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РИМА ТИЖНЯ

Перечитавши Тичину
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Тиждень цей знову нам 
нагадав 
Значення слова забутого 
«Гідність»,
І що у Києві є ще 
Майдан, 
Й можна зійтись там, як 
є необхідність. 
І що майдани є в інших 
містах, 
Що бунтівні традиції 
давні, 

І недаремно ще класик 
писав, 
Що революція йде на 
майдані. 
Отже, допоки існує 
Майдан, 
Ми ще не втрачені і не 
пропащі. 
Лиш за отамана в нас не 
чабан. 
Хоч невідомо, як було би 
краще...

Наслідки 
«хлібного 
фронту» У 1932-33 роках Москва влаштувала 

Голодомор, щоб зробити українців 
цілковито залежними
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«Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, я все зроблю. Щоб ти зрозумів, у мене 
25 слідчих, я не можу всю країну ними перевернути. Але ця справа для нас 
пріоритетна».

Голос, схожий на голос директора ДБР

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Незважаючи на так зване «розведен-
ня» військ, російські окупанти продовжу-
ють гатити по наших захисниках: 20 листо-
пада збройні формування Російської Феде-
рації сім разів порушили режим припинення 
вогню. 
 Противник обстрілював позиції ук-
раїнських підрозділів із заборонених Мінсь-
кими домовленостями мінометів калібру 82 
мм, озброєння БМП, гранатометів різних 
систем та стрілецької зброї, з великокалі-
берними кулеметами включно.
 У районі відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Схід» російські 
окупаційні війська здійснили чотири обстрі-

ли: неподалік Березового, поблизу Пищеви-
ка, біля Талаківки та неподалік Мар’їнки.
 У районі відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Північ» зафіксо-
вано три ворожих обстріли: поблизу Півден-
ного, неподалік Гладосового та біля Ново-
тошківського.
 У середу поранень внаслідок цих об-
стрілів зазнали сім військовослужбовців зі 
складу ЗСУ. 
 Тоді як Україна всіма можливими дип-
ломатичними шляхами намагається досяг-
нути миру, російські окупанти цинічно пору-
шують будь-які домовленості. Так, українсь-
ка сторона на одній із ділянок учора двічі 
запитувала «Тишу» для надання допомо-
ги пораненим. І хоча збройні формування 

Російської Федерації давали на це згоду, 
але підступно продовжували вести вогонь 
по наших позиціях.
 Станом на 7 годину 21 листопада росій-
ські окупаційні війська вогневої активності 
не проявляли, втрат не зафіксовано.
 Додамо, що на ділянці розведення №1 
(Станиця Луганська) на 20 листопада всі 
будівельні роботи з відновлення моста за-
вершені, але його відкриття для пішохід-
ного руху планується лише через два дні. 
Цю ділянку під час робочої поїздки відві-
дав президент Володимир Зеленський.
 Тривають заходи на ділянці розведен-
ня №2 (неподалік Золотого-4 Луганської 
області) щодо демонтажу заявлених фор-
тифікаційних споруд. У середу демонтова-
но один бліндаж, окрім того, виявлено та 
знешкоджено сім вибухонебезпечних пред-
метів (ВНП).
 На ділянці розведення №3 (біля Бог-
данівки та Петрівського Донецької облас-
ті) за графіком завершено процес очищення 
територій від вибухонебезпечних предметів. 
Загалом за час робіт співробітники ДСНС Ук-
раїни обстежили 30 гектарів території та ви-
лучили 158 ВНП. У четвер, 21 листопада, із 
12:00 на цій ділянці розпочнуться заходи з 
демонтажу фортифікаційних споруд та інших 
об’єктів військового призначення.
 Зауважимо, що представники організа-
ції з гуманітарного розмінування The HALO 
Trust в Україні провели заняття щодо про-
тимінної діяльності для бійців Нацгвардії зі 
складу Об’єднаних сил. «Основна мета та-
кого інформування — це безпека як самих 
військовослужбовців при виконанні служ-
бово-бойових завдань, так і інформування 
цивільного населення за допомогою війсь-
ковослужбовців у районах, куди наш пер-
сонал не має доступу», — зазначив коор-
динатор програми The HALO Trust в Україні 
Богдан Глуховатий.
 Нацгвардійців ознайомили з понят-
тям гуманітарного розмінування, основни-
ми компонентами протимінної діяльності. 
Зокрема, як розпізнати небезпечну тери-
торію, що робити в разі виявлення небез-
печної знахідки і якими можуть бути фі-
зичні та психологічні наслідки необереж-
ного поводження з вибухонебезпечними 
предметами. ■

Ярина КОРЧИНСЬКА

 Активних у всіх сенсах «слуг 
народу» лихоманить не по-дитя-
чому. Гормони, вони, бачите, такі 
підступні, особливо у фазі зриву і 
зливу... інформації. 
 Слуг накрив черговий секс-
скандал. А що? Нерегулярно жити 
не заборониш. Тим більше, лікарі 
радять. 
 Ой, виявляється, слуги такі 
«витiвники»! В стилі «95 кварта-
лу»! Політичне шоу пішло як по 
маслу! Та й Кива виявися легким 
на руку! 
 Далі — Богдан Яременко пока-
зав приклад, як можна «вільним 
демократам» витати думками на 
парламентських засіданнях. 
 Потім епіцентр сексуальної 
уваги переметнувся до заступни-
ці міністра транспорту та інфра-
структури Олександри Клітіної, 
котра також потрапила в постіль-
ний скандал. Мовляв, мрія про 
високу посаду — це напрочуд сек-
суально. Щоправда, пані Кліті-
на геть усе заперечила на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». Ну, зро-
зуміло, все ці кляті журналісти 
понавигадували. 
 Аж тут нова історія. Ще за-
крученіша. З бородою. У ЗМІ 

з’явилась інформація, що нар-
деп від СН, мажоритарник 
153-го округу Рівненської області 
Роман Іванісов свого часу відбував 
покарання у виправній колонії за 
зґвалтування неповнолітньої. 
 У відповідь Іванісов у себе у 
«Фейсбуці» опублікував копію 
довідки про відсутність суди-
мості. 
 Генеральний прокурор Руслан 
Рябошапка  також заявив про по-
гашення судимості нардепом.
 Проте Генеральна прокурату-
ра України оприлюднила спросту-
вання, згідно з яким інформація 
Рябошапки про погашення суди-
мості «слуги народу» є непідтвер-
дженою. 
 Лідер фракції «Слуга 
народу» Давид Арахамія не став 
заступатись за однопартійця, за-

явивши, що треба зупиняти член-
ство Іванісова в партії і фракції на 
час проведення детальної перевір-
ки всіх обставин інциденту. 
 Пізніше стало відомо, що Ро-
ман Іванісов дійсно на час пере-
вірки покинув фракцію. 
 Отже, метод «індукції» — від 
приватного до загального — вка-
зує: «Складна політична ситуація 
в Україні створює сприятливі умо-
ви для сексуально-терористичних 
актів». Ну, якщо «сприятливі», 
тоді все ясно. 
 Але за таких, упевнено кроку-
ючих тенденцій, для опозиції ро-
бота полегшується, — в еротич-
но-політичних лавах СН може 
програтись сценарій, давно відо-
мий iз класики: «Лавина зійш-
ла з гір — і всі лижники прибули 
одночасно». ■

гривень
за майно у Кри-
му вимагає від 

РФ адміністрація морcьких портів України, пові-
домили в АМПУ.

1,24 млрд
податкових боржників
нараховується в Україні, такі дані офіційного 
веб-порталу Державної податкової служби.

депутатів
відвідали всі засі-
дання ВРУ в листо-

паді — цю статистику оприлюднив Ко-
мітет виборців України.

українців
згодні з твердженням, 
що Голодомор 1932-33 

років був геноцидом українського народу, згід-
но з результатами дослідження соціологічної гру-
пи «Рейтинг».

жителів
України є віря-
нами, про це 

свідчать опитування Центру Ра-
зумкова.

Майже 1 млн 82 % 66 %299 
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Іван БОЙКО

 Директор Державно-
го бюро розслідувань Роман 
Труба опинився у центрі не-
абиякого скандалу: невідомі 
оприлюднили записи нібито 
його заангажованих розмов 
із різними посадовцями про 
хід розслідувань тих чи ін-
ших кримінальних провад-
жень, проведення обшуків 
тощо. При цьому з аудіоза-
писів випливає, що пан Тру-
ба є слухняним виконавцем 
волі Банкової (зокрема, глави 
офісу президента Андрія Бог-
дана), а не незалежним керів-
ником ДБР.
 Записи виклали на спе-
ціально створеному для цієї 
мети Telegram-каналі під на-
звою «Трубу прорвало» ще 19 
листопада, на який лише про-
тягом доби підписалося 10 ти-
сяч осіб. На записах одного зі 
співрозмовників людина з го-
лосом, схожим на голос Тру-
би, називає «Андрій Йосипо-
вич» (автори канала переко-
нані, що йдеться про керівни-
ка офісу президента Андрія 
Богдана. — Ред.). В іншій роз-
мові нібито директор ДБР об-
говорює з іншим чоловіком 
«підозру по Уляні» (ймовір-
но, йдеться про ексочільницю 
МОЗ Уляну Супрун. — Ред.) і 
просить «підготувати довід-
ки», бо він іде на «доповідь 
до Володимира Олександро-
вича» (ймовірно, йдеться про 
президента Зеленського. — 
Ред.). 
 Серед іншого, на записах 
обговорюють, що заступни-
ки Труби фігурують на плів-
ках НАБУ, знятих у кабінеті 
скандально відомого судді 
Вовка. А ще зафіксовано го-
лос, схожий на голос заступ-
ника керівника офісу прези-
дента Андрія Смирнова, який 
дає вказівки Трубі, кого треба 
допитати, кого «підвісити», а 
кого «доганяти».
 Тоді як слухняний Труба 
нібито наказує зупинити об-
шуки на підприємствах біз-
несмена Костянтина Жева-
го, а також не чіпати Приват-
Банк і Нацбанк під час візи-
ту до України представників 
МВФ, а також бідкається ку-
раторам з офісу Зеленського, 
що п’ятий президент Петро 
Порошенко не прийшов на до-
пит. У розмовах із кураторами 
з Банкової Труба нібито пос-
тійно наголошує, що «справи 
Порошенка» є для нього пріо-
ритетними. 
 «Андрію Йосиповичу, 
я тобі обіцяю, я все зроблю. 

Щоб ти зрозумів, у мене 25 
слідчих, я не можу всю краї-
ну ними перевернути. Але ця 
справа для нас пріоритетна», 
— каже голос, схожий на го-
лос директора ДБР. І додає, 
що «15 справ на експрезиден-
та подав 10 днів тому».
 Уже наступного дня піс-
ля оприлюднення записів 
на Telegram-каналі «Трубу 
прорвало», у середу, дирек-
тору ДБР довелося виправ-
довуватися під час спільно-
го брифінгу з генпрокурором 
Русланом Рябошапкою. Тож, 
перш за все, пан Труба назвав 
ці записи провокацією, але 
відмовився коментувати, чи 
там звучить саме його голос.
 «Я давно очікував (прово-
кацій. — Ред.), і я впевнений, 
що на тому не буде поставле-
но крапку. Ці публікації — це 
фейк і провокація. Вони мене 
не зламали. Я не буду комен-
тувати жодних фейків і про-
вокацій. Чи буду подавати у 
відставку? Не буду», — ска-
зав директор бюро.
 І хоча журналісти декіль-
ка разів спитали, чи дійсно 
глава офісу президента пан 
Богдан не давав йому жод-
них вказівок щодо підозр чи 
обшуків, Роман Труба що-
разу переводив розмову на 
те, яким ефективним і не-
залежним є ДБР і що наразі 
слідчими бюро готуються 
нові підозри у «багатьох ре-
зонансних провадженнях». 
А ще нагадав, що ще у вере-
сні в його кабінеті знайшли 
«прослушку», після чого 
було відкрито кримінальне 
провадження, результати 
розслідування якого невдов-
зі повідомлять.
 Також пан Труба запевняє, 
що його діяльність і діяль-
ність ДБР повністю відкриті, 
і він «ні від журналістів, ні від 
своїх працівників не прихо-
вує жодного факту». Мовляв, 
на нього «ніхто з політичних 
діячів і керівників держави не 
впливав».
 У свою чергу, генпрокурор 
Руслан Рябошапка заявив про 
відкриття слідчими окремого 
кримінального проваджен-
ня задля дослідження закон-
ності різних записів і так зва-
них зливів у соцмережі.
 «Давайте спочатку зро-
зуміємо, наскільки ці аудіо-
записи є аутентичними, ос-
кільки в сучасному світі і за 
сучасного розвитку техноло-
гій очевидно, що скомпілю-
вати можна все що завгод-
но», — наголосив очільник 
ГПУ журналістам. ■

ОТАКОЇ!

Труба зв’язку 
iз Банковою
Директору ДБР закидають 
прислужництво

■ НА ФРОНТІ

Тиша тільки сниться
Збройні російсько-сепаратистські 
формування продовжують обстрілювати 
українські території

■

Нацгвардійці здатні протистояти загрозі.
Фото пресслужби Операції об’єднаних сил.

❙
❙

СКАНДАЛИ

Основний інстинкт 
«слуг народу»
Облиште. Не до державних «дрібниць»!

■
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від доходу
українці витрача-

ють на харчування, за даними Держ-
стату.

50 % патрульних кораблів,
згідно з договором України та Фран-

ції, мають спільно побудувати для Державної 
прикордонної служби, написав міністр внутріш-
ніх справ Арсен Аваков у «Твіттері».

українців
затримала Польща за за-

питами РФ в Інтерпол, повідомили в 
МЗС України.

жінки
припадає в Україні на одного чоловіка віком 

старше 90 років, йдеться у «Телеграм»-каналі мініст-
ра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

нардеп
отримує ком-

пенсацію за житло з бюджету, інформує 
«ОПОРА».
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 «Сбербанк», у яко-
го відомо з якої країни 
рахунки виросли, нама-
гається стягнути борг iз 
харківського держпід-
приємства «Електроваж-
маш», яким може розпо-
чатися в Україні процес 
«великої приватизації». 
Днями Господарський 
суд Харківської області 
відкрив кілька провад-
жень за позовом цього 
банку у справах, що сто-
суються заборгованості 
ДП «Електроважмаш». 
Ідеться про три кредит-
ні лінії, які були від-
криті у 2012 та 2014 ро-
ках на загальну суму 500 
мільйонів гривень. 
 Велику недоїмку пе-
ред кредиторами ад-
міністрація поясни-
ла тим, що значну суму 
коштів завод змушений 
був направити на реалі-
зацію антикризових про-
грам, тому перші 9 міся-
ців цього року завершив 
зі збитком 33,4 мільйо-
на гривень. За цей же пе-
ріод змінився і держав-
ний власник заводу, ос-
кільки Мінекономіки 
передало «Елекроваж-
маш» у розпорядження 

Фонду держмайна. ДП 
уже включили до перелі-
ку об’єктів великої при-
ватизації. 
 Якщо черговій про-
грамі роздержавлення 
великих промислових гі-
гантів таки ввімкнуть зе-
лене світло, то харківське 
машинобудівне підпри-
ємство та «Об’єднана гiр-
ничо-хімічна компанія» 
(ОГХК) будуть продані 
вже в першому півріччі 
наступного року. Цю но-
вину повідомив міністр 
економіки Тимофій Ми-
лованов, назвавши своє 
рішення кінцем старих 
схем. «Обидва підприємс-
тва рік чи більше були у 
списку на приватизацію, 
— написав він на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». 
— Перше притримували 
від передачі штучно, щоб 
продовжити дерибан його 
активів. А друге — улюб-
лений клієнт НАБУ. Там 

схеми були не тільки від 
попередньої влади, а й від 
темних персонажів поза 
владою». 
 Першим про своє рі-
шення купити обидва 
підприємства публічно 
заявив керівник бізнес-
групи DCH Олександр 
Ярославський. «Ми за-
цікавлені у розвитку ук-
раїнської промисловості, 
а анонсовані міністром до 
приватизації об’єкти от-
римають нові перспекти-
ви за рахунок синергії з 
іншими активами DCH, 
— сказав він. — Наші ін-
вестиційні можливості та 
успішне управління вели-
кими виробничими ком-
плексами є передумовою 
забезпечення стабільної 
роботи «Електроважма-
шу» та «Об’єднаної гiр-
ничо-хімічної компанії», 
зміцнення ринкових по-
зицій цих підприємств». 
 Як вплине на подаль-

