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СБУ обшукала охоронну 

фірму, яка опікується 

безпекою кума Путіна, 

і затримала одного 

з його бодігардів 

стор.  13»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор. 7

Учорашнiй сесiйний день: 

корупційна пісня поганих 

танцюристів

Не хороводи перед телекамерою 
водити

«Шторм» для Медведчука

стор. 4»

Унсовець Ігор Мазур («Тополя») 

— про своє затримання в Польщі 

та три війни, 

на яких довелося побувати

«Двох «рускіх» я «витягнув» у Чечні 
з підвалу й віддав батькам»

стор. 2»

стор. 5»

Вислати російських дипломатів з країни — до такої форми протесту в Європі вдаються дедалі частіше.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,930 грн 

1 € = 26,517 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

РИМА ТИЖНЯ

Труба і діло
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Цей тиждень під знаком 

труби 

Почався і буде минати. 

Це зброя для боротьби 

За транспорт газу і 

нафти. 

Потилицю я пошкребу, 

Бо чую вдесяте чи 

всоте: 

На тижні прорвало трубу,

Оту, що тягла нечистоти. 

Неспокій в душі 

пригріба: 

Невже наша справа — 

труба? 

Сміємось на кутні — чи є 

в нас майбутнє, 

Чи морок і вічна ганьба? 

Тривога постійно 

присутня. 

Бентега всуціль 

непозбутня. 

Яка ж нам заграє труба 

В Парижі дев’ятого 

грудня?..

■

Кілери Кремля 
— по всій Європі
Німеччина, що так догоджала Путіну, висилає 
двох російських дипломатів через небажання 
Москви сприяти розслідуванню замовного 
вбивства

Вадим Красиков.❙
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«У національній пам’яті може не лишитися місця для України та українців». Володимир В’ятрович
народний депутат, колишній керівник УІНП

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
Україна отрима-

ла військову допомогу у формі майна та послуг від 
США восени цього року, повідомили в Головному 
управлінні військового співробітництва та миро-
творчих операцій Генштабу ЗСУ. 

На 43 млн дітей
стражда-

ють через конфлікт на Донбасі, ін-
формує пресслужба Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ).

ветеранів
російсько-української війни потребують психо-
логічної та фізичної реабілітації, розповіли в 
Мінсоцполітики України.

повідомлень
про домашнє насилля надiйшло з початку 
року, констатують у Нацполіції України.

разів
зменшилася кількість 

учнів у Криму, які навчаються українською 
мовою, заявив директор Департаменту за-
гальної середньої та дошкільної освіти Мін-
освіти та науки Юрій Кононенко.

430 тис. Більше 115 тис. У 150Понад 370 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАРЛАМЕНТ

Не хороводи перед 
телекамерою водити
Учорашнiй сесiйний день: корупційна 
пісня поганих танцюристів

■

Тетяна МИХАЙЛОВА

 Засідання Верховної Ради 
України 5 грудня розпочало-
ся з хвилини мовчання через 
трагедію в Одесі, що сталася 
напередоднi. Нагадаємо, в 
центрі міста загорівся шести-
поверховий будинок, в яко-
му розташована низка фірм і 
держустанов. Вогонь спалах-
нув у приміщенні Одесько-
го коледжу економіки, пра-
ва та готельно-ресторанного 
бізнесу. Станом на 5 грудня 
в Одесі загинула одна студен-
тка, 14 зниклих безвісти (се-
ред них — 5 студентів), 27 чо-
ловік у лікарнях.
 Варто звернути увагу: 4 
грудня, хоч Верховна Рада 
працювала лише півдня, од-
нак устигла ухвалити в ціло-
му важливі рішення у сфері 
соціальної підтримки та 
енергетики.
 По-перше, що, напевне, 
є найважливішим загалом 
цього парламентського тиж-
ня, — народні депутати нада-
ли статус учасника бойових 
дій добровольцям. 
 По-друге, прийняли за-
кон, що регулює перехідний 
період до ринку електроенер-
гії 
 Крім того, за основу під-
тримали ініціативу у сфері 
охорони здоров’я, фінансів i 
дерегуляції. 
 Наступного дня, тобто в 
четвер, розглянули близько 
18 питань.
 Серед ключових — пов-
торний розгляд Виборчо-
го кодексу із пропозиціями 
президента. Також — про 
протидію рейдерству та про 
оборонні закупівлі, законо-
проєкти про національну ін-
фраструктуру геопросторо-
вих даних, про поліпшен-
ня ведення бізнесу людям з 
інвалідністю, про ліквіда-
цію майданчиків з оцінки 
об’єктів нерухомості; внесен-
ня змін до Митного кодексу; 
щодо запобігання політич-
ній корупції; про держполі-
тику у сфері праці й трудової 
міграції; ще один закон, що 
стосується статусу ветеранів 
війни та їх соціального за-
хисту; проєкт закону про ра-
тифікацію угоди між Украї-
ною та США та добровільне 
об’єднання ОТГ.
 Проте парламентський 
день 5 грудня напрошується 
на чергове здивування: що 
вони витворяють? 
 Досить дискусійним було 
рішення щодо «стабіліза-

