
кту. 21. Стиль пізнього класицизму 
в мистецтві та архітектурі, характер-
ний для початку ХІХ століття. 22. Не-
величка посудина для чаю чи кави. 
23. Місце, за яке Фетіда тримала 
Ахіллеса, коли занурювала у води 
Стіксу. 
По вертикалі:
 1. Церковний податок, який 
сплачував князь зі своїх прибутків. 
2. Село під Києвом, де розташова-
но Національний музей архітектури і 
побуту України. 4. Президент Нікара-
гуа. 5. Спосіб обробки металу, який 
застосовується при виготовленні 
металічних балок, рейок, кутів, ар-

матури та інших виробів сталої фор-
ми. 6. Тверда скоринка, що покри-
ває поверхню рани, опіку, садна. 7. 
Естрадне або театральне видовище-
огляд, що складається з невеликих 
сцен, номерів, різних за жанром, але 
об’єднаних спільною темою. 8. Штат 
на північному сході США. 12. Задні 
ряди чи верхні яруси в театрі чи цир-
ку, на які зазвичай продавали стоячі 
квитки. 15. Африканська країна. 16. 
Місто на Запоріжжі. 18. Письмовий 
документ офіційного характеру. 19. 
Щільно укладена велика купа сіна 
чи соломи, що зберігається просто 
неба. ■

Кросворд №120
від 4—5 грудня

з 14 до 20 грудня
 Овен (21.03—20.04). Ви пройдете онов-

лення самих себе. Звичайно, знайдуться ті, 
кому захочеться нашкодити вам. Остерігайте-
ся неправдивих обіцянок.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Вашiй енергії 
можна буде позаздрити. Прислухайтеся до 
прояву різних симптомів організму, це вбере-
же від багатьох проблем зі здоров’ям.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16. 

 Близнюки (22.05—21.06). Не крити-
куйте свою половинку, не маючи для цього 
серйозних підстав. У вас з’явиться можливість 
зробити дорогу покупку.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). В особистому жит-
ті вас чекають величезні зміни. Усе перевер-
неться з ніг на голову. Узагалi тиждень стане 
справжнім випробуванням.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Лев (24.07—23.08). Вам випаде мож-
ливість помандрувати. Будуть відряджен-
ня та невеликі приватні поїздки. Дехто з вас 
займеться професійним розвитком.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Діва (24.08—23.09). Доля відкриє пе-
ред вами нові професійні горизонти. Прийма-
ючи важливі рішення, будьте обачними, зва-
жуйте всi «за» i «проти»
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Ваше самопо-
чуття залежатиме від емоційного стану. За-
хистіть себе від зайвих переживань і нерво-
вих перевантажень.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Скорпіон (24.10—22.11). У вас не буде 
проблем зi здоров’ям, якщо ви самi собi не на-
шкодите. Контролюйте свій раціон, займіться 
спортом.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12). Не варто впа-
дати в депресію. У професійних і кар’єрних по-
чинаннях вас супроводжуватиме приголомш-
ливий успіх. Головне в роботі — не змішувати 
службу і дружбу.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваше завзяття 
помiтить керівництво i достойно оцiнить його. 
Власний бізнес буде успішним і  дасть при-
стойний прибуток.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Водолій (21.01—19.02). Ви заводите 
нові знайомства з неймовірною легкістю. Але 
випадок допоможе оцiнити домашній затишок 
i сiмейне щастя.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Риби (20.02—20.03). Представникiв цього 
знака можна назвати миротворцями, якi цінують 
чесних і відкритих людей. Саме ви допоможете 
своїм друзям вийти зi скрутного становища.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

Дара ГАВАРРА

 Нещодавно зірка Голлівуду Наталі 
Портман зізналася, що шалений успіх 
її ролі у фільмі Люка Бессона «Леон» 
дуже нашкодив її іміджу та кар’єрі, а 
також власній сексуальності. Актриса 
вже в дорослому житті боялася прояви-
ти свої почуття, свою чуттєвість, щоб 
її не порівняли з образом Лоліти, який 
їй настирливо нав’язували після ролі в 
«Леоні». Дівчинці тоді було лишень 13 
років, але режисер зумів об’єктивізувати 
дитячу сексуальність. Дівчинка підро-
стала, але боялась ставати самою со-
бою. Наталі розповіла, що самотужки 
«ліпила» власний образ серйозної дів-
чини, скромної, консервативної, адже 
це єдине, на її думку, що давало їй від-
чуття безпеки. Панна Портман нагро-
мадила довкола себе, за її зізнанням, 
цілі конструкції, щоб відмежуватися від 
того образу, який їй нав’язали у дитин-
стві: дівчина закінчила Гарвард (бака-
лавр із психології), вивчила (окрім рід-
них англійської та івриту — адже вона 
має подвійне громадянство — США та 
Ізраїлю) французьку, арабську, німець-
ку та японську мови. В актриси чимало 

кінематографічних нагород, 
серед яких: «Оскар», «Зо-
лотий глобус», BAFTA. Уся 
поведінка Наталі та її вчин-
ки ніби свідчили: «Я розум-
на, серйозна, не дивіться на 
мене так». Зірка відмовля-
лася від постільних сцен і 
навіть поцілунків у кадрі, 
щоб тільки її не запідоз-
рили у сексуальній роз-
бещеності.
 Наталі Порт-
ман уже не впер-
ше виступає про-
ти об’єктивізації 
дитячої сексуаль-
ності, адже не всі ма-
ють таку силу волі й 
характеру, як вона, 
щоб боротися з 
нав’язаними стерео-
типами, які не одній 
представниці слабкої 
статі поламали не 
лише кар’єру, а й 
життя. ■

Наталі 
Портман.

❙
❙

НА ПРЮ!

Нав’язані стереотипи не для неї!
Наталі Портман — проти об’єктивізації дитячої сексуальності

■

12—13 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг i дощ. На дорогах мiс-
цями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночi -3...-5, удень -1...+1. Пiслязавтра вночi 0...-2 
градусiв, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно, без опадiв. 
Славське: вночi 0...+2, удень +3...+5. 
Яремче: вночi 0...+2, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +5...+7. 
Рахiв: уночi +2...+4, удень +5...+7.
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