шу долю харківського 
промислового гіганта по-
даний «Сбербанком» по-
зов, наразі невідомо, але 
боротьба за активи заво-
ду може й справді вияви-
тися гострою. Бо нині це 
єдине в Україні й одне з 
найбільших у Східній Єв-
ропі підприємств елект-
ричного машинобудуван-
ня, що спеціалізується на 
випуску генераторів для 
ТЕС, ГЕС, АЕС. Тут та-
кож виготовляють тягові 
електродвигуни та гене-
ратори для залізничного 
і міського електротрас-
порту, великі електро-
двигуни для металургій-
них та гірничодобувних 
підприємств. Радника-
ми з приватизації «Елек-
троважмашу» обрано 
компанію «KPMG Ук-
раїна» у складі консор-
ціуму Baker McKenzie, 
Henniger Winkelmann 
Consulting. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Похмурі осінні дні осяяла у 
Києві виставка живопису «Со-
нячна повінь» Олеся Солов’я — 
заслуженого діяча мистецтв, од-
ного з організаторів щодворічної 
масштабної всеукраїнської бієна-
ле творів історичного жанру «Від 
Трипілля до сьогодення в образах 
сучасних художників». Учень Ми-
коли Стороженка відомий, зокре-
ма, тим, що разом із учителем та 
ще кількома молодими його пос-
лідовниками розписував частину 
старовинної церкви Миколи При-
тиска, що у столиці, на Подолі. 
Олесь Соловей є автором епічних 
полотен «Рік 1764. Знищення 
гетьманства» та «Дем’янів Лаз — 
відлуння «золотого вересня» (про 
трагедію щонайменше 524 жертв 
НКВС у 1939—1941 роках на тери-
торії Івано-Франківщини), трип-
тиху «Бій під Крутами». 
 «Без монументального мистец-
тва я не можу жити», — зізнав-
ся художник на презентації «Со-
нячної повені». Утім життя різ-
номанітне і різнопланове, тому 
проявляється несподіванками і в 
творчості. 
 «Сонячна повінь» — це вже 
другий персональний виставко-
вий проєкт Олеся Солов’я у залах 
Національного музею літератури, 
де художник, до речі, оформлю-
вав простір, який розповідає про 
рубіж ХІХ—ХХ століть. На вис-
тавці 2011 року були представлені 
зразки духовно-монументального 
малярства — як поліптих «Печат-
ка. Дари Духа святого» (із п’яти 
частин), «Микола Міхновський», 
«Мандрівний філософ». 
 Нинішня виставка, яка три-
ватиме до 4 грудня, — це карди-
нально інші за настроєм і кольора-
ми роботи: переважно імпресіоніс-
тичні пейзажі, створені упродовж 
останніх двох років. Ось «Небесна 

геометрія» з веселкою; «Літургія 
зимового ранку», на якій сніг пе-
реливається на несподівано «теп-
лому» жовтому тлі від ледь фіоле-
тового зблизька до глибокого сизо-
го відтінку, якщо дивитися здаля; 
«Весняний настрій», «Тепло квіт-
ня», «Осіння тиша»… Сагою про 
острів і київський мікрорайон Обо-
лонь, де мешкає Олесь Соловей, на-
звав представлене художник Олек-
сандр Мельник і додав: «Зникла бу-
денність і все наповнилося поезією. 
Не сумніваюсь, наступними робо-
тами він нас теж здивує». ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Від УПА до АТО
Бiблiотека з Лондона як музейний 
експонат
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Напередодні Дня Гідності і Свободи в обласному цен-
трі відкрила двері для відвідувачів унікальна установа 
— Музей національно-визвольної боротьби Тернопіль-
щини. А почалася відповідна робота рік тому, коли на 
сесії облради було прийнято рішення про створення  ко-
мунальної установи, яка б об’єднала всі найвизначніші 
об’єкти краю, пов’язані з національно-визвольною бо-
ротьбою, яких є чимало, але їх інфраструктура  потре-
бує вдосконалення та розвитку. На сьогодні база для та-
кої структури вже є, а в Тернополі відтепер з’явився її 
«центральний філіал», мета якого — гідне вшанування 
пам’яті про героїв України всіх часів, від вояків УПА — 
до бійців війни проти російської агресії, яка триває.
 Центральна виставка нового музею, проєкт якої 
розроблявся фахівцями Українського інституту націо-
нальної пам’яті,  називається «Люди свободи», і присвя-
чена вона видатним громадським діячам різного часу, які 
закладали основи незалежності України. Відразу при-
вернули увагу відвідувачів експозиції» «Українські вій-
ськові формування XX—ХХІ століття: однострої, відзна-
ки і зброя» та «Російсько-українська війна: «Нас розсу-
дить залізо і кров». А також — філателістична виставка 
на тему визвольної боротьби українського народу.
 Справжніми цінностями закладу є  величезна біб-
ліотека про діяльність Організації українських націо-
налістів, передана українською діаспорою з Лондона, та 
архів Тернопільського окружного проводу ОУН, з яким 
лише розпочали свою дослідницьку роботу науковці. ■

■

ВИСОКА НОТА

Скрипка грає, 
серце крає...
Японка Ясуко Отанi чаруватиме 
звуками iнструмента 1708 року
Світлана БОЖКО, 
спеціально для «України молодої»

 «Музика для струнних» — таку назву має цикл запланованих у Націо-
нальній філармонії України концертів відомих віртуозів-скрипалів.
 На сцені Колонного залу імені Миколи Лисенка на початку листопа-
да вже виступила всесвітньо відома іспанська скрипалька Летісія Морено 
у супроводі філармонійного оркестру, яким цього разу керував французь-
кий диригент Ніколя Краузе. У їхньому виконанні прозвучала музика Воль-
фганга Амадея Моцарта, Моріса Равеля та Сергія Прокоф’єва.
 Черговий концерт, у якому пануватиме її величність скрипка, відбудеть-
ся сьогодні, 22 листопада. Цього разу перед київською публікою виступати-
ме одна з найпопулярніших і найталановитіших японських скрипальок Ясу-
ко Отані, яка наступного року відзначатиме 45-ту річницю від моменту сво-
го сценічного дебюту. Цей час увібрав у себе багато праці й перемог. Зокре-
ма, в 1988 році вона стала першою скрипалькою в Японії, яка за один вечір 
виконала три скрипкові концерти Фелікса Мендельсона, Ігоря Стравінсько-
го та Едуара Лало. В Японії Ясуко Отані знаменита також як учасниця бла-
годійних проєктів: вона часто виступає у госпіталях і навчальних закладах, 
популяризуючи академічне мистецтво, бере участь в телепроєктах, як му-
зичний експерт камерної і сучасної музики часто дає інтерв’ю ЗМІ, записує 
і випускає на Sony та інших лейблах компакт-диски з виконанням музики 
Баха, Моцарта, Верді.
 Ясуко Отані багато гастролює, її добре знають у Європі. На музичній 
мапі, мабуть, не лишилося жодної європейської столиці, де б скрипалька 
не побувала з сольними концертами. Починаючи з 2017 року, вона щороку 
виступає і в Україні.
 Світова преса пише про виконавицю, що вона «співає скрипкою», вра-
жаючи глядачів яскравим сценічним амплуа, особливою теплотою та гли-
биною змісту під час виконання. Чи так це насправді, у нас є можливість пе-
реконатися на власні вуха і, до того ж, послухати, як звучить у вправних ру-
ках віртуоза скрипка 1708 року італійського майстра П’єтро Гварнері. Саме 
на ній Ясуко Отані у супроводі академічного симфонічного оркестру України 
під керівництвом Миколи Дядюри виконає Концерт для скрипки з оркестром 
ре мажор Петра Чайковського і Симфонічні танці Сергія Рахманінова. ■

■

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Перші у списку на продаж
Гігантом iз виробництва генераторів для 
електростанцій хоче володіти Олександр Ярославський

■

АРТ-ПРОСТІР

Поезія кольорів Солов’я
У Києві — «Сонячна повінь»

■

Олесь Соловей здивував імпресіоністичними пейзажами.
Фото Андрія НЕКРАСОВА.

❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

 Олесь Соловей, лауреат премії імені 
Михайла Бойчука Київської організації 
Національної спілки художників Украї-
ни, цьогоріч відсвяткував свої ювілей-
ні півстоліття життя і 25 років педаго-
гічної діяльності в НАОМА. Із 2018-го 
очолює кафедру живопису та компо-
зиції, доцент. Серед відзнак художни-
ка — срібна медаль Академії мистецтв 
України (2007), срібна медаль Націо-
нальної академії мистецтва і архітекту-
ри (2017).

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Шість років тому велика країна в центрі 
Європи стала ареною надзвичайного для 
XXI століття трагічного дійства. Спочатку 
був спротив Майдану проти розвороту 
влади януковичів, на догоду Кремлю, на 
180 градусів від цивілізованих, європей-
ських норм життя. А потім вони — крем-
лівські ординці — власними персона-
ми й у шкурах вітчизняних перевертнів 
пішли на нас війною. 
Скільки перешкод подолано... І скільки 
ще попепеду належить перебороти.

Роби, що маєш і...
 Фатум будь-якої влади — бути нелю-
бимою. Якщо влада позбавлена співчут-
тя, вона безумовно отримує тиху або 
люту ненависть співгромадян. А якщо, 
до того ж, вона осліпла від жадібності 
до наживи, її зневажають. І такий вихо-
дить трикутник зi змінною геометрією, 
де кожна влада має або шанс, або небез-
пеку стати відторгнутою.... 
 Чи можлива влада, котра заслуговує 
любові? У нормальному суспільстві, во-
чевидь, така любов аномальна. А возве-
личення заслуг владоможця чи влади 
взагалі — це ознака небезпечного захво-
рювання суспільства. Ми наступали на ці 
граблі не один раз. Але це не означає, що 
влада не може заслужити повагу. Навіть 
більше, єдиним мірилом, iз котрим тіль-
ки й можеш підходити до діяльності вла-
ди будь-якого рівня, — це повага або непо-
вага громадян за служіння суспільству.

Високосний початок
 Якщо кожну революцію традицій-
но вважати проявом хвороби суспіль-
ства, то Гідності — стала, з одного боку, 
справжнім антибіотиком від недуги вла-
ди поклонятись кремлівській тиранії, а 
з іншого — колосальним проявом пасіо-
нарної патріотичності мільйонів; тор-
жества духу над тупою силою; черго-
вим витком загадкової алхімії, прояв-
леної ще в часи Помаранчевої револю-
ції, — переродження населення в народ 
і демонстрацією величного, вирослого 
на помаранчевих засадах, духу молодо-
го покоління українців.
 Революція гідності починалася в лис-
топаді 2013 року. В дощову ніч 21 листо-
пада в Києві, на майдан Незалежності, 
вийшло півтори сотні мітингувальників. 
Вони вимагали від тодішнього президен-
та Януковича підписати Угоду про Асо-
ціацію з ЄС і не виконувати вимог Росії 
щодо вступу України в Митний союз.
 А 24 листопада хода та мітинг на під-
тримку європейського вектору розвит-
ку зібрали на майдані Незалежності 
більше 100 тисяч учасників. Партія ре-
гіонів почала збирати своїх прихильни-
ків у Маріїнському парку.
 Першим переломним моментом про-
тестів став розгін i побиття студентів 
уночі 30 листопада. Людей били кийка-
ми та ногами. Внаслідок розгону було 
травмовано 84 протестувальників, в 
тому числі 17 студентів. Частина протес-
тантів знайшла притулок у Михайлівсь-
кому золотоверхому монастирі. 
 Наступного дня колона обурених дія-
ми влади людей розтягнулася від пар-
ку Шевченка до Європейської площі. 
За даними BBC, у центр столиці вийш-
ло близько півмільйона небайдужих ук-
раїнців.

«Розводняк» по-«регіоналiвськи»
 Однак вітчизняні аналітики зазнача-
ють, що зрив підписання Угоди та побит-
тя студентів були не єдиними головни-
ми причинами соціального напружен-
ня. Критична маса невдоволення «на-
кипіла» через зростаючу корупцію та 
цинізм стосовно власного народу, що 
проявлявся в повній абсурдності ко-
ментарів влади щодо суспільно значи-
мих питань. Так, політики та політоло-
ги схиляються до думки, що перегово-
ри з ЄС щодо підписання угоди про асо-
ціацію були потрібні Януковичу лише 
для підсилення своїх позицій у перемо-
винах iз Росією, а висловлювання од-
ного зі спікерів i «диригентів» правля-
чої Партії регіонів — Михайла Чечето-
ва «Мы их развели, как котят» (стосов-
но опозиції) стало яскравим прикладом 
застосовуваних владою технологій.

 На Євромайдані ж панувала «само-
організована диктатура», люди все ви-
рішували і робили самі. Справжній про-
яв колективного свідомого — мирні ма-
сові зібрання, м’яка, але переконлива 
сила злагодженості подальших дій, по-
льові командири, спонсори протестів...
 Надалі, через непоступливість вла-
ди та її намагання «закрутити гайки», 
революція переросла у відкрите силове 
протистояння з численними людськими 
жертвами.

Не минуле — ця історія триває 
сьогодні
 На майдані Незалежності 21 листо-
пада цьогоріч опозиція збирає Віче під 
гаслом «Ми маємо гідність!». 
 Невід’ємною частиною нагадуван-
ня владі не відриватись від власного на-
роду і не зраджувати його стала на День 
Гідності й Свободи також і хода до офісу 
президента. 
 Окрім того, чергова річниця Євро-
майдану супроводжується низкою про-
світницьких заходів, яку організував і 
презентував Музей Революції гідності. 
Зокрема, на місці, де має постати сам 
Музей, 21 листопада відкрито вистав-
ковий простір «Майдан. Меморіал. Му-
зей». 
 Також цікавим є мистецький про-
єкт українсько-американської худож-
ниці Олі Рондяк «Метемпсихоз»; про-
єкт «Київ незламний», що включає 
кіно, фото, музику за участі режисера 
Філа Стронґмена, фотографа Володи-
мира Шуваєва та піаністки і художни-
ці Влади Бучко.

Відро дьогтю
 Стригти всіх, хто був при владі всі 
роки незалежності, під один гребінь зму-
шує нас те, що більшість українців так і 
балансує між бідністю та нуждою. 
 І останнім часом усе це поглиблюєть-
ся ще й болючими моральними прора-
хунками влади — намаганням розвали-
ти розслідування злочинів проти бороть-
би, яка вже ввійшла в історію як нечува-
ний духовний підйом спротиву брехні, 
лицемірству, попранню національних 
інтересів.
 Усі злочини, скоєні під час Революції 
гідності, умовно об’єднані в одну вели-
ку «справу Майдану». Вона нараховує 89 
кримінальних проваджень. У них, зокре-
ма, розслідують убивство 91 людини — 
78 мітингувальників та 13 силовиків.
 Але слідство у «справi Майдану» 

може зупинитися через те, що Верхов-
на Рада не проголосувала за поправки 
до закону про ДБР, які дали б змогу про-
довжити розслідування. 
 Адже, за новими правилами, Гене-
ральна прокуратура України остаточно 
втрачає слідчі функції, а  «справа Май-
дану» переходить до Державного бюро 
розслідувань. 
 Виходить, що «справа Майдану» 
не є пріоритетом ні для керівництва 
ГПУ, ні для ДБР? Наразі існує велика 
ймовірність, що Держбюро гальмува-
тиме це провадження, оскільки очіль-
ника відомства пов’язують iз колиш-
нім заступником адміністрації прези-
дента Януковича Андрієм Портновим. 
Він i його колеги, зокрема Олена Лу-
каш, якраз і є фігурантами цих справ.
 Адвокатська дорадча група, яка 
об’єднує адвокатів сімей Небесної со-
тні, вимагає скликати позачергову 
сесію Верховної Ради України, щоб 
слідство у «справi Майдану» не зупи-
нилося. Також адвокати звернулися 
і до президента Володимира Зеленсь-
кого з  вимогою не передавати провад-
ження Майдану до ДБР, поки не буде 
створено управління у справах Майда-
ну в ДБР і поки туди не переведуть слід-
чих ГПУ. 
 Раніше цими справами займався 
Сергій Горбатюк на посаді керівни-
ка управління спецрозслідувань Ге-
неральної прокуратури. ГПУ звільни-
ла його 23 жовтня 2019 року. А дещо 
раніше Горбатюк заявляв, що очiль-
ник офісу президента Андрій Богдан 
хотів припинити розслідування зло-
чинів часів Революції гідності й еко-
номічних злочинів Віктора Янукови-
ча та його оточення.
 Генеральний прокурор Руслан Рябо-
шапка вважає, що справи Майдану досі 
до кінця не розслідувані через неефек-
тивність слідчих. Очільник ГПУ запев-
нив, що вони не будуть «поховані».
 А нещодавно біля будівлі офісу пре-
зидента України відбулася акція родичів 
загиблих героїв Небесної сотні та пост-
раждалих учасників Революції гідності, 
які прийшли нагадати Володимиру Зе-
ленському про необхідність розслідуван-
ня майданівських справ і не допустити 
його зупинки.
 Декілька днів тому керiвник Держав-
ного бюро розслідувань Роман Труба за-
явив, що розслідування справ Майда-
ну тимчасово зупиняться, бо у відомстві 
не вистачає слідчих. 