ції роботи Фонду державно-
го соціального страхуван-
ня». (Виплата лікарняних. 
— Ред.) Як відомо, останні 
місяці виплати лікарняних 
в Україні були майже забло-
ковані. 
 Фонд соціального стра-
хування має бюджет 24 млрд 
грн. Наповнюють його ро-
ботодавці. Окрім них, рів-
ноправне представництво й 
право голосу у Фонді мали 
профспілки та держава. 
 За новими правками, цей 
паритет руйнується і голо-
вним розпорядником та ко-
ординатором стає одноосібно 
Кабінет Міністрів України. 
 І всі заклики від народ-
них депутатів не руйнува-
ти систему соціального за-
хисту, не вводити коруп-
ційну складову в управлін-
ня Фондом були пропущені 
повз вуха. Цікаво спостері-
гати за метаморфозами пере-
конань голови Комітету со-
ціальної політики ВРУ Га-
лини Третякової. Якби вона, 
як і раніше, залишалась гро-
мадською активісткою, яка 
добре розуміється на соціаль-
ній тематиці, коментарі її як 
з цього, так і з інших питань 
були б зовсім іншими. Що не 
все так добре у «слуг» зі сво-
бодою слова, дискусій, вибо-
ру? 
 Також списи ламали й 
довкола питання щодо пере-
дачі системи зайнятості на-
селення, зокрема оновлення 
Трудового кодексу, від Мініс-
терства соціальної політики 
до Міністерства економіки. 
Виступаючі вбачали у цьо-
му повзучу ліквідацію мін-
соцполітики, наголошуючи 
на неспроможності Мінеко-
номіки запропонувати адек-
ватні зміни до трудового за-
конодавства. 
 Депутат Наталя Коро-
левська закликала звернути 
увагу на міжнародну практи-
ку, мовляв, у світі це компе-
тенція соціальної політики. 
 Насправді, що є причи-
ною такого пасажу, — це пи-
тання. Чи ліквідація Мінсоц-
політики? Чи, може, не впев-
неність наразі його очільни-
ків у власній спроможності 
зробити якісні, глибокі, 
серйозні, ґрунтовні зміни в 
Трудовому законодавстві. 
Зрозуміло, це не хороводи на 
камеру водити та красиво на 
фото позувати. 
 І цілком логічне запитан-
ня: а Мінекономіки з Трудо-
вим кодексом впорається? ■

 Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Найбільш патріотичну де-
ржавну інституцію, яка кілька 
років поспіль не давала спокою 
усім, хто не приймає з різних 
міркувань українську Україну, 
тепер очолюватиме кандидат фі-
лософських наук, доцент кафед-
ри культурології Національного 
педагогічного університету імені 
Драгоманова Антон Дробович. 
Він також є керівником освіт-
ніх програм меморіального цент-
ру Голокосту «Бабин Яр» та екс-
пертом із питань культури й осві-
ти Інституту суспільно-економіч-
них досліджень. До переходу на 
державну службу новий очільник 
УІНП активно займався наукою і 
наразі має півсотні публікацій із 
таких дисциплін, як філософія, 
культурологія і антропологія. 
 В інтерв’ю «Історичній 
правді» під час конкурсу на по-
саду Антон Дробович заявив, що 
хоче «зробити офіційну політи-
ку пам’яті в Україні більш вива-
женою та ліберальною». Своїм 
завданням на цій посаді бачить 
зміну іміджу інституту та на-
дання йому більш зрозумілої 