Ну як тут без Нормандії? 
 Vip-агітатори Путіна під мідні труби 
облизують Зеленського як єдину надію 
на «добросусідські» вiдносини. А в Ук-
раїні знову, як із вогнем у соломі, час 
від часу починаються ігри з гальмуван-
ням слідства щодо розстрілів на Май-
дані; й зі статусом російської мови. Із 
кадебістської скрині знову дістають 
стару, але надійну страшилку — ук-
раїнський націоналізм, який перекру-
чують на антиросійський гріх. Дурість, 
бачте,  — це не відхилення від розуму. 
Це — такий розум. У нас досить три-
валий час накидалась наживка русо-
фобії в Україні, бо для неї нібито є під-
стави. Але парадокс у тому, що підста-
ви, може, й були, але русофобії не було, 
хоча її довго роздмухували кремлівсь-
кі специ в команді Януковича, прово-
куючи схід i південь на сепаратизм, аж 
доки не навалили на нас озброєною, не-
навидячою наше вільнолюбство, ор-
дою.
 І що ж у тій «наддержаві»? На дум-
ку російських аналітиків, унаслідок 
сучасного економічного та політично-
го курсу існує загроза розвалу Російсь-
кої Федерації на кілька незалежних дер-
жав. 
 Знову виникає питання до реанімо-
ваних представників старої влади яну-
ковичів та до «нової» — зеленських-ко-
ломойських та інших кремлепоклонни-
ків: до якої Росії вони нас увесь час за-
тягують? До тієї, для якої сенс у війнах 
і в смертях тисяч? Яка замерзає поруч 
із нафтовими й газовими ріками? Яка 
впевнено повернулася до однопартійної 
системи? У якій держава не може взя-
ти під контроль навіть добування золо-
та? Де вся демократія звелася до обож-
нювання президента? Де народ одно-
стайно голосує за сильну владу, навіть 
не підозрюючи, що обирати треба владу 
справедливу? І нарешті — що так насто-
рожило Кремль в українській трагічній 
дійсності, що Порошенка (до якого, не 
будемо кривити душею, і в нас є чимало 
претензій, але який, зійшовши на пост 
президента, зайняв непохитну позицію 
лідера саме Української держави) нама-
гаються запхнути за ґрати?
 Тож День Свободи на тлі такого 
політичного бекграунду триматиме під 
пильним прицілом зустріч у норманд-
ському форматі лідерів держав, де є всі 
шанси статись черговому повороту в 
долі багатостраждальної України. ■

МАЙДАН

Революція — не подіум
Боротьба за Гідність і Свободу триває

■

Фото з сайта 24tv.ua.❙
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Російські «революціонери» — 
переважно недоучки, ображені 
на Бога й людство. Зі своїх не-
чітких спогадів про уроки Зако-
ну Божого вони склали картинку 
«радянського раю», де «напів-
боги» керуватимуть трудящими і 
розподілятимуть між ними харчі. 
Такий «рай» мав поширитися на 
весь світ. Щоб нагодувати «про-
летарів усього світу», хліба було 
потрібно ой як багато! Але як 
його роздобути, якщо «куркулі» 
нізащо не хотіли передавати ре-
зультати своєї праці у власність 
«революціонерам»?

Ти вільний? Тоді не їж!
 «Хто не працює, той хай не 
їсть» — це зрозуміло кожному 
трудящому», — писав Ленін у 
травні 1918 року у своєму «Листі 
пітерським робітникам», зна-
ному ще як стаття «Про голод». 
Це, мовляв, запорука соціаліз-
му. Вождь навчав, у чому шкід-
ливість людей із «несоціалістич-
ною» позицією: «Буржуазія і всі 
багатії, у тому числі сільські ба-
гатії, куркулі, зривають хлібну 
монополію, руйнують держав-
ний розподіл хліба на користь 
постачання хліба всьому насе-
ленню і в першу чергу робітни-
кам, трудящим...»
 «Соціалістична праця» в пе-
рекладі з «новоязу» — це коли 
в людини немає приватної влас-
ності, вона цілком залежна від 
держави і, відповідно, віддана 
«соціалізму» та може працюва-
ти за копійки. «Шахрайство» 
— це коли людина прагне зали-
шатися незалежною, зберігши 
приватну власність. Таких, як 
у кривому дзеркалі, радянська 
пропаганда зображувала як... 
нероб.
 Радянська пропаганда ак-
тивно всвердлювала ці уявлен-
ня в мізки населення. «Хто не 
працює, хай не їсть» — як втіли-
ти це в життя?.. Для цього необ-
хідно запровадити правильний, 
справедливий, що не дає ніяких 
переваг багатому, розподіл хлі-
ба між усіма громадянами де-
ржави, під контролем робітни-
чої, пролетарської держави», 
— описує письменник Лев Ко-
пелев свої комсомольські пере-
конання 1932 року в мемуарах 
«І сотворив собі кумира». Пись-
менник пояснює: «Сталін ска-
зав: боротьба за хліб — бороть-
ба за соціалізм. Я був упевне-
ний, що ми — бійці невидимого 
фронту — воюємо проти кур-
кульського саботажу, за хліб, 
необхідний для країни, для 
п’ятирічки. Передовсім за хліб, 
але й за душі тих селян , які за-
костеніли в несвідомості, в не-
вігластві, піддаються ворожій 
агітації, не розуміють великої 
правди комунізму».
 У 1936 році це гасло впи-
сали в текст першої Конститу-
ції Країни Рад: «Труд в СРСР є 
обов’язком і справою честі кож-
ного здатного до праці громадя-
нина за принципом «хто не пра-
цює, той не їсть». Звідки ж за-
позичене це гасло і що воно 
означало в оригіналі? Це пере-
роблені слова з Послання апос-
тола Павла до солунян: «Бо коли 
ми були у вас, то заповiдали вам 
таке: якщо хто не хоче трудити-
ся, то нехай i не їсть. Та чуємо, 
що деякi у вас поводять себе без-
чинно, нiчого не роблять, тiль-
ки метушаться. Таких настав-
ляємо i переконуємо Господом 
нашим Iсусом Христом, щоб 
вони, безмов но працюючи, їли 
свiй хліб». У посланні цей вис-
лів означав, що деякі люди, че-
каючи на пришестя Христа, за-
кинули будь-яку роботу і сиді-
ли, склавши руки. 

«Перевиховання» працею
 Те, що «праця зробила з мав-
пи людину», в СРСР знали діти 
ще з дитячого садочка. Обґрун-
тував цю тезу Фрідріх Енгельс у 
своєму тексті «Роль праці в про-
цесі перетворення мавпи на лю-
дину». У Країні Рад примусова 
мало оплачувана праця набула 
статусу «соціалістичної». «Пра-
ця в СРСР є справою честі, доб-
лесті і геройства», — оголосив 
Сталін влітку 1930 року на XVI 
з’їзді ВКП(б). Це гасло постійно 
тулили в газетах, на листівках, 
на будівлях, у школах та ВНЗ. 
Запровадили нагороди: «Герой 
соціалістичної праці», «За тру-
дову доблесть».
 Тих же, чию працю немож-
ливо було назвати «соціаліс-
тичною», потрібно було переви-
ховати. Звісно, тією ж працею, 
яка зробила з «недолюдини» 
людину. Тому це ж гасло про 
честь і доблесть труда чіпля-
ли й над воротами до радянсь-
ких концтаборів. Самі ж конц-
табори системи ГУЛАГу назва-
ли «виправно-трудовими».
 Письменник Лев Копелев, 
який на початку 1930-х брав 
участь у розкуркуленні в Ук-
раїні, писав у своїх спогадах 
про ешелони розкуркулених 
і «підкуркульників», які гна-
ли на Північ. «Довгі потяги 
теплушок. У дверних отворах 
стояли червоноармійці з гвин-
тівками, — згадував Копелев. 
— За ними в напівтемряві ме-
тушилися ледь видні люди в 
темному. Плач дітей прори-
вався крізь стукіт коліс». Одна 
з «пересильних тюрем» для 
«розкуркулених» по дорозі 
з Батьківщини у край вічної 
мерзлоти була у Спасо-Прилу-
цькому Дмитрівському монас-
тирі неподалік російського міс-
та Вологда. В’язнів утримува-
ли в літній церкві без опален-
ня. Узимку морози тут сягали 
40 градусів.
 Відомим місцем «перевихо-
вання», а насправді непосиль-
ної рабської праці, стало будів-
ництво Біломорсько-Балтійсь-
кого каналу. Для наступальної 
війни задля заволодіння сві-
том він мав величезне страте-
гічне значення. Якби уряд за-
платив робітникам і закупову-
вав необхідну техніку, будів-
ництво стало б надзвичайно 
витратним. Утім запроваджен-
ня «соціалістичного» принци-
пу праці дало змогу отримати 
сотні кілометрів каналу май-
же задарма. Його прорубува-
ли у скелях в’язні сокирами 
і кайлами. Дослідники зазна-
чають, що на цьо му будівниц-
тві щодня помирало до 700 лю-
дей.

Власність як свобода
 Куркулями й «підкуркуль-
никами», за словами письмен-
ника Льва Копелева, називали 
тих, хто «чинив спротив колек-
тивізації». Колективізацію, як 
відомо, запровадили з метою 
отримання тотального контро-
лю над селянами — виробника-
ми зерна і харчів. Країна пос-
пішно готувалася до війни, на 
позір «оборонної». На виготов-
лення тисяч танків та бойових 
літаків потрібні були великі 
кошти, їх можна було отрима-
ти, продаючи зерно у великих 
кількостях за цінами, нижчи-
ми ринкових. Зерно забирали 
в селян силою. Селяни повста-
вали. Отож влада заарештову-
вала лідерів думок, носіїв ук-
раїнської ідентичності та ідеї 
незалежної держави, називаю-
чи їх... «куркулями».
 «Проти куркулів розпоча-
то жахливу кампанію в пресі, 
радіо, під час зборів: «Куркулі 
паразити, вони палять збіжжя, 
вбивають дітей, — писав у 
своїй повісті «Усе тече» Василь 
Гроссман, письменник родом із 
Бердичева на Житомирщині, 
який був безпосереднім свід-
ком і учасником тих подій. — 
Нам просто казали: треба під-
няти маси проти них і їх усіх 
знищити як клас, цих прокля-
тих... Щоб їх убивати, треба 
було оголосити, що куркулі не 
люди, так як німці оголосили, 
що євреї не люди...». 
 «Трудящі під проводом біль-
шовиків будують соціалізм. 
Куркулі їм шкодять. Куркулі 
за старий лад... Куркулі лю-
тують. Вони підпалюють кол-
госпи, псують машини, заби-
вають колгоспників. Рушай-
мо на куркулів! Геть з дороги, 
хто нам шкодить! Зліквідуймо 
куркуля як клас!» — закликає 
першокласників автор підруч-
ника «Робітня книжка з рід-
ної мови 1-го року навчання» 
О. Кутовий (М., 1931). Ірина 
Печеневська 1929 року народ-
ження із села Нижня Покров-
ка, що на Луганщині, розпові-
дала, що куркулями в селі на-
зивали тих, хто не хотів іти до 
колгоспу. Таких судили і вез-
ли на Соловки або ж «вивози-
ли у ярки» і там кидали. «Хто 
сильніший — брав вузлик і ті-
кав у місто чи куди. А ні — то 
подихав», — згадувала Ірина 
Іванівна.
 Що ж було з майном «роз-
куркулених»? 1929 року було 
прийнято Постанову ВУЦВК 
і РНК УСРР «Про поширення 
прав місцевих рад щодо спри-
яння виконанню загально-
державних завдань і планів». 
Сільрадам дозволили накла-

дати штрафи на господарів, 
які не здаватимуть відповідну 
«норму» зерна. Майно таких 
господарств постановили роз-
продувати з торгів. Відтепер 
у людей «мали право» забира-
ти хату, реманент, усю худобу, 
залишаючи без даху над голо-
вою і засобів до існування. Ці-
каво, що «продавали» погра-
боване за безцінь, і — «своїм». 
Один із тисяч прикладів та-
кого «штрафування» — іс-
торія «розкуркуленої» Тетя-
ни Полтавець. Її хату оцінили 
в 15 карбованців, тоді як пара 

чобіт коштувала на ті часи 35 
карбованців. Сани оцінили в 
70 копійок, стіл — у 35, 39 ву-
ликів — у 50 копійок.
 На початку 1930 років біль-
шість українських селян уже 
жили незаможно, а то й бідно. 
Однак хотіли самостійно розпо-
ряджатися своїм майном і пла-
тити державі податки. Влада 
ж постановила: все їхнє майно 
має стати власністю держави. 
А всіх селян слід зробити кол-
госпниками, тобто найманими 
працівниками, які працюють за 
«трудодні» майже задарма. ■

НАЦІЯ

Наслідки «хлібного фронту»
У 1932-33 роках Москва влаштувала Голодомор, щоб зробити українців цілковито залежними

■

ДОВІДКА «УМ»

 1934 року Інститут матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (тепер Ін-
ститут археології НАНУ) організував етнографічну експедицію до Чорнобильського 
району на Поліссі для «збирання матеріалів про відживання старої спадщини, пе-
режитків у матеріальній культурі, побуті й свідомості людей та про зростання колек-
тивного господарства й нового побуту». Простими словами — про зміни в свідо-
мості селян після геноциду. Цю справу доручили співробітникам інституту — Ніні 
Загладі (розстріляна в 1937-му) та художнику-етнографу Юрію Павловичу.
 У звіті етнографічної експедиції вказується, зокрема, про запровадження но-
вих термінів. Скажімо, сіянку стали називати «посівкампанія». Для переінакшення 
традиційного укладу села і сільгоспроботи застосовувалися методи «ударництва» 
і «соцзмагання». Ударників преміювали на «жовтневі свята». Колбуд (колгоспний 
Будинок культури) провадить «культмасову роботу серед колгоспників та одноосіб-
ників». А школа «стала важливим фактором у колгоспному будівництві, у вихован-
ні молодих кадрів та перевихованні старшого покоління колгоспників». Ніна Загла-
да констатує відхід у минуле «забобонів», тобто народно-релігійних традицій. «На 
перший день Паски виходили всі жінки й чоловіки на роботу — возили гній і кида-
ли картоплю. На Трійцю робили всі. Перші роки, як було організовано колгосп, не 
виходили люди в свято робити, хоч виносили про це постанови на зборах. Зараз 
у колгоспі дисципліна: як постановили перед Великоднем закінчити роботи за три 
дні, то і на Паску не зважали». Натомість, стали відзначати «свято першої борозни» 
та «свято урожаю». Поза тим, дослідниця відзначає, що «класові вороги, залишки 
куркульства та духівництва весь час використовують усі ці пережитки, щоб затриму-
вати організаційний і господарський розвиток колективного господарства, викорис-
товуючи для цього найбільш відсталі прошарки села, особливо одноосібників».

■

ВАРТО ЗНАТИ

 Значного поширення в Україні набув міф про «81 мільйон українців до Голодо-
мору» в СРСР. Громадська ініціатива «Лікбез. Історичний фронт» цей міф спросто-
вує з використанням багатьох джерел інформації. У сотні різних видань зазначе-
но кількість українців у СРСР за переписом 1926 року — 31 млн 195 тисяч. І лише в 
навчальному посібнику для 3-го класу загальноосвітньої школи «На великой строй-
ке», виданому в Москві, ця цифра виглядає як «81 млн. 195 тис.». Порівнюючи 
різні показники та джерела інформації, історики доходять висновку: то була опе-
чатка. Загальна кількість населення СРСР за переписом 1926 року — майже 147 
мільйонів. Утім лише самі 78 млн росіян разом із «81 млн українців» дають 159 
млн. Хоча в СРСР, окрім них, проживали ще понад 200 народів. Історики переко-
нані: поширення цього міфу лише підриває довіру до звинувачень більшовицько-
го Кремля у злочинах проти українського народу та шкодить іміджу України. До того 
ж, визнання таких цифр наводить на думку про українців як німих рабів, що, перева-
жаючи чисельно росіян, без спротиву приймали власну загибель.

■

Озброєний комсомолець охороняє комору зі збіжжям сільгоспартілі 
імені Григорія Петровського, село Вільшани теперішнього 
Дергачівського району Харківської області.
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙
❙
❙

Селяни здають хліб у Баришівському районі Київського округу.
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.40, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.20 «Світ навиворіт-

3: Танзанія, Ефіопія»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45 «Гроші-2019»

00.00 «Дубінізми»

00.20, 0.50 «Танці з зірками-

2019»

04.50 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

ІНТЕР

03.15 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

04.00, 3.55 «Орел і решка. 
Шопінг»

05.10 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

09.50, 18.00, 19.00, 2.05 
«Стосується кожного»

10.50, 12.25 Х/ф «Ательє 
фонтана — сестри 
моди»

15.50 «Жди мене. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»
23.50 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»
02.50 Х/ф «Як 

посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

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. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-6»

16.00, 0.30, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Обман»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.45, 2.55 Зона ночі

05.00 Телемагазин

05.15 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

07.40 Х/ф «Оптом 
дешевше»

09.30 Х/ф «Оптом 
дешевше 2»

11.20 Х/ф «Хроніки 
Нарнії: Підкорювач 
світанку»

13.50 Х/ф «Учень Чаклуна»
15.50 Х/ф «Примарний 

вершник»
18.00 Le Маршрутка

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за Ревізором

00.00 Таємний агент

01.00 Таємний агент. Пост-

шоу

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Не дай себе обдурити

11.00 Секретний фронт. 

Дайджест

12.20, 13.20 Т/с «Ніконов і 

К°»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.25 Х/ф «Швидкий 

вогонь»

17.00 Х/ф «22 милі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач — бідняк

21.25 Т/с «Пес»

22.20 Свобода слова

23.55 Т/с «Фантом»

02.00 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 15.15 Невигадані історії

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Україні

07.25, 8.25, 10.50 Огляд преси

07.30 Хроніка дня

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 

11.00, 12.25, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

22.00 Спостерігач

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top shop

05.15 Х/ф «Людина в 
зеленому кімоно»

06.25, 17.00, 3.30 

«Випадковий свідок»

07.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
10.40, 19.30 Т/с «Смерть у раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 16.50, 3.50 «Речовий 

доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

01.00 Х/ф «Сліди 
апостолів»

04.20 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

10.00 Дитячий 

пісенний конкурс 

ЄВРОБАЧЕННЯ-2019. 

Фінал (повтор)

12.35 Гала-концерт IV 

Міжнародного 

фестивалю ретро-

музики ім. Богдана 

Весоловського

14.05 Музеї. Як це працює. 

Музей історії України 

14.35 Культура діалогу. 
Ярослав Юршков. 
Фестиваль 
інтелектуального та 
естетичного кіно Kinove

15.10 Подорож відкритим 
космосом 

16.10 Культура діалогу. Лія 
Достлєва. Бієнале 
молодого мистецтва 

16.40 РадіоДень 
17.00 Кухня По 
17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу. 

Богдан Струтинський. 
Всеукраїнський 
театральний 
Фестиваль-Премія 
«ГРА» 

19.20 Лекторій. Музика. 
Ференц Ліст. 
Симфонічна поема 
«Мазепа» 

19.50 Індія. Національний 
парк Канха. 
Документальний серіал 

21.00 Новини 
21.25 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 
MyStreetFilmsUkraine. 
Голос українських міст 

21.40 Діорама. Фільм Зої 
Лактіонової

21.55 Дихає. Фільм Поліни 
Ольховнікової

22.05 Порцеляна. Фільм 
Лізавети Герман

22.15 Народний музей 
Авдіївки. Фільм Пьотра 
Армяновського

22.20 Ідальго 
Сєверодонецький. 
Фільм Станіслави 
Доронченко

22.40 Вікно в Америку
23.00 Новини

23.25 Тема дня
00.15 Ловець слів. 

Документальна 
програма

01.05 Львівські міленіали. 
Репортаж Громадського

01.20 Війна і мир 
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Своя земля. 
Документальний цикл 

02.55 Київські місця 
Казимира Малевича. 
Репортаж Громадського

03.00 Будь у тонусі 
03.30 Мистецький 

пульс Америки. 
Документальний серіал 

04.25 Супер-чуття 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»
11.55 МастерШеф
15.45, 18.05, 19.15, 23.45 Хата 

на тата
17.29, 22.59 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.15 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Зникла наречена»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.50 «Помста природи»
08.55, 18.15 «Спецкор»
09.30, 18.50 «ДжеДАІ»
10.05 Т/с «Брати по крові»
13.50 Х/ф «Подвійний удар»
15.55 Х/ф «Світанок 

планети мавп»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-2»
01.00 Х/ф «Морські котики 

проти зомбі»
02.20 «Облом.UA.»
05.50 М/ф «Ми чоловіки»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Леганес» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45, 3.35, 5.35 Топ-матч
12.00 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії
13.45 «Фортуна» — 

«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

15.30, 19.35, 0.40 Yellow
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05 «Реал» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії
17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра
18.45 «Аталанта» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

20.40 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра

21.35 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру. Прем’єра

22.50 «Гент» — «Антверпен». 
Чемпіонат Бельгії

00.50 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

01.45 «Колос» — «Десна». 
Чемпіонат України

03.45 «Торіно» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Колос» — «Десна». 
Чемпіонат України

07.45, 13.35, 23.35 Yellow
07.55 «Фортуна» — 

«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

09.40 «Аталанта» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

11.25, 3.20 Журнал Ліги Чемпіонів
11.50 «Гент» — «Антверпен». 

Чемпіонат Бельгії
13.45 «ПСЖ» — «Лілль». 

Чемпіонат Франції
15.30 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 
України

17.15, 0.40 «Великий футбол»
18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра
19.50 «Леганес» 

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

21.40, 5.40 Топ-матч
21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра
22.45 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України
02.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
03.50 «Лейпциг» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 1.50 Правда життя
09.25, 0.40 Речовий доказ
10.35, 18.05 Морські гіганти
11.35, 17.10 Технології їжі
12.30 Брама часу
13.10 Містична Україна
14.10 Скептик
15.10, 23.40 Загадки Всесвіту
16.10 Життя після людей
19.00, 20.50 Їжа богів
20.00 Прихована реальність

21.45 НЛО: секретний архів
22.45 Планета Земля
02.45 Бандитський Київ

К1

06.30 Top shop
07.40 М/ф «Земля до початку 

часів-6: Таємниця скелі 
Завр»

09.10 Х/ф «Вікі, маленький 
вікінг»

10.50 Х/ф «Саме час»
12.50 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»
15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

18.10 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

20.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Супер Майк»
02.10 Т/с «Дорогий доктор»
03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Воруши 

ластами-2: Утеча з раю»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»
15.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля
20.00 Вечірка
21.00 Танька і Володька
22.00 Ігри Приколів
23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство-3»
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.05, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2019»

09.45 Дитячий пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019»

12.30 «Смак сиру»

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.15 Телепродаж

14.30 «Аромати Іспанії»

15.15 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

16.55, 5.05 Пліч-о-пліч

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.45 Тема дня

19.25 «Тюрма можливостей»

20.15 Д/ф «Щоденники 

комах»

20.30 «Дикі тварини»

21.25, 2.35, 5.45 UA:Спорт

21.45 Х/ф «Транзит»
00.05 Телепродаж Тюсо

03.40 Розсекречена історія

04.35 Схеми. Корупція в 

деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.10 «Світ навиворіт-3: 

Танзанія, Ефіопія»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 0.55 «Міняю жінку»-14»

03.55 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан мого 

серця»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»
23.50 Х/ф «Геній»
02.35 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»
04.00 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «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. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-6»

16.00, 1.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Обман»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.40 Абзац

05.30 Телемагазин

05.40, 7.00 Kids Time

05.45 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

12.50, 17.00, 19.00, 23.00 Хто 

проти блондинок

14.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

16.00, 21.00 Вар’яти

22.00 Т/с «Новенька»

00.50 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.35 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.00 Багач — бідняк
11.00, 13.20 Х/ф «Смерть 

Сталіна»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 21.25 Т/с «Пес»
15.35, 16.20 Х/ф 

«Полювання на 
злодіїв»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 Т/с «Юрчишини»
23.40 «На трьох»
00.35 Т/с «Володимирська, 15»
02.10 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.25, 10.50 Огляд преси

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Клуб LIFE

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 

11.00, 12.25, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.00 Група продовженого дна

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.10 Top shop
06.10 Х/ф «Тупик»
07.55, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Суто англійське 

вбивство»
10.40, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 16.50, 3.45 «Речовий 

доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»
04.10 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.05 Вруміз. Мультсеріал 
 08.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

 09.05 Аромати Колумбії. 
Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 
серіал 12+ 

11.00 Мегаполіси. 
Документальний цикл 

11.30 Замки Британії. 
Стерлінг. 
Документальний 
цикл «Секрети замків 
Великобританії» 

12.20 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Зустріч епох. Вівальді 
— Гайдн

13.35 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Хорея 
Козацька

13.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
14.10 Лекторій. Поезія. 

Василь Симоненко 
14.35 Культура діалогу. 

Олексій Лісовець. 
Прем’єра вистави 
«Токсини» 

15.10 Подорож відкритим 
космосом 

16.10 Культура діалогу. 
Андрій Михайлик, 

Сергій Тримбач. 
Документальний фільм 
«Олесь Гончар. Записки 
з полону» 

16.40 РадіоДень 
17.00 Кухня По 
17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу. 

Ярослав Юршков. 
Фестиваль 
інтелектуального 
та естетичного кіно 
«Kinove»

19.20 Лекторій. Поезія. 
Василь Стус 

20.00 Індія. Слідами тигра. 
Документальний серіал

21.00 Новини 
21.25 Фестиваль Левка 

Колодуба. Національний 
заслужений 
академічний 
симфонічний оркестр 
України. Диригент 
— Володимир Сіренко

23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 
Європи. Документальна 
програма

01.10 Зе хіппі. Херсонський 
хіппі. Репортаж 
Громадського

01.15 Війна і мир 
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Своя земля. 
Документальний цикл 

03.00 Будь у тонусі 
03.25 Мистецький 

пульс Америки. 
Документальний серіал 

04.25 Супер-чуття 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»
11.20 МастерШеф
15.20, 18.05 Хата на тата
17.29, 22.59 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.10 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.10 Таємниці ДНК
21.00 Т/с «Зникла наречена»
23.45 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
21.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 
«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»З
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат» З

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.50 «Рішала»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «Закон доблесті»
14.45 Х/ф «Війна за 

планету мавп»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-2»
01.00 Х/ф «Життя на межі»
02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — «Львів». 
Чемпіонат України

07.45 «Реал» — «Сосьєдад». 
Чемпіонат Іспанії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 
України

12.15 «Великий футбол»
13.55 «Аталанта» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

16.00 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

16.55 Ман Сіті» — 
«Шахтар». Юнацька 
Ліга УЄФА

18.55 «Мілан» — «Наполі». 
Чемпіонат Італії

20.45, 23.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.55 LIVE. «Ман Сіті» 
— «Шахтар». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

00.45 Журнал Ліги Європи
01.40 «Леганес» 

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

03.30, 5.35 Топ-матч
03.45 «Фортуна» — 

«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

06.55 «Гент» — «Антверпен». 
Чемпіонат Бельгії

08.45 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

09.40, 3.55 «Колос» — «Десна». 
Чемпіонат України

11.25 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

12.20 «Торіно» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

14.05, 22.45 Yellow
14.15, 19.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів
14.45 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України
16.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
17.25 «Реал» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії
19.40 LIVE. «Галатасарай» 

— «Брюгге». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Реал» — «ПСЖ». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

23.55 «Аталанта» — «Динамо» 
(З). Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

01.45, 3.45 Топ-матч
01.55 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 1.50 Правда життя
09.10, 0.40 Речовий доказ
10.20 Морські гіганти
11.20, 17.05 Технології їжі
12.15 Брама часу
13.05 Містична Україна
14.05 Скептик
15.05, 23.40 Загадки Всесвіту
16.05 Життя після людей
18.00 Велетні льодовикової ери
18.55, 20.45 Їжа богів
19.55 Прихована реальність
21.45 НЛО: секретний архів
22.45 Планета Земля
02.50 Прокляття скіфських 

курганів
03.35 Секти. Контроль 

свідомості
04.25 Прокляття відьом
05.20 Дракула та інші

К1

06.30 Top shop
07.50 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.10, 18.10, 0.10 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

20.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»
03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Спарк: Герой 

Всесвіту»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і 

Володька
14.00, 20.00 Вечірка
15.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля
23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство-3»
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 
друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 2.05, 5.20 
Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Прем’єра. Т/с 
«Росселла»

11.40 «Тайська кухня»
12.05, 14.15 Телепродаж
12.30 «Смак сиру»
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з 

Суспільним
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.05 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф «Дика Африка. 

Велика п’ятірка»
17.10, 5.05 Пліч-о-пліч
17.30, 3.40 Схеми. Корупція в 

деталях
18.25, 2.40 Тема дня
19.55 «Дикі тварини»
21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф «Акулячий маг»
22.45 Т/с «Мисливці на 

нацистів»
00.05 Телепродаж Тюсо
04.35 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛИСТОПАДА 2019
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Триває передплата 
на «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 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.
 Розпочалася передплата на «Україну молоду» 
на 2020 рік як за електронною версією Каталогу 
видань 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»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.20 «Світ навиворіт-3: 

Танзанія, Ефіопія»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 23.45, 0.55 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

01.15 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Султан мого 

серця»

13.25 «Роман з Ольгою»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»

23.50 Х/ф «Війна»
02.25 Х/ф «Дорога Олена 

Сергіївна»
03.55 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 «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. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-6»

16.00, 1.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Обман»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.00 Суперінтуїція

14.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Діти проти зірок

22.00 Т/с «Новенька»

23.00 Т/с «Сирена»

00.50 Т/с «Ми такі»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.40, 13.20 Х/ф «Ромео 

повинен померти»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.55 Х/ф «Нема куди 

тікати»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

22.35 Т/с «Юрчишини»

23.40 «На трьох»

00.35 Т/с «Володимирська, 

15»

02.10 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 10.50 Огляд преси

07.30 Клуб LIFE

07.40 Драйв

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 

11.00, 12.25, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.00 Лінійка документальних 

проєктів

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 Top shop

06.30 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

07.50, 17.00, 3.25 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Суто англійське 
вбивство»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

14.10, 16.50 «Речовий доказ»

18.20 «Вартість життя»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.55 «Склад злочину»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.35 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

11.00 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.35 Замки Британії. 

Керрикфергюс. 

Документальний 

цикл «Секрети замків 

Великобританії» 

12.25 Казки. Концерт 

Державного 

академічного естрадно-

симфонічного оркестру 

України 

13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Музика. 

Варіаціі на тему Антоніо 

Діабеллі 

14.35 Культура діалогу 

15.10 Подорож відкритим 

космосом 

16.10 Культура діалогу. 

Андрій Халпахчі. Дні 

Вишеградського кіно 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу. 

Наталя Васько, Олег 

Савкін. Прем’єра 

вистави «Вулкан. 

Пристрасті»

19.20 Лекторій. Література. 

Тарас Шевченко 

19.50 Америка. Південно-

Західна Америка. від 

Долини смерті до 

Великого каньйону. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Будинки. 

Ptakh_Jung&VJ Reinish

23.00 Новини

23.25 Тема дня

00.15 Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

— над Срібною 

землею. Документальна 

програма 

01.10 Фільми, книги, два 

плакати. Історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського

01.20 Війна і мир 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Своя земля. 

Документальний цикл 

02.55 Будь у тонусі 

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.25 Супер-чуття 

05.10 РадіоДень 

05.30 52 вікенди

05.50 Погода

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»

08.20 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

11.10 МастерШеф

15.25 Хата на тата

17.29, 22.59 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

20.55 Т/с «Зникла наречена»

23.45 Зважені та щасливі

02.00 «Зважся!»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Рішала»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.10 «Загублений світ»

12.55 «Помста природи»

13.05 Х/ф «Мегарозлом»

14.55 Х/ф «Мистецтво війни»

19.25 Т/с «Одинак»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-2»

01.00 Х/ф «Смертельна 
хватка»

02.30 «Облом.UA.»

04.15 15-й тур ЧУ з футболу 

«Дніпро-1» — «Ворскла»

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.45 Топ-матч

06.10 «Галатасарай» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.00, 1.45 Yellow

08.10, 1.55 «Реал» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Аталанта» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». Юнацька 

Ліга УЄФА

13.55 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

16.05, 19.00 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

17.15 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.50 LIVE. «Валенсія» 

— «Челсі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Барселона» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

03.55 «Зеніт» — «Ліон». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

07.50, 10.50 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

09.00, 0.25 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.45, 20.40 Yellow

11.55, 16.45 Топ-матч

12.10 «Галатасарай» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 Журнал Ліги Європи

14.55 «Реал» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.55 «Аталанта» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.40 LIVE. «Зеніт» — 

«Ліон». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

02.15 «Валенсія» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.05 «Барселона» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.50 Правда життя

09.30, 0.40 Речовий доказ

10.40, 18.00 Велетні 

льодовикової ери

11.35 Технології їжі

12.30 Брама часу

13.20 Містична Україна

14.10 Скептик

15.10, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 НЛО: секретний 

архів

17.05 Як працюють міста

18.55, 20.45 Їжа богів

19.55 Прихована реальність

22.45 Таємнича Аравія

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.10, 18.10, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.50 Т/с «Дорогий доктор»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.50 Х/ф «Винні зірки»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00, 13.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

12.30, 13.30, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Вечірка

15.00, 0.00 Сімейка У

16.00 Богиня шопінгу

18.00 4 весілля

23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання 

за вбивство 3»

01.00 Т/с «Домашній арешт»

02.00 Панянка-селянка

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.05, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Смак сиру»

13.10, 3.40 #ВУКРАЇНІ

13.45, 17.15, 5.05 Пліч-о-пліч

14.30 «Аромати Іспанії»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

16.15 Д/ф «Острови. Азорські 

острови. Люди, фауна, 

спосіб життя»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.40 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 «Дикі тварини»

21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Д/ф «Акулячий маг»

22.45 Т/с «Мисливці на 

нацистів»

00.05 Телепродаж Тюсо

04.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.20 «Світ навиворіт-

3: Танзанія, Ефіопія»

15.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.35 Комедія «Свати-6»

21.40 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки 39+40»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Султан мого 

серця»

13.25 «Роман з Ольгою»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Пристрасті за 

Зінаїдою»

23.50 Х/ф «Вона»
03.00 Х/ф «Марія, 

Мірабелла»
04.05 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 «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. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-6»

16.00, 1.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Обман»

23.20 Слідами міського 

Голови. Дніпро. Частина 

друга

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.50 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

10.00 Ревізор

12.50 Страсті за Ревізором

14.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Новенька»

23.00 Т/с «Сирена»

00.50 Т/с «Ми такі»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Операція 

Ентебе»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.55 Х/ф «Колонія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

22.35 Т/с «Юрчишини»

23.40 «На трьох»

00.35 Т/с «Володимирська, 

15»

02.10 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 7.25, 8.25, 10.50 Огляд 

преси

06.20, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Клуб LIFE

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 

11.00, 12.25, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.00 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія

05.15 Полігон

НТН

05.20 Х/ф «Політ золотої 
мушки»

07.55, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Грачі»
10.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.10, 16.50, 3.40 «Речовий 

доказ»

18.20, 4.10 «Правда життя»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.45 «Склад злочину»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.00 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.35 Замки Британії. 