для платників податків ролі. Це 
потрібно для того, аби «інсти-
туція не сприймалася як рупор 
агітації, ідеологічної боротьби 
чи пропаганди, а стала зрозумі-
лим для громадян інструментом 
налагодження суспільного діало-
гу та зміцнення здорової ідентич-
ності». Пан Дробович обіцяє та-
кож забезпечити «історичну чес-
ність та посилення інтелектуаль-
ної моди на критичне мислення» 
і більшу інклюзивність офіційної 
історичної пам’яті. «Треба докла-
дати більше зусиль для збережен-
ня пам’яті про спільну історію 
українців та українських поля-
ків, євреїв, вірмен, татар, греків, 
болгар та інших», — вважає він.

 Роботу свого попередника 
Антон Дробович оцінив досить 
стримано. Мовляв, та команда 
зробила чимало за час своєї ка-
денції, але при цьому підкрес-
лив, що йому «подобаються да-
леко не всі рішення та методи, 
якими вони діяли». 
 Вже висловився з приводу ново-
го призначення і колишній керів-
ник УІНП, а нині депутат Верхов-
ної Ради Володимир В’ятрович. 
«Чергове неправильне кадрове рі-
шення уряду в гуманітарній полі-
тиці, — написав він у «Фейсбуцi». 
— Це вже не помилка, а розворот в 
інший бік. У національній пам’яті 
може не лишитися місця для Ук-
раїни та українців». ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Лібералізація пам’яті
Уряд призначив новим керівником 
Українського інституту національної пам’яті 
33-річного доцента

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російсько-українсь-
ка війна на сході Украї-
ни для багатьох україн-
ців залишається якимось 
далеким «явищем», про 
яке вони не хочуть і зга-
дувати. Але при цьому за-
бувають, що якби не наші 
воїни на Донбасі — росій-
ський чобіт уже топтав би 
землю не лише в Києві, а 
й у Львові... Війна про-
довжується! Так, 4 груд-
ня збройні формування 
Російської Федерації три 
рази порушили режим 
припинення вогню. Про-
тивник обстрілював ук-
раїнські позиції з грана-
тометів різних систем, 
великокаліберних куле-
метів та іншої стрілець-
кої зброї.
 У зоні відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Пів-
ніч» російські окупацій-
ні війська здійснили два 
обстріли неподалік Но-
волуганського — з гра-
натометів різних систем 
i стрілецької зброї.
 Також один ворожий 
обстріл зафіксовано в 
районі відповідальності 
оперативно-тактично-
го угруповання «Схід», 
біля Широкиного, де во-

рог гатив із великокалі-
берних кулеметів та ін-
шої стрілецької зброї.
 На щастя, у середу 
втрат внаслідок обстрілів 
серед особового складу ук-
раїнських підрозділів не 
зафіксовано. Станом на сь-
ому годину ранку 5 грудня 
війська країни-агресора 
вогневої активності не ви-
являли, тож і втрат із на-
шого боку не було.
 Додамо, що незважа-
ючи на поступки, на які 
пішло наше керівництво, 
відвівши українські вій-
ська вглиб країни — на 
багатьох ділянках оку-
панти продовжують вес-
ти так звану «мінну вій-
ну». Відбувається прихо-
ване мінування силами 
диверсійно-розвідуваль-
них груп противника ді-
лянок місцевості, причо-
му як на нейтральній по-
лосі, так і в безпосередній 
близькості від позицій 
наших передових підроз-
ділів.
 Крім того, згідно з 
оперативними даними 
групи «Інформаційний 
спротив», Москва про-
довжує постачати своїм 
армійським частинам на 
Донбасі все необхідне для 
ведення бойових дій. Зок-
рема, цими днями з тери-