Единбург. 

Документальний 

цикл «Секрети замків 

Великобританії» 

12.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Олександра Павлова

13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Література. 

Салман Рушді 

14.35 Культура діалогу. 

Ярослав Юршков. 

Фестиваль 

інтелектуального та 

естетичного кіно Kinove

15.10 Подорож відкритим 

космосом 

16.10 Культура діалогу. 

Анастасія Станко. 

Американська 

нагорода «За відвагу у 

журналістиці» 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 UA.КУЛЬТУРА 

на Львівському 

BookForum. Прогулянка 

з Сергієм Жаданом

18.40 UA.КУЛЬТУРА 

на Львівському 

BookForum. Прогулянка 

з Андрієм Любкою

18.50 Культура діалогу. Ксенія 

Малих. Інтерактивна 

виставка Ukraine WOW

19.20 Лекторій. Кіно. Я, 

Деніел Блейк 

19.50 Америка. Південна 

Америка. Унікальна 

Амазонка. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно

21.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА 

НА UA.КУЛЬТУРА. 

«Фенікс». Художній 

фільм, 16+

23.25 Новини

23.55 Тема дня

00.45 Олесь Шевченко. 

Як на сповіді. 

Документальний цикл 

«Дисиденти»

01.20 Війна і мир

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Своя земля. 

Документальний цикл 

02.55 Будь у тонусі 

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.25 Супер-чуття 

05.10 РадіоДень

05.50 Погода

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

09.30 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

12.20 МастерШеф

15.35 Хата на тата

17.29, 22.59 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.05 Зважені та щасливі

21.00 Т/с «Зникла наречена»

23.45 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Рішала»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Озеро акул»
14.55 Х/ф «Вулкан»
19.25 Т/с «Одинак»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-2»

01.00 Х/ф «11 кварталів»
02.15 «Облом.UA.»

04.15 15-й тур ЧУ з 

футболу «Карпати» 

— «Олімпік»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.45, 3.45 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10, 23.55 «Барселона» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.15, 16.45 Журнал Ліги Європи

13.10, 18.35 Yellow

13.20 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

16.05 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.35 LIVE. «Астана» 

— «МЮ». Ліга Європи 

УЄФА

19.45 LIVE. «Сент-Етьєн» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «Арсенал» 

— «Айнтрахт». Ліга 

Європи УЄФА

01.55 «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

03.55 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

06.55 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

09.15 Журнал Ліги Європи

10.10, 0.55 «Валенсія» 

— «Челсі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.00 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50, 15.50, 5.30 Топ-матч

14.00 «Барселона» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 0.45 Yellow

16.15 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.05 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.00, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

20.40 Футбол NEWS

21.50 LIVE. «Мальме» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

02.45 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.40 «Астана» — «МЮ». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 1.40 Правда життя

09.35, 0.30 Речовий доказ

10.45, 18.05 Велетні 

льодовикової ери

11.40, 17.10 Як працюють 

міста

12.35 Брама часу

13.25 Містична Україна

14.15 Скептик

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.15 НЛО: секретний архів

19.00, 20.45 Їжа богів

20.00 Прихована реальність

21.45 Життя після людей

22.45 Таємнича Аравія

02.35 Історія Києва

03.25 Історія українських 

земель

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Каспер»

08.30, 23.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

11.10, 18.10, 0.50 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.30 Т/с «Дорогий доктор»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Холодне серце»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

12.30, 13.30, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Вечірка

15.00, 0.00 Сімейка У

16.00 Богиня шопінгу

18.00 4 весілля

23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство-3»

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.05, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Смак сиру»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Мексики»

15.15 Енеїда

16.15 Д/ф «Патагонія»

17.15, 4.40 Пліч-о-пліч

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.30 «Зворотний відлік»

21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Акулячий маг»

22.45 Т/с «Мисливці на 

нацистів»

00.05 Телепродаж Тюсо

02.45 Розсекречена історія

03.40 Разом

04.10 Перша шпальта

05.00 52 уїк-енди
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.55 «Світ навиворіт-3: 

Танзанія, Ефіопія»

15.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25, 22.25 «Ліга сміху-

2019»

00.25 Жахи «Сіністер»

02.20 «Розсміши коміка»

05.15 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан мого 

серця»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25, 0.45 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 1.40 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Борис Патон. 

Людина майбутнього» 
Прем’єра

03.10 «Орел і решка. Шопінг»
04.45 «Телемагазин»
05.00 «Жди мене. Україна»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.25, 15.30 Т/с «Мама моєї 

дочки»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00 Т/с «Пташка співоча»

01.4 Телемагазин

02.15 Т/с «Пташка співоча»

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

07.00, 8.45 Kids Time

07.05 М/с «Том і Джеррі»

08.50 Т/с «Бібліотекарі»

09.50 Х/ф «Оптом 

дешевше 2»

11.50 Х/ф «Мандри 

Гуллівера»

13.20, 21.40 Т/с «Новенька»

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

22.40 Х/ф «П’ятдесят 

відтінків сірого»

01.10 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.50 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 Антизомбі. Дайджест

11.05, 15.15, 16.20, 22.50 «На 

трьох»

12.15, 13.20 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу. Прем’єра

02.20 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.25, 10.50 Огляд преси

06.25, 23.15, 2.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30 Клуб LIFE

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 

11.00, 12.25, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.00 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.55 Top shop

06.10 Х/ф «Чотири листи 
фанери, або Два 
вбивства в барі»

07.50, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Дезертир»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.10, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.50 «Склад злочину»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

11.00 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.35 Замки Британії. 

Кардифф. 

Документальний 

цикл «Секрети замків 

Великобританії» 

12.25 Любов жива. Концертна 

програма Павла 

Табакова

13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Кіно. Сидiв 

голуб на гiлцi, мiркуючи 

про буття 

14.35 Культура діалогу. 

Наталя Васько, Олег 

Савкін. Прем’єра 

вистави «Вулкан. 

Пристрасті»

15.10 Подорож відкритим 

космосом 

16.10 Культура діалогу. Чо 

Джун Ґу. Катря Кот. Дні 

корейської культури 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу. Сара 

Пул. Благодійний 

ярмарок-2019 

19.20 Музеї. Як це працює

19.50 Америка. Південна 

Америка. Тропічний ліс. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 5 портретів Майдану. 

Документальний фільм 

22.00 Євромайдан. Чорновий 

монтаж. Документальна 

програма 18+

23.00 Новини

23.25 Тема дня

00.20 Розсекречена історія

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир 

03.20 Розсекречена історія

04.15 Війна і мир

05.00 Час та натхнення. 

Кіно протесту. 

Документальний цикл 

«Культура протесту»

05.10 РадіоДень

05.50 Погода

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

09.05 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

12.05, 19.00, 22.45 

МастерШеф

15.45 Хата на тата

17.29, 21.59 Відлік часу

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.55 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал. Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України» З

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Решала»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

11.55 «Помста природи»

12.10 Х/ф «Світанок 
планети мавп»

14.30 Х/ф «Війна за 
планету мавп»

19.25 Х/ф «Кодекс злодія»
21.25 Х/ф «Придорожній 

заклад»
23.50 Х/ф «Придорожній 

заклад-2: Останній 
виклик»

01.15 Х/ф «Мачете вбиває»
02.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50 Yellow

06.10 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.00 «Арсенал» 

— «Айнтрахт». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25, 2.15 «Астана» 

— «МЮ». Ліга Європи 

УЄФА

12.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.05 «Сент-Етьєн» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

14.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 20.30 «Шлях до 

Гданська»

16.55 «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

18.40 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

21.25 LIVE. «Шальке» 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

23.55 «Реал» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

04.05 «Сельта» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.10 «Сент-Етьєн» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

07.50, 5.30 Топ-матч

08.05, 12.35 «Шлях до Гданська»

08.55, 0.50 «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

10.45 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

13.25, 18.00 Yellow

13.35 «Арсенал» 

— «Айнтрахт». Ліга 

Європи УЄФА

15.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

19.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.35 «Ман Сіті» — «Шахтар». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Сельта» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

22.45 Футбол Tables

23.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.40 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

05.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.40 Правда життя

09.25, 0.30, 2.50 Речовий доказ

10.35 Велетні льодовикової 

ери

11.30, 17.05 Як працюють 

міста

12.25 Брама часу

13.15 Містична Україна

14.05 Скептик

15.05, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05 НЛО: секретний архів

18.00 Планета Земля

18.55, 20.45 Їжа богів

19.55 Прихована реальність

21.45 Життя після людей

22.45 Таємнича Аравія

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.10, 0.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 0.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.00 Х/ф «Крадене 
побачення»

19.50 Х/ф «Щурячі 
перегони»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.20 Х/ф «Грейфрайєрс 
Боббі»

11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00, 13.00 Одного разу під 

Полтавою

12.30, 13.30 Танька і Володька

14.00, 20.00 Вечірка

15.00 Сімейка У

16.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Перевізник»
22.45 Х/ф «Фейкові копи»
00.45 Панянка-селянка

01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказкки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.40, 5.05 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Смак сиру»

13.10 «Морська кухня»

14.30 «Аромати Мексики»

15.20, 1.05 «Зворотний 

відлік»

17.55 VoxCheck

18.25, 3.20 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 «Дикі тварини»

21.25, 5.25 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Фенікс»

04.15 #ВУКРАЇНІ

04.45 Пліч-о-пліч
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КАНАЛ «1+1»

06.10 М/ф

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Їмо за 100-2019»

10.40 «Світ навиворіт-3: 

Танзанія, Ефіопія»

12.00 Комедія «Кокон»

14.10 Комедія «Кокон. 

Повернення»

16.35 «Вечірній квартал»

18.30 Прем’єра «Розсміши 

коміка-2019»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

21.30 «Вечірній квартал-

2019»

23.25, 0.25 «Світське життя-

2019»

01.25 «Ліга сміху-2019»

03.00 «Розсміши коміка-

2019»

ІНТЕР

06.25 Х/ф «Невиправний 
брехун»

08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Д/п «Борис Патон. 

Людина майбутнього»
12.00 Х/ф «Перш ніж 

розлучитися»
13.40 Х/ф «Полин — трава 

гірка»
15.30 Х/ф «Молода 

дружина»
17.30, 20.30 Т/с «Пристрасті 

за Зінаїдою»
20.00, 2.30 «Подробиці»
22.45 Т/с «Однолюби»
03.00 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»
04.50 «Орел і решка. Дива 

світу»
05.40 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.10 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Покоївка»

17.00, 21.00 Т/с «З мене 

вистачить»

20.00 Головна тема

23.00 Жеребкування 

фінальної стадії Євро-

2020 р.

23.30 Х/ф «Терміново! 

Шукаю чоловіка»

01.25, 2.15 Х/ф «Дружина 

Штірліца»

01.45 Телемагазин

03.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

04.40 Таємний агент

05.40 Таємний агент. Пост-

шоу

07.20 Le Маршрутка

08.20 Хто проти блондинок

12.30 Хто зверху?

16.20 М/ф «Красуня і 

чудовисько»

18.10 Х/ф «Гаррі Поттер та 

Орден Фенікса»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер та 

напівкровний принц»

00.10 Х/ф «Ліс привидів»

02.00 Х/ф «Тіло 

Дженніфер»

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.50 Факти

06.15 Особливості 

національної роботи

08.00 Я зняв!

09.50 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

15.40 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Мумія»

21.35 Х/ф «Мумія 

повертається»

23.55 Х/ф «У пеклі»

01.40 Т/с «Фантом»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15 Хроніка тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

17.15 Стоп корупції!

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.55, 12.00 «Легенди карного 

розшуку»

06.25 Х/ф «Тегеран-43»
09.20 Х/ф «Слухати у 

відсіках»
15.35, 2.50 «Випадковий 

свідок»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Міміно»
21.20 Х/ф «Відчиніть, 

поліція!»
23.25 Х/ф «Після 

прочитання спалити»
01.15 «Реальні злочинці»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 По Азимуту. 

Кінбурнська коса. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.10 5 портретів Майдану. 

Документальний фільм 

09.35 Що змінилося 

для студентів, які 

рятувалися від Беркуту 

30 листопада на 

Євромайдані

09.50 Музика протесту. 

Документальний цикл 

«Культура протесту»

10.10 Шлях до Свободи. 

Сестри Тельнюк. Проєкт 

з Будинку звукозапису 

Українського радіо

12.15 Час та натхнення. 

Кіно протесту. 

Документальний цикл 

«Культура протесту»

12.25 Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство. 

Документальна 

програма, 16+

13.50 Мистецтво протесту. 

Документальний цикл 

«Культура протесту»

14.05 Спецпроєкт до Дня 

Гідності та Свободи 

14.35 Майдан гідності. 

Документальна 

програма

15.50 Музика протесту. 

Документальний цикл 

«Культура протесту»

16.10 Творчий вечір Сергія 

Жадана «Цитатник». 

Телевізійна версія

18.15 Небо падає. 

Документальний фільм

19.05 5 портретів Майдану. 

Документальний фільм 

19.35 Миколаїв. 

Хроніки протесту. 

Документальний фільм

20.35 Що змінилося 

для студентів, які 

рятувалися від Беркуту 

30 листопада на 

Євромайдані

21.00 Новини 

21.20 Документальна 

програма «Синдром 

війни. Я повернувся», 

16+

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Майдан гідності. 

Документальна 

програма 

00.20 Міжнародний День 

Джазу в Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Квартет Олексія 

Боголюбова

01.25 Київські місця 

Казимира Малевича. 

Репортаж Громадського

01.30 Пліч-о-пліч 

02.15 Букоголіки 

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.55 Хата на тата

07.30 Прокинься з Ектором!

08.30 Зважені та щасливі

10.20 «Зважся!»

11.15 Т/с «Зникла наречена»

19.00 Х-Фактор

23.10 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

23.50 МастерШеф

03.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»-З

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»-З

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»-З

21.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд З

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «ДжеДАІ. 

Дайджест-2018»

08.50, 0.45 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «Придорожній 
заклад»

16.55 Х/ф «Кодекс злодія»
18.50 Х/ф «Балістика: Екс 

проти Сівер»
20.35 Х/ф «Шпигунка»
22.50 Х/ф 

«Суперполіцейські-2»
02.15 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Сент-Етьєн» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 14.45, 17.55, 22.30 

Футбол NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.15 «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Алавес» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

15.55 LIVE. «Брешія» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

16.45, 21.20 Yellow

18.15, 21.30, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч

18.30, 19.55 «Студія LIVE»

19.00 LIVE. Жеребкування 

фінальної стадії. УЄФА 

Євро-2020 р.

20.25 Огляд кваліфікації. 

Відбір до Євро- 2020 р. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Львів» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

02.00 «Баварія» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Ворскла» — «Колос». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.55 «Бундесліга 

weekly»«. Чемпіонат 

Німеччини

06.30 «Шальке» — «Уніон». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

09.10 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

10.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.25 «Реал» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.15, 17.45, 23.55 Yellow

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Львів» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

15.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.50, 21.25, 3.50 Топ-матч

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Баварія» 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

20.15, 22.45 Футбол Tables

21.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

00.05 «Брешія» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

01.55, 3.20 «Студія LIVE»

02.25 Жеребкування 

фінальної стадії. УЄФА 

Євро-2020 р.

03.55 «Фіорентина» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.55, 0.30 Містична Україна

08.45 Там, де нас нема

10.45 Речовий доказ

11.55 Сміття

13.45 Калігула: 1400 днів 

жаху

15.25 Загадки Всесвіту

16.15 Таємнича Аравія

18.05 Ілюзії сучасності

21.00 Невидиме навколо нас

22.35 Цукор

01.20 Підроблена історія

К1

06.30 Top shop

07.40 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Гіббі»
11.15 Х/ф «Лілі 

— справжня 
відьма: Подорож у 
Мандолан»

13.00 Х/ф «Щурячі 
перегони»

15.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Вкради мою 
дружину»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Дикі предки»

12.40 Х/ф «Прекрасний 
принц і фея Люпина»

13.50 Сімейка У

15.50 Х/ф «Вихід: Боги та 
царі»

18.40 Х/ф «П’ятий 
елемент»

21.00, 22.00, 23.00, 0.00 

Одного разу під 

Полтавою

21.30, 22.30, 23.30, 0.30 

Танька і Володька

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.30, 11.50 Телепродаж

10.50 Хто в домі хазяїн

11.20 Відкривай Україну з 

Суспільним

12.10 Х/ф «Поряд з Ісусом: 
Юда»

14.05 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Одиночна змішана 

естафета

15.05 Д/ф «Дика Африка. 

Слідами білих акул»

15.55 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Змішана естафета

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25 Д/ф «Акулячий маг»

18.55 «Луганський форпост»

20.00 «Синдром війни. Я 

повернувся»

21.25 «Боротьба за 

виживання»

22.25 «Ігри імператорів»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.10 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

10.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

15.05 Комедія «Свати»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Я, ти, він, 

вона»

23.00 Комедія «Службовий 

Роман. Наші часи»

00.50 «Ліга сміху-2019»

03.20 «Світ навиворіт-3: 

Танзанія, Ефіопія»

05.00 ТСН

ІНТЕР

06.25 Х/ф «Іноземка»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.10 Х/ф «Відьомське 

кохання»

14.00 Т/с «Гріх і сором»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «К-19»

23.10 Х/ф «Крейсер 

«Індіанаполіс»: 

Історія мужності»

01.45 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «З мене вистачить»

13.00 Т/с «Пташка співоча»

17.00, 21.00 Т/с «Ти тільки 

вір»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00 Т/с «Каби я була 

цариця»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Каби я була цариця

03.10 Х/ф «Терміново! 

Шукаю чоловіка»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.00, 2.10 Зона ночі

05.10 Стендап Шоу

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 М/ф «Вартові 

джунглів»

09.00 М/ф «Красуня і 

чудовисько»

11.00 Х/ф «Історія одного 
вампіра»

13.10 Х/ф «Гаррі Поттер та 
Орден Фенікса»

16.00 Х/ф «Гаррі Поттер та 
напівкровний принц»

19.00 Х/ф «Страшилки»
21.00 Х/ф «Страшилки-2: 

Привиди Хелловіна»
22.50 Х/ф «Акули в 

Міссісіпі»
00.20 Х/ф «Ліс привидів»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Не дай себе обдурити

06.45 Громадянська оборона

07.40 Антизомбі. Дайджест

08.30 Секретний фронт. 

Дайджест

09.25 Т/с «Ніконов і К°»

11.05, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Мумія»
16.15 Х/ф «Мумія 

повертається»
18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Мумія: 
Гробниця імператора 
драконів»

22.40 Х/ф «Колонія»
00.25 Х/ф «У пеклі»
02.05 Т/с «Фантом»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.15 Погода на 

курортах

08.15 Хроніка тижня

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10, 3.15 Кіно 

з Я. Соколовою

10.50 Афіша

11.15 Vоїн — це я!

12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10 Про військо

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Матрос Чижик»
06.45 «Страх у твоєму домі»

10.10 Х/ф «Міміно»
12.00 Х/ф «Дама з папугою»
13.55 Х/ф «Безіменний 

король»
17.00 Х/ф «Відчиніть, 

поліція!»
19.00 Х/ф «Очікування 

полковника 
Шалигіна»

20.40 Х/ф «Мерседес» 
тікає від погоні»

22.10 Х/ф «Скажені»
00.00 Х/ф «Після 

прочитання спалити»
01.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Фестивалі планети 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

«Шестеро мандрують 

світом». Художній фільм

10.20 Казки, перевірені 

часом. «Вероніка 

повертається». 

Художній фільм

11.45 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

15.55 Приховані світи. 

Печери Мертвих. 

Документальний серіал 

17.45 UA Музика. Кліпи

18.05 РадіоДень. Книжковий 

ТОП 7 

19.05 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Музичний 

дует Тельнюк.

Сестри у супроводі 

Національного 

президентського 

оркестру

19.55 Розсекречена історія. 

Остання імперія. Як 

розпадався СРСР?

21.00 Новини 

21.25 Джунглі. Чари іншого 

світу. Документальний 

серіал

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз. 

Найкраще 

01.20 Херсон художній. 

Маргінали та 

мальовнича хата. 

Репортаж Громадського

01.30 Пліч-о-пліч 

02.15 Букоголіки 

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

04.45 #ВУКРАЇНІ 

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.15, 10.00 Хата на тата

09.00 Прокинься з Ектором!

18.00 Битва екстрасенсів

19.55 Один за всіх

21.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.45 «Репортер». 

Новини

09.10 «18 плюс»-З

10.10 «Медексперт»-З

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»-З

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»

22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.55 «ДжеДАІ. 

Дайджест-2018»

09.55 «ДжеДАІ-2019»

10.55 Т/с «Опер за викликом»

13.50 Х/ф «Медовий 
місяць у Вегасі»

15.45 Х/ф «Голодний 
кролик атакує»

17.45 Х/ф «211»
19.15 Х/ф «Ворота пітьми»
21.05 Х/ф «Люди Ікс»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 14.45, 18.25, 23.00 

«Футбол NEWS

10.25 «Алавес» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

12.10 Огляд кваліфікації. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.00, 1.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

16.25 LIVE. «Боруссія» 

(М) — «Фрайбург». 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 23.20, 03.50 Yellow

18.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

19.25 LIVE. «Олімпік» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

20.15 Футбол Tables

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції. 

Прем’єра

01.50 Топ-матч

02.00 «Ювентус» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

04.00 «Вольфсбург» — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» 

— «Айнтрахт». Ліга 

Європи УЄФА

07.40 «Львів» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

09.25 «Баварія» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

11.10 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.40 «Ворскла» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.25 LIVE. «Ювентус» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

14.15, 18.45, 21.45 Yellow

15.25 «Журнал Ліги 

Чемпіонів

15.55 LIVE. «Інтер» 

— «СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

16.45, 22.45 Футбол Tables

17.55 Огляд кваліфікації. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.55 LIVE. «Вольфсбург» — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

19.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

20.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Атлетіко» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

23.55, 3.50 Топ-матч

00.10 «Маріуполь» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

02.00 «Боруссія» (М) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Олімпік» — «Динамо». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 0.30 Містична Україна

07.45 Там, де нас нема

09.45 Речовий доказ

10.55 Цукор

12.50 Невидиме навколо нас

14.25 Загадки Всесвіту

15.15 Невідомий Китай

18.00 Ілюзії сучасності

21.00 Калігула: 1400 днів жаху

22.40 Сміття

01.20 Гордість України

К1

06.30 Top shop

07.40 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.00 Х/ф «Залізний 
лицар»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 М/ф «Підводна ера»

13.15 Х/ф «Красуня»
14.30 Сімейка У

16.30 Ігри Приколів

17.15 Х/ф «Перевізник»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Танька і Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під 

Полтавою

23.30 Х/ф «Фейкові копи»
01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.30, 11.50 Телепродаж

10.45 «Кухня По»

12.10 Х/ф «Бал казок»
13.25 Біатлон. Кубок світу. 

I етап. Спринт 10 км. 

Чоловіки

15.00 Перший на селі

15.30 Пліч-о-пліч

15.50 #ВУКРАЇНІ

16.25 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Спринт 7, 5 км. 

Жінки

17.55 Український бал

18.45 «Світ дикої природи»

19.15 Д/ф «Левиний рик»

20.05 Тюрма можливостей 

(повтор 2-го показу)

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 Бюджетники

22.25 «Ігри імператорів»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберґ повідомив, 
що на зустрічі міністрів країн-
членів альянсу в Брюсселі кос-
мос визнано оперативною сфе-
рою військової діяльності, 
повідомляє «Радіо «Свобода». 
Але додав, що НАТО не має на-
міру розміщувати в космосі 
зброю, а його підхід до космічно-
го простору повністю відповіда-
тиме міжнародному праву. 
 «Пишаюся історичним рішен-
ням НАТО про визнання космо-
су оперативною сферою поряд iз 
повітрям, сушею, морем і кібер-
простором. Космос є частиною 
нашого повсякденного життя. 
Це також важливо для стриму-
вання і захисту Північноатлан-
тичного союзу — від навігації до 
розвідки і виявлення ракет», — 
прокоментував рішення Стол-
тенберґ. Досі сферою військової 

діяльності були суша, повітря і 
море, пізніше туди додали кібер-
простір. Космос став п’ятою сфе-
рою діяльності. 
 На засіданні в Брюсселі гла-
ви МЗС Альянсу також обгово-
рили роль НАТО у боротьбі з те-
роризмом та здійснили перегляд 
дій на зміцнення безпеки в Чор-
ному морі. На зустрічі також об-
говорювали координацію підхо-
ду НАТО до трьох стратегічних 
питань: відносин із Росією, зрос-
тання глобального значення Ки-
таю та контролю озброєнь. Зуст-
річ міністрів закордонних справ 
НАТО відбулася перед самітом 
глав країн Альянсу, запланова-
ним на 3-4 грудня в Лондоні. 
 Нагадаємо, що в серпні цього 
року американський президент 
Дональд Трамп також офіцій-
но заявив про створення косміч-
них сил США для нейтралізації 
загроз у космосі. 13 липня пре-
зидент Франції Еммануель Мак-

рон заявив, що у структурі фран-
цузьких військово-повітряних 
сил буде створено космічне ко-
мандування. Макрон повідомив, 
що схвалив космічну доктрину, 
яку йому запропонувала мініс-
терка оборони Франції Флоренс 
Парлі.
 Французький президент на-
звав створення космічних військ 
питанням національної безпеки 
держави. Він зазначив, що таке 
командування потрібне, щоб за-
безпечити розвиток і зміцнення 
космічних можливостей Фран-
ції, зокрема для захисту фран-
цузьких супутників.
 Створення цього року косміч-
них сил Франції, США та НАТО є 
дещо запізнілою реакцією на вже 
існуючі Космічні війська Зброй-
них сил Російської Федерації, 
які були сформовані відповід-
но до указу президента Росій-
ської Федерації від 24 березня 
2001 року. ■

Ігор ВІТОВИЧ

  На конгресі Європейської на-
родної партії (ЄНП), який від-
бувся у столиці Хорватії — За-
гребі, президентом (головою) 
партії обрано Дональда Тус-
ка. Його кандидатура була без-
альтернативною, і її підтри-
мав 491 делегат (93% делегатів 
з’їзду), 37 голосували проти. 
Головування Туска почнеться 
1 грудня. На цій посаді він змі-
нив француза Жозефа Доля, 
який очолював фракцію ЄНП 
в Європарламенті з січня 2007 
року. У своїй прощальній про-
мові у Загребі Жозеф Доль за-
кликав делегатів активніше бо-
ротися проти «популістів, мані-
пуляторів і диктаторів».
 Дональд Туск був прем’єр-
міністром Польщі у 2007—2014 
роках. Із 2014 року він очолює 
Європейську Раду, його каденція 
завершується на початку грудня 
2019 року.
 Обрання Туска — хороша но-
вина для України. Він неоднора-
зово відвідував нашу країну та 
висловлював свою підтримку на 
міжнародній арені, засуджуючи 
російську агресію.
  «Дякую за довіру, за голоси. 
Завдяки вашій підтримці я знову 

стану головою. А бути діючим го-
ловою ЄНП набагато краще, ніж 
колишнім головою Європейської 
Ради», — пожартував Туск. 
 ЄНП була і залишається най-
більшою за чисельністю та впли-
вами фракцією Європарламенту, 
хоча внаслідок травневих цього 
року виборів до Європарламенту 
і втратила частину місць на ко-
ристь популістів, про небезпеку 
яких попереджав уже колишній 
голова партії Доль. 
 Тож Туску доведеться не 
лише жартувати, а й докласти 
немало зусиль для консолідації 
партії та повернення дещо втра-
чених позицій. «Нашій партії 
потрібні зміни. Ми повинні ви-
рости, навчитися пристосовува-
тись до нових умов. Це не озна-
чає — поставити під сумнів за-
гальні цінності. У Туска — влас-
ний стиль, свої підходи. За його 
плечима — великий досвід. Він 
очолював Єврораду, був ключо-
вою фігурою під час переговорів 
з «Брекзиту». До того ж у нього 
великий досвід політичної робо-
ти», — заявила на конгресі де-
ржавний міністр з європейських 
справ Ірландії Хелен МакЕнті, 
яку цитує «Євроньюс». «Я впев-
нений, що з таким керівництвом 
ми вщент розіб’ємо популістів у 

найближчі п’ять років», — за-
певнив у Загребі інший делегат 
від Ірландії Ніл Річмонд. 
 Якщо реакція більшості єв-
ропейських політиків на об-
рання Туска главою ЄНП зага-
лом позитивна, доброзичлива та 
оптимі стична, то в Польщі прав-
ляча партія «Право і справед-
ливість» та її кишенькові ЗМІ 
обрання свого земляка на нову 
високу посаду в ЄС обійшли мо-
гильним мовчанням чи відбули-
ся лише сухими інформаційними 
повідомленнями. 
 Політика правлячої партії 
Польщі «ПіС» і Зе-команди в Ук-
раїні в питанні ставлення до «по-
передників» схожа, як дві крап-
лі води: звалити вину за всі не-
гаразди на «попередників» і за-
тягати їх по судах. Перебуваючи 
на посаді голови Європейської 
Ради, тобто найвищої за поса-
дою особи в Євросоюзі, Туск був 
змушений відриватися від своїх 
обов’язків і з’являтися за повіст-
ками до прокуратури у Варшаві, 
щоб відповідати за обвинувачен-
нями, які справно і регулярно 
штампувала «ПіС». 
 Тому його жарт про те, що він 
перескочив з однієї посади в ЄС 
на іншу, є не стільки смішним, 
як сумним. Якби він не отримав 
цієї нової посади, то місцем його 
постійної прописки стала б поль-
ська прокуратура, а то й заклад 
iз небом у клітинку. 
 Спуску йому і так не дадуть. 
І вже не дають. Підвладні «ПіС» 
ЗМІ вже плетуть нові інсинуа-
ції, одна з яких — Туск погодив-
ся на нову посаду з корисливих 
мотивів. Один iз головних про-
пагандистських рупорів «ПіС» 
— газета «Супер Експресс» — 
уже підрахувала, що Туск на по-
саді голови ЄНП щомісяця зароб-
лятиме на 50% більше, ніж чин-
ний президент Польщі Анджей 
Дуда. Та перераховує, якими 
ще благами користуватиметься 
у затишному кріслі в Брюсселі. 
І робить висновок, що Туск сві-
домо відмов ляється повертатися 
до Польщі та боротися за кріс-
ло президента як лідер опозиції, 
бо це йому матеріально не вигід-
но. Не патріот, та й усе! А ще цей 
«Супер Експресс» підрахував, 
що за останні п’ять років, очолю-
ючи Європейську Раду, Туск за-
робив майже сім мільйонів зло-
тих (1 млн 630 тис. євро). ■ 

Дональд Туск у Загребі. ❙

ЗОРЯНІ ВІЙНИ

НАТО йде в небо
Космос визнано однією зі сфер діяльності Альянсу

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Президент Туск
Європейську народну партію очолить поляк

■ НОВИНИ ПЛЮС

Латвія призупинила мовлення 9 російських 
телеканалів
 Національна рада Латвії з електронних ЗМІ призупини-
ла мовлення дев’яти російських телеканалів. Як повідомив на 
латвійському громадському телебаченні Івар Аболіньш з Нац-
ради з електронних ЗМІ, телеканали належать росіянину Юрію 
Ковальчуку. «Ця людина є у списку осіб, охоплених санкція-
ми ЄС за порушення територіальної цілісності України», — за-
явив Аболіньш. Усі ці телеканали мовили російською мовою, і 
досi вони були у пропозиції провайдерів кабельного і цифрово-
го телебачення. Мовлення деяких каналів у минулому декілька 
разів тимчасово зупиняли, оскільки у них з’являвся образли-
вий або оманливий контент. Заборона буде чинною до зняття 
санкцій проти Ковальчука. Юрій Ковальчук є одним із близьких 
друзів Путіна та одним із головних акціонерів банку «Россия». 
Після 2000 року його компанії викупили активи у газовій, стра-
ховій та рекламній сферах. Ковальчук упродовж багатьох років 
контролює чимало російських телеканалів і є одним iз найбіль-
ших власників на російському медіаринку. 

Оксфордський словник назвав слово року 
 Словом 2019 року, за версією Оксфордського словника, 
став вираз climate emergency, що перекладається як «надзви-
чайна кліматична ситуація». Про це повідомляє сайт словника. 
Згідно з визначенням, це ситуація, яка потребує термінових за-
ходів щодо стримування змін клімату. Фахівці відзначили, що 
вживання висловлювання climate emergency в 2019 році різ-
ко зросло. До вересня частота його використання збільшилась 
у 100 разів. У цьому році серед претендентів були й інші сло-
восполучення, пов’язані з кліматичними та екологічними про-
блемами, наприклад: climate denial (заперечення змін клімату), 
ecocide (екоцид) та інші. 
 За правилами редакції, потрапити в словник можуть тіль-
ки ті слова, які активно використовуються не менше 10 років. 
За останні кілька років звання «слово року» отримали слова 
«постправда», «селфі», а також youthquake — значні культур-
ні, політичні або соціальні зміни, викликані діями або впли-
вом молоді. Раніше укладачі тлумачного словника англійсь-
кої мови Collins English Dictionary оголосили словом 2019 року 
вираз climate strike (кліматичний страйк). Експерти Collins від-
значили, що в 2019 році цей вислів стали вживати у 100 разів 
частіше. 