торії Росії на окуповані 
території України (через 
непідконтрольні пункти 
пропуску Ізварино та Ус-
пенка) було введено чер-
говий, 93-й, «гумкон-
вой», в якому нарахову-
валося 40 вантажних 
автомобілів, та 94-й «гум-
конвой». Також із те-

риторії країни-агресора 
для потреб окупаційного 
угруповання було достав-
лено близько 2 тис. тонн 
паливно-мастильних ма-
теріалів (через Ровеньки 
та Борисівку). Із початку 
року таких «гумконвоїв» 
зі зброєю з РФ прийшло 
вже десять! ■

НА ФРОНТІ

Постачання для «іхтамнетів»
Із території Росії окупаційним 
підрозділам регулярно надходять 
зброя та паливо

■

ГЕРОЯМ СЛАВА!

 6 грудня наша країна святкує День Збройних сил України. 
Саме цього дня 26 років тому Верховна Рада України ухвалила 
Закон «Про Збройні сили України». Святкування Дня Збройних 
сил України було офіційно запроваджено постановою Верхов-
ної Ради України в 1993 році. Згідно з Конституцією України, 
ЗСУ повинні обороняти Україну, захищати її незалежність, те-
риторіальну цілісність та недоторканність, стримувати будь-яку 
збройну агресію проти нашої держави, охороняти повітряний та 
підводний простори. Нині у Збройних силах служать майже 250 
тисяч осіб, серед яких, зокрема, 56 тисяч жінок. А за період із 
2014 до 2017 років 6 тисяч жінок воювали в АТО, 107 із них от-
римали державні нагороди. Ми вітаємо наших військових і без-
межно їм вдячні. Зичимо міцного здоров’я та успіхів кожному, 
пам’ятаємо і шануємо загиблих героїв.

■

На захисті дітей і дорослих.❙
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українців
не підтриму-
ють земельну ре-

форму Зеленського, згідно з  опиту-
ванням Київського міжнародного інс-
титуту соціології.

64%
законопроєктів Ради
 — фінансовий популізм, свідчать дані 
Мінфіну України, надані Комітету вибор-
ців.

українців 
не побачили змін із 
приходом Зеленсь-

кого до влади, такими є результати дослідження, прове-
деного в листопаді Соціологічною групою «Рейтинг».

місце
у рейтингу привабли-
вості інвестицій в аль-

тернативну енергетику зайняла Украї-
на, йдеться у щорічному звіті Climatescope 
2019, підготовленому дослідницькою аген-
цією Bloomberg New Energy Finance.

українців
увійшли в топ-100 фут-
болістів Ліги Європи за рей-

тингом FedEx Performance Zone. ■

Більше 50% Більше 20% 8- ме 6
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Запрошення 
у казку
На День Святого Миколая 
у столиці запалять новорічну 
ялинку, яку вже почали збирати 
на Софійській площі
Катерина БАЧИНСЬКА

 Новорічну красуню почали встановлювати в 
столиці ще минулого тижня. Цього року ялинку 
зберуть iз кількох сотень невеликих дерев. А от 
новорічні ліхтарики на Софійській площі запа-
лять у День Святого Миколая — 19 грудня рів-
но о 19.00. Ялинка буде прикрашена 750 іграш-
ками у вигляді цукерок і чотирма кілометрами 
гірлянд теплого кольору. Навколо встановлять 
восьмикутну зірку і персонажів iз «Лускунчи-
ка» та українських казок. Також на Софійсь-
кій площі монтують сцену і різдвяне містечко. 
Традиційно відвідувачі зможуть поласувати ук-
раїнською кухнею, випити різдвяного глінтвей-
ну, купити новорічні подарунки, а також розва-
житися на атракціонах. Окрім цього, організато-
ри запланували масове виконання коляди, вста-
новлення Дідуха і народні гуляння, щедрування 
напередодні Святого Василя і виступ фольклор-
них колективів тощо