У будинку Гітлера буде поліцейський 
відділок

 Розташований в австрійському місті Браунау-на-Інні бу-
динок, де народився майбутній німецький диктатор Адольф 
Гітлер, перетворять на поліцейський відділок. Про це пові-
домили в міністерстві внутрішніх справ Австрії. До кінця мі-
сяця планують оголосити конкурс архітектурних проєктів на 
перебудову цієї споруди для розміщення у ньому поліцейсь-
кого відділку, а в першій половині 2020 року журі обере кра-
щий iз них. 
 Хоч майбутній диктатор провів у цьому будинку лише кіль-
ка перших місяців свого життя, споруда і сьогодні приваб-
лює багатьох неонацистів та їхніх симпатиків як місце палом-
ництва. Як повідомлялося, з 2017 року ця будівля перебуває 
у власності Республіки Австрія. Утім судова суперечка щодо 
неї завершилася лише цьогоріч, після того як Верховний суд 
Австрії присудив колишнім власникам будівлі відшкодуван-
ня у сумі 812 тисяч євро. Раніше австрійська влада заявляла 
про плани знести будинок Гітлера, але згодом від цих намірів 
у Відні відмовилися. 

У «Фейсбука» з’явився конкурент
 Засновник «Вікіпедії» Джиммі Вейлз запустив нову со-
ціальну мережу WT: Social. З моменту старту в жовтні вона 
вже налічує понад 160 тисяч користувачів. Платформа, як 
обіцяють, ніколи не продаватиме дані користувачів, а буде іс-
нувати, на відміну від «Фейсбука», на пожертви, щоб обійти-
ся без реклами. Зареєструватись можна за запрошенням або 
сплативши за підписку. Мережа позиціонує себе як новиннє-
вий майданчик. Крім цього, користувачі зможуть редагува-
ти частину контенту, зокрема заголовки, що «вводять в ома-
ну» читачів. Вартість передплати — 13 доларів на місяць або 
100 доларів на рік. На думку фахівця з соціальних мереж Зої 
Кернс, новій мережі доведеться швидко «нарощувати обер-
ти», щоб зарекомендувати себе як життєздатну альтернативу 
гігантам. «Для цього знадобиться багато грошей, — сказала 
вона. — Люди звикли до безкоштовного доступу в соцмережі. 
Гадаю, компанії можуть заплатити, а от звичайні люди звикли 
отримувати новини швидко і безкоштовно». ■

■

Будинок Гітлера.❙
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Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

Прихильники та фанати Kozak 
System затамували подих в очі-
куванні, адже один iз найпат-
ріотичніших українських гуртів 
сучасності готує свій перший 
концерт в одному з найбільших 
за кількістю місць столичному 
Міжнародному центрі культури 
і мистецтв Профспілок (колиш-
ньому «Жовтневому палаці»). 
29-го лютого відбудеться це 
дійство, привід якого — презен-
тація нового альбому команди. 
«Україна молода» вже давно 
планувала поспілкуватись із 
фронтменом гурту Іваном Ле-
ньо, тож нарешті на небі скла-
лися «усі зорі», вдалося зустрі-
тися та поговорити про новий 
альбом і не тільки...

Назва підтримує клімат
 ■ Іване, чим унікальний но-
вий альбом та що надихнуло на 
його написання?
 — Альбом буде називатися 
«Закохані злодії», за одноймен-
ною назвою однієї з пісень, що 
нам здалася дуже влучною. Ця 
назва підтримує клімат, який 
буде загалом в альбомі. Я маю на 
увазі клімат музичний, тексто-
вий і настроєвий. 
 Здебільшого в цьому альбо-
мі будуть пісні про кохання. Але 
не тривіальне — коли все доб-
ре. Тому що коли все добре, то, 
в принципі, немає про що писа-
ти, а от коли все не дуже добре, 
або навіть все дуже погано, тоді 
з’являються якісь такі незвич-
ні емоційні стани, які змушують 
звернути на себе увагу, і ми спро-
бували це озвучити через пісні. 
В альбомі буде вісім пісень гурту 
Kozak System. 
 ■ Як давно виникла ідея? Як 
готуєтесь? 
 — Це має бути щось масштаб-
не. Ідея зіграти в більшому залі, 
ніж традиційний рок-клуб, та-
кий як «Атлас», наприклад, у 
нас була давно. Виникло бажан-
ня взяти вищу планку, запроси-
ти більшу кількість людей, тому 
це шоу ми готуємо ретельно. 
 По-перше, його готує Susy 
Production (компанія, що зай-
мається у тому числі Христиною 
Соловій, «Океаном Ельзи»). Всі 
засоби, які будуть задіяні на ць-
ому концерті, пропонують вони. 
 Ми намагаємось зробити ма-
гічне дійство. І складність поля-
гає у тому, що в нас половина пі-
сень динамічних і драйвових, а по-
ловина романтичних і повільних, 
тож потрібно створити такий клі-
мат, щоб динаміка концерту ішла 
від помірковано-споглядального 
до дуже драйвового, щоб закінчи-
лося тим, що всі будуть танцювати 
на стільцях. Ми обов’язково звіль-
нимо якусь частину простору, щоб 
ті, хто звик слухати пісні стоячи і 
підтанцьовувати, — могли це ро-
бити вільно. 
 Я погоджуюсь, що, можли-
во, «Жовтневий» — не найкра-
щий зал для Kozak System, тому 
що ми — це потужна концертна 
одиниця, яка дуже добре себе по-
чуває на сценах фестивалів. Але 
оскільки в новому альбомі є що 
послухати, ми хочемо дати лю-
дям можливість спочатку послу-
хати, а далі — як підкаже серце.
 ■ Яких очікувати сюрпризів 
у «Жовтневому», хто буде гостя-
ми?
 — На те і сюрприз, щоб не 
розповідати про нього заздале-
гідь. Такий концерт — це дуже 
багатовекторне явище і зрозумі-
ло, що ми будемо працювати 
дуже добре над світлом, звуком, 
сценарієм, будуть запрошені ар-
тисти, безперечно. Будуть запро-
шені й інші музиканти, як допов-
нення до палітри. Все це зараз об-
говорюється і в стадії роботи. У 

нас якраз є три місяці, щоб дуже 
добре підготуватися. 
 ■ Нещодавно, 11 листопада, 
у Львівській опері презентува-
ли одну пісню з нового альбому 
— дует з Оксаною Мухою. Тож, 
напевно, вона точно буде?
 — Тут я вже не можу прихова-
ти. Ми написали з Оксаною дует, 
який презентували на її концер-
ті. Плануємо відзняти кліп на цю 
пісню до презентації альбому. 

Фанати: від людей 
з діамантами до простих 
студентів
 ■ Хто ваша аудиторія? Вив-
чаєте її? Можливо, робили моні-
торинг перед концертом?
 — Ми детально такий моні-
торинг не робили і його не варто 
робити, тому що якщо ти почнеш 
гратися в соціальні дослідження, 
то ти починаєш бути залежним 
від того, що тобі робити наступ-
не, ти починаєш ставати «му-
зичним ділком». Такі приклади 
в Україні є, коли люди орієнту-
ються на певну категорію слуха-
чів та спеціально для неї готують 
певний продукт. Я не знаю: це 
добре чи погано. Можливо, так і 
варто робити в сучасному світі, де 
ти хочеш бути упізнаваний і по-
пулярний, але це певна хитрість. 
Можливо, ми занадто чесні. 
 У нас є один друг — Віталій 
Клімов, колишній продюсер 
«Океану Ельзи», він говорив, що 
колись був у нас на концерті і спе-
ціально дивився на глядачів «хто 
ці люди» і зауважив, що вперше 
побачив картину, коли були різ-
ні категорії — від людей з діаман-
тами до простих студентів. Добре 
це чи погано, ніхто не знає, але це 
шлях непростий. 
 ■ Ви згадали про мистецькі 
фестивалі. Гурт Kozak System не-
одноразово виступав у Батурині. 
Цього року це місто активно від-
значало 350-ліття Гетьманської 
столиці. Чи плануєте там про-
довжувати свої виступи?
 — Ми тісно співпрацюємо з 
організаторами фестивалів у Ба-
турині, зокрема з очільницею На-
ціонального історико-культурно-
го заповідника «Гетьманська сто-
лиця» Наталею Ребровою, яка, 
на мій погляд, є настільки фахо-
вою і настільки на своєму місці, 
що гріх їй не допомогти продов-
жувати «розкручувати» Батурин 
як Гетьманську столицю. 
 Батурин — це місце сили, міс-
це історично неймовірно важли-
ве для українців, тому що саме в 
Батурині відбувалися ті події, в 
яких народжувалася українсь-
ка нація. Словом — Гетьмансь-
ка столиця! Ми регулярно бере-
мо участь і в дні міста Батурин, і 
в усіх можливих концертах, при-
свячених певним датам... Бату-
рин любимо і завжди готові їзди-
ти туди з концертами. 

Щоб український простір 
нарешті став українським 
 ■ Які ще історичні місця і 
міста любите відвідувати в Ук-
раїні?
 — Я думаю, якщо мова йде 
про концерти, то будь-яке місто 
України для нас є цікавим і важ-
ливим. Ми граємо в будь-якому 
місті, куди б нас не запросили, а 
якщо десь ще не граємо, то із за-

доволенням зіграли б. 
 Про ті місця, які є місцями 
сили для нас персонально, без 
концерту, а просто відвідати, то 
це Дніпровські схили, це ті міс-
ця, які всі знають як центр Три-
пільської культури, а саме:  Три-
пілля, Читачів, Кагарлик, Бу-
чак, Григорівка тощо. Туди ми 
часто їздимо велосипедами або на 
мотоциклах. Це ті місця, які вар-
то відвідати, в них відчувається 
щось глибинне і щось дуже рід-
не, дуже своє. 
 Хоча для мене і Карпати та-
кож є тією місциною, у якій мож-
на надихатись, тому що гори — 
це надзвичайно потужно. Нам 
узагалі пощастило, що в нас є 
гори. Країна, яка має і гори, і 
ліси, і дуже багато річок, — це 
країна, поцілована Богом, її тре-
ба шанувати, любити, плекати, 
надихатись і берегти. У нас до-
статньо замків, у нас достатньо 
заповідників природних і куль-
турних, у яких також є що почу-
ти, побачити, відчути. 
 ■ Нещодавно відбулася пре-
зентація нового роману Василя 
Шкляра «Характерник», ви були 
ведучим. Довго готувалися?
 — Це була абсолютна імпро-
візація. Я товаришую з Василем 
Шклярем, i мені дуже імпонує 
все, що він робить. Мені здаєть-
ся, що Шкляр своїми історични-
ми романами робить колосаль-
ний внесок у свідомість молодих 
українців. По-перше, він, граю-
чись із сюжетом та оперуючи ве-
личезною кількістю історичних 
фактів, примудряється написати 
роман, який не є статичним, який 
не є шаблонним, який не є засо-
бом для агітації. Він iз величез-
ною любов’ю ставиться до історії 
України, дуже добре її знає, на-
стільки, що, коли читаєш —  за-
нурюєшся у той історичний час.
 Прочитавши роман «Харак-
терник», я просто закохався в 
нього. Я читав усі романи Васи-
ля Шкляра. Мені дуже сподоба-
лися «Троща», «Чорний Ворон». 
І мені здавалося, ну куди ж уже 
далі, що ж iще можна написати 
краще? Повірте, «Характерник» 
— це одна з кращих робіт Васи-
ля, і я про нього можу розказува-
ти дуже багато... 

 Утім я розумів, що мені дове-
деться вести презентацію тоді, 
коли люди ще не читали цей ро-
ман. Тобто фактично в них не 
було особливих запитань до Ва-
силя, а презентувати книжку 
варто. Тому я підготував деякі 
сюрпризи, я читав деякі уривки 
з роману, ставив питання, щоб 
люди могли отримати у подару-
нок книжку. Але якоїсь особли-
вої підготовки не було.
 ■ А кого ще з письменників 
можете назвати улюбленими?
 — Я з тих, хто докладає бага-
то зусиль, аби все прогресивне, 
що роблять українці, було почу-
те, побачене. Я дуже радію будь-
яким здобуткам письменників, 
спортсменів, музикантів, акторів 
тощо. Я від цього тішуся, перепо-
щую ці події в себе на сторінці у 
соціальній мережі, тому вирізня-
ти когось не стану, бо обов’язково 
когось забуду, а це неправильно. 
Все, що роблять прогресивні ук-
раїнці, мені цікаво, я все це під-
тримую, передивляюся і перечи-
тую. І, зi свого боку, залюбки це 
популяризую для того, щоб ук-
раїнський простір нарешті став 
українським. 
 ■ Читати любите з телефону 
чи паперовий варіант?
 — Я би надав перевагу паперо-
вому варіанту, але, оскільки чи-
таю у вільний час, а це тоді, коли 
їду в автобусі, або десь пізно вве-
чері в готелі, то, звісно, з телефо-
ну легше, бо я можу читати в те-
мряві. Але книги колекціоную, в 
мене непогана бібліотека. 
 ■ Можливо, замислювалися 
над кар’єрою ведучого? 
 — Якщо йдеться про про-
фесійне заняття чимось іншим, 
ніж Kozak System, то на сьогодні 
мені не вистачає часу на інші про-
єкти, бо я максималіст і перфек-
ціоніст. Я наповнений роботою з 
«Козак Систем», наразі мені вис-
тачає. А подібні виходи в ролi ве-
дучого можна назвати разовими 
емоційними спалахами.

Чи підступна зіркова хвороба
 ■ Скільки буде кліпів на пісні 
нового альбому?
 — Зараз у музиці склалась 
така тенденція, що кожна пісня 
— це подія, яку ми запускаємо в 

медіа-простір максимальним па-
кетом. На сьогодні ми вже за-
пустили з нового альбому пісню 
«Така, як літо», «На маленькій 
планеті», скоро вийде «Повінь», 
дует iз Мухою і, можливо, ще одну 
запустимо до виступу в «Жовт-
невому палаці». А скільки буде 
кліпів, ще точно сказати важко. 
 ■ Чи плануються ще якісь у 
майбутньому пісні з польським 
«Енеєм», чи будуть вони гостя-
ми?
 — Це наші друзі, і ми пос-
тійно листуємося. Можливо, ми 
зіграємо концерт, цілком мож-
ливо. Запити на це є, і нам пос-
тійно про це кажуть і пишуть. 
«Еней» — це частина нашого му-
зичного буття. 
 ■ Ваша донька Маланка цьо-
го року стала студенткою. «Ко-
зак Систем» виступили на її ви-
пускному, це було так зворуш-
ливо, що було важко не заплака-
ти. Чому донька обрала за свою 
спеціалізацію барабани та як ви 
поставились до її рішення?
 — Я також плакав. Для мене 
це було неймовірним потрясін-
ням. Тому що для мене Малан-
ка завжди була маленькою дів-
чинкою, яка сиділа в мене на 
колінах, їздила з «Козак Сис-
тем» у концертні тури, бачила 
багато всього ще в дитинстві. На 
сцені була з нами, допомагала 
адміністративно, свого часу пе-
резнайомилася з усіма зірками 
України та Європи. Та коли я по-
бачив її в сукні на випускному на 
сцені,  відчув, що вона виросла і 
скоро вже буде вести самостійне 
життя, а я буду тільки зі сторони 
спостерігати й допомагати. 
 Щодо її вибору, то колись 
Маланка сказала, що хоче бути 
на сцені. Тож обирала вона між 
акторською професією та музич-
ною. Не дивно, що вона вибрала  
барабани. Їй дуже подобається, 
як грає на барабанах наш Сергій 
Борисенко. Вона дуже добре зда-
ла ЗНО і могла вступити в будь-
який виш України, але обрала 
музичне училище. Зараз дуже 
задоволена, бере участь у різних 
проєктах, усе встигає. Паралель-
но вступила на англійську мову 
в Чернігівський педагогічний. А 
щодо нашого виступу на випус-
кному, то це теж була своєрідна 
імпровізація, хоча батьки дітей, 
з якими донька вчилася, до сьо-
годні згадують цей виступ. 
 ■ Чи був момент у житті, коли 
ви долали зіркову хворобу?
 — Я насправді не дуже ро-
зумію взагалі такого явища, як 
зіркова хвороба, через те, що 
все життя отримував результат 
своєї роботи набагато менший, 
ніж хотів. Я цією хворобою не за-
хворію ніколи, бо  розумію, що 
будь-яка популярність виявляєть-
ся лише у тому, що хтось слухає 
твої роботи, комусь вони подоба-
ються. Тому немає ніякої потреби 
мати з цього приводу якусь пиху. 
Це природа речей: якщо ти виб-
рав шлях публічної людини, то 
приготуйся, що, по-перше, твоя 
творчість може бути критикована 
або схвалена. І якщо вона крити-
кована, то не треба впадати в де-
пресію, а якщо її неймовірно хва-
лять, то також не треба задирати 
носа. Щодо моєї відкритості, я з 
дитинства був серед людей, мене 
весь час оточували друзі, одно-
думці, можливо, тому  маю щас-
ливе життя, бо маю таку кіль-
кість друзів, на яких можу опер-
тися, а вони на мене. Адже щастя 
в житті — це коли в тебе все добре 
у стосунках iз людьми, насправ-
ді все інше не має ніякого значен-
ня. Люди — це і є той багаж, який 
може тебе зробити і популярним, 
і щасливим, і успішним, і бага-
тим, а при неправильному став-
ленні до людей  ти можеш це все 
втратити. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Іван Леньо: Виникло бажання 
взяти вищу планку 
Співак гурту Kozak System — про Гетьманську столицю Батурин, новий 
альбом «Закохані злодії», концерт у великому залі й вибір доньки

■

Іван Леньо.
Фото з власного архіву.
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«Хлопці продемонстрували, що вони — єдине ціле й готові в грі 
прийти на допомогу один одному».

Денис Журавльов
головний тренер БК «Дніпро» (Дніпро)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Завершивши минулий сезон у статусі 
віце-чемпіона країни, «Київ-Баскет» за-
мість южненського «Хіміка» отримав 
право спробувати своє щастя в Лізі чем-
піонів. І хоча пробитися до її групово-
го етапу команді Айнарса Багатскіса не 
вдалося, існуючий потенціал та здобу-
тий досвід у «лігочемпіонській» кваліфі-
кації зробили свою справу.
 За тур до завершення першого гру-
пового раунду Кубка Європи «Київ-Бас-
кет» першим зі свого квартету достро-
ково здобув право на продовження зма-
гань.
 І нехай після п’яти зіграних поєдин-
ків колектив Багатскіса посідає у групі 
F друге місце, поступаючись за додат-
ковими показниками лідерством чем-
піону Білорусі — «Цмокі-Мінськ», саме 
столичні «бджоли», впевнено обігравши 
вдома болгарський «Левськи», перши-
ми оформили свій вихід із «пульки».
 З огляду на позитивний баланс в оч-
них зустрічах iз «Левськi» та «Дніпром», 
навіть якщо на фініші групового етапу 
обидва ці колективи за кількістю пере-
мог наздоженуть київський клуб, ук-
раїнський віце-чемпіон усе одно зали-
шиться в прохідній частині «кварте-
ту».
 Водночас існує варіант, коли обидва 
представники українського чемпіонату 
вийдуть до наступного раунду Кубка Єв-
ропи-2019/2020.
 Щоправда, для цього «Дніпру» в за-
ключному турі необхідна серйозна допо-
мога своїх принципових конкурентів iз 
вітчизняної суперліги, адже без гостьо-
вої перемоги «Київ-Баскета» в Мінську 
успіх дніпрян у грі проти «Левськi» ма-
тиме не надто багато турнірного значен-
ня.
 Однак, перегравши вдома у видовищ-
ному матчі з потрібною різницею лідера 
квартету — «Цмокі-Мінськ», підопіч-
ні Дениса Журавльова зберегли шанси 
на вихід до наступного раунду турніру. 
Власне, взявши переконливий реванш 
за поразку в столиці Білорусі, «Дніп-
ро» серйозним чином оживив інтригу в 
групі F, хоча на екваторі групового тур-
ніру все виглядало так, що білоруський 
чемпіон без проблем виграє «пульку», а 
дніпрянам буде складно позбутися аут-
сайдерського статусу. 
 Проте після трьох перемог на старті 

«Цмокі-Мінськ» поступився у двох на-
ступних поєдинках, а «Дніпро», котрий 
з «нулем» завершив перше коло, впритул 
наблизився до прохідного місця.
 «Коли в Мінську нам удалося відіг-
рати різницю в 23 очки і перевести гру в 
овертайм, команда побачила, що супер-
ника можна перемагати. І хоча в домаш-
ній грі проти «Цмокі» нам знову дове-
лося наздоганяти, хлопці показали, що 
вони — єдине ціле й готові у грі прийти 

на допомогу один одному», — так оха-
рактеризував перемогу дніпрян над лі-
дером групи їхній наставник Денис Жу-
равльов.
 А кращим у складі «переможців та 
найрезультативнішим гравцем усього 
матчу став талановитий 20-річний но-
вобранець «Дніпра» Юссуф Санон, який 
наголосив, що рушійною силою в пере-
мозі над білоруським клубом стала під-
тримка місцевих уболівальників. ■

Григорій ХАТА

 Вітчизняні футбольні екс-
перти не втомлюються повто-
рювати, що національна коман-
да під орудою Андрія Шевчен-
ка провела феноменальний від-
бір на ЧЄ-2020, показавши гру, 
котрої у виконанні попередніх 
скликань українських збірни-
ків бачити не доводилося.
 Водночас остаточний під-
сумок нинішньої кваліфіка-
ційної кампанії буде підбитий 
лише по завершенні фінальної 
частини континентального фо-
руму, й усім хочеться, аби ЧЄ-
2020 збірна України провела 
на якісно іншому рівні, ніж по-
передній турнір, де українські 
футболісти відверто провалили-
ся, програвши всі три матчі гру-
пового етапу.
 На майбутнє Євро команда 
Шевченка поїде  як одна з шес-
ти «сіяних» команд, тобто під 

час жеребкування заключного 
етапу змагань разом iз коман-
дами Бельгії, Італії, Англії, Ні-
меччини та Іспанії перебувати-
ме в першому кошику.
 При цьому зрозуміло, що 
підсумковий результат ук-
раїнських футболістів на Євро-
2020 багато в чому залежати-
ме й від сили їхніх опонентів по 
групі, ім’я одного з яких стало 
відомим іще до старту жеребку-
вання (30 листопада).
 З огляду на формат і регла-
мент майбутнього чемпіонату 
Європи, котрий уперше в історії 
УЄФА проведе в 12 містах 11 
країн, іще на початковій стадії 
турніру було відомо, що матчі в 
кожній із шести груп проходи-
тимуть у двох базових містах, 
і у випадку, коли збірні країн-
господарок проб’ються на Євро, 
вони автоматично потраплять в 
групи з домашніми матчами.
 Загалом, процедура форму-

вання шести груп фінальної час-
тини ЧЄ-2020 має мало спільно-
го з традиційним сліпим жереб-
куванням.
 Що казати, коли вже зараз 
майже повністю відомий склад 
квартету В, де разом iз співгос-
подарями турніру — данцями 
та росіянами — гратиме коман-
да Бельгії, а також один iз двох 
представників iз четвертого ко-
шика — Уельс або Фінляндія.
 «Це просто ганьба. Турнір 
схожий на підробку. Футбол 
усе більше перетворюється на 
бізнес», — так оцінив процедур-
ні тонкощі формування кварте-
ту В лідер бельгійської збірної 
Кевін Де Брюйне.
 Щодо складу групи С, де 
«маткою» буде збірна України, 
а її матчі відбудуться в Амстер-
дамі та Бухаресті, то вже точно 
відомо, що команді Шевченка 
«на чужій території» доведеть-
ся суперничати з нідерландця-

ми. З огляду на специфіку рег-
ламенту ЧЄ-2020, до домашньої 
групи автоматично мають пот-
рапити і румуни, якщо, звіс-
но, навесні успішно подолають 
«плей-оф» Ліги націй.
 Відтак класичним жереб-
куванням має визначитися 
лише останній учасник кварте-
ту «С». І тут iз третього коши-
ка у суперники українцям же-
реб може послати як відносно 
скромні команди Швеції, Чехії, 
Австрії, Туреччини, так і чин-
них чемпіонів Європи — порту-

гальців.
 І хоча головний тренер збір-
ної Італії Роберто Манчіні на-
зиває нелогічним перебування 
іменитих португальців у когорті 
скромних збірних, проте таким 
є регламент ЧЄ-2020 — рейтинг 
збірних напередодні жеребку-
вання сформовано на підставі 
їхніх результатів у кваліфіка-
ційному відборі, де, нагадаємо, 
з перевагою в п’ять очок Украї-
на переконливо обійшла коман-
ду зіркового Кріштіану Ронал-
ду. ■

БАСКЕТБОЛ

Незавершена партія 
для тандему
Український віце-чемпіон достроково пробився до наступного раунду Кубка Європи

■

ТАБЛО

 Кубок Європи. Група F. «Київ-Баскет» (Ук-
раїна) — «Левськi» (Болгарія) — 86:66 (Коре-
нюк (19), Пустозвонов (15)), «Дніпро» (Україна) 
— «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) — 90:75 (Санон 
(23), Дугат (18)).
 Турнірне становище: «Цмокі-Мінськ», 
«Київ-Баскет» — 3 перемоги/2 поразки, «Левсь-
ки», «Дніпро» — 2/3.

■

Після переконливої домашньої перемоги над лідером групи у «Дніпра» з’явився шанс на подолання першого групового бар’єру Кубка Європи.
Фото з сайта bcdnipro.com.

❙
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ФУТБОЛ

«Не гра, а бізнес»
Іще до жеребкування фінальної частини Євро-2020 частина його 
учасників уже знає своїх суперників по групі

■

Після матчів кваліфікації збірна України може зустрітися з командою 
зіркового Кріштіану Роналду тепер і на груповій стадії фінальної 
частини Євро-2020.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 
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 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -4...-9
  -2...+3
 -4...-9
  -2...+3

Північ -4...-9
  -2...+3
 -4...-9
  -2...+3

Схід -8...-13
  +2...-3
 -5...-10
  +2...-3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь  0...-5
  -1...+4
  0...-5
  -1...+4

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 На Привозi:
 — Мiшо, в тебе що, серце бо-
лить?
 — Нi, я тримаю гаманець.

* * *
 Летить парашутист. Тут підлі-
тає до нього орел і кричить:
 — Привіт танцюристам!
 — Я парашутист, а не танцю-
рист.

 — Там внизу такi кактуси, що 
здібності прийдуть миттєво.

* * *
 Молода сім’я вечеряє з те-
щею.
 Теща — зятю:
 — Вiдрiж мені шматочок ков-
баски.
 — Я так тонко відрізати не змо-
жу.

Земельна афера
Які наслідки може мати в майбутньому ухвала проєкту закону про обіг земель — згадуймо минуле

По горизонталі:
 1. Найвідоміший тирано-
завр. 3. Костюмований бал. 7. 

Канадсько-американський міль-
ярдер і винахідник, який серйозно 

займається ідеєю колонізації Марса. 8. 
Райський сад. 10. Великий морський 
рак. 11. Давньогрецька богиня перемо-
ги. 12. Німецька протестантська церква. 
15. Французька кіноактриса і модель, 
активістка руху захисту тварин. 16. Сум-
часті ведмедики, які живуть в евкаліп-
тових лісах. 17. Буддійський священ-
ник або чернець в Японії і Китаї, у нас – 
чванливий представник партійної вер-
хівки. 18. Містечко на Донеччині, біля 
якого у липні 2014-го впав малайзійсь-
кий «Боїнг», збитий російським «Бу-
ком». 20. Пристрій для закачування чи 
викачування води, повітря тощо. 22. Не-
контрольована пристрасть до гри, жага 
перемоги. 25. Зворотний до леза бік со-
кири. 27. Прохолоджувальний напій на 
основі хліба. 29. М’який широкий ди-
ван. 30. Історичний роман Павла За-
гребельного. 31. Людина чи організа-
ція, яка потрапила до «короткого спис-
ку» переможців і є претендентом на 
премію. 32. Шахова фігура. 
По вертикалі:
 1. Відомий французький актор, 
який знявся в українсько-французь-
ко-бельгійському фільмі про кілера. 2. 
Один з учасників «Ліверпульської чет-
вірки». 3. Сукня чи спідниця довжиною 
до кісточки ноги. 4. Білий журавель, 
який прославив Володимира Путіна 
та Вєрку Сердючку. 5. Ім’я кіноактора, 
секс-символа 70-80-х років. 6. Період у 
мистецтві та культурі кінця XIX – почат-
ку XX століть, причетність до якого Іван 

Франко заперечував у відомому вірші. 
7. «Національність» Отелло. 9. Вибухо-
вий пристрій, від якого загинув комбриг 
128-ї окремої гірсько-штурмової брига-
ди Євген Коростельов. 12. Український 
народний музичний інструмент, на яко-
му грав Остап Вересай. 13. Прибуток 
від здачі в оренду землі, будинку, від 
цінних паперів. 14. Ліпнина у вигляді 
листка розслини «ведмежа лапа», по-
пулярний елемент різноманітних орна-
ментальних композицій. 15. Знамени-
тий німецький композитор, який писав, 
будучи глухим. 19. Український співак, 
один з учасників відомого вокального 
квартету «Явір». 21. Назва жінки в ін-
діанців Америки. 23. Популярне сло-
во для характеристики нинішньої полі-
тичної ситуації чи дій влади. 24. Фор-
тифікаційне укріплення, призначене 
для кругової оборони. 26. Улюблена 
справа. 27. Ректор Києво-Могилянсь-
кої академії часів Євромайдану. 28. 
Псевдо українського силача Івана Фір-
цака, про якого Віктор Андрієнко зняв 
фільм. ■

Кросворд №128
від 15—16 листопада

з 25 листопада до 1 грудня

 Овен (21.03—20.04). Якщо ви спробує-
те зрозуміти, чого хочуть ваші колеги, то змо-
жете працювати згуртовано та продуктивно, а 
це дуже важливо.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Постарайтеся 
знайти спiльну мову з коханою людиною. Усi 
необґрунтовані спалахи попередніх місяців по-
ясніть втомою. Вихiднi краще провести вдома.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Близнюки (22.05—21.06). На цьому 
тижнi ви успiшно вирiшите матеріальні про-
блеми, але економiя все-таки не завадить. По-
переду — фiнансова перевiрка, пiдготуйте до-
кументи.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Рак (22.06—23.07). Ваша подальша доля 
залежить тільки від вас. Спробуйте залучити 
багатих iнвесторiв, тодi вдасться реалiзувати 
давнi проєкти.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Для самовдоско-
налення сприятливий перiод. Якщо не виста-
чає професiйних навичок, радимо записатися 
на курси або звернутися до досвiдчених спе-
цiалiстiв.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.

 Діва (24.08—23.09). Основні проблеми 
вирішаться самі по собi, а з дрібницями зуміє-
те легко впоратися. Вiльний час можете витра-
тити на культурний вiдпочинок.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). На роботi ви 
звикли грати першу скрипку, але треба дати 
можливiсть людям самостiйно приймати рi-
шення. У справах постарайтеся вибрати най-
важливiшi.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Перед вами 
постане вічна проблема батьків і дітей. Талант 
дипломата в цьому випадку просто необхід-
ний, тож запасiться терпiнням.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Стрілець (23.11—21.12).  Ситуація, в яку 
ви потрапили, непередбачувана, тож важко при-
пустити, якими будуть наслiдки. У будь-якому 
випадку виплутуватися доведеться самому.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Козеріг (22.12—20.01). Пiсля важкої ро-
боти захочеться вiдпочити. Влаштуйте свят-
кову вечiрку, на яку доречно буде запросити 
друзiв i знайомих.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Водолій (21.01—19.02). Ви зможете 
знайти додатковi джерела надходжень, тож 
чекайте суттєвого поповнення вашого бюдже-
ту. Нарештi вдасться купити те, про що ви дав-
но мрiяли.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Риби (20.02—20.03). Ви легко розлу-
чаєтеся з тим, що дісталося без великих труд-
нощів. Лише процес завоювання принесе 
справжнє задоволення. Значно покращиться 
фiнансове становище.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1. ■

СЕЛЕБРІТІ

На «Ранковому шоу»
зійшлися зірки
Дженніфер Еністон та Різ Уїзерспун   
зустрілися зі своїм прототипом

■

Дара ГАВАРРА

 Ранкові телевізійні шоу давно стали 
ніби приправою до сніданку для багатьох 
людей. Проте ми навіть не замислюємося, 
що хтось стояв біля витоків цих розважаль-
но-пізнавальних програм, а дехто й уза-
галі ставав національними зірками завдя-
ки цим ранковим «будильникам». Саме на 
зйомках серіалу «Ранкове шоу», який по-
чали транслювати у США з листопада цьо-
го року, зірки кінематографа Різ Уїзерспун 
та Дженніфер Еністон зустрілися із знаме-
нитою телезіркою Даяною Сойєр, яка сво-
го роду й стала прототипом головної ге-
роїні фільму. Працюючи журналісткою на 
каналі Сі-Бі-Ес, Даяна готувала політичні 
новини, але справжню популярність здо-
була, ставши ведучою ранкової програми. 
І сьогодні 73-річна жінка викликає захоп-
лення не лише своєю моложавою зовніш-
ністю, а й харизмою, яку зірки кіно не мог-
ли не помітити. Різ Уїзерспун не втримала-

ся, щоб не викласти спільне фото, 
де вона стоїть поруч із колегою по 
цеху Еністон і своїм альтер-его по 
фільму пані Сойєр.
 Нагадаємо сюжет серіалу: 
місце ведучої ранкового шоу (її 
грає Джен Еністон) займає молода, 
але дуже амбітна й пробивна коле-
га (Різ Уїзерспун). Автори серіалу оз-
начили його жанр як виробнича драма 
(хоча там є місце і гумору, тож почасти 
це і комедія). Про те, що «Ранкове шоу» 
чекає успіх, може свідчити вже той факт, 
що сценарій написав автор суперпопуляр-
ного серіалу «Картковий будиночок» Джей 
Карсон, а ідея належить колишньому топ-
менеджеру канала HBO Майклу Елленбер-
гу. Героям фільму доведеться вирішува-
ти не лише виробничі, а й моральні про-
блеми, а глядачі зможуть заглянути за 
лаштунки програми, яку, власне, для 
них і створюють герої серіалу. ■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №131■

Дженніфер Еністон.❙

23—24 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -5...-7, удень 0...+2. 
Пiслязавтра температура вночi -5...-7, удень 0...+2.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невели-
кий дощ.
 Славське: вночi -1...+1, удень +4...+6. 
Яремче: вночi -1...+1, удень +4...+6. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +9...+11. 
Рахiв: уночi +2...+4, удень +9...+11.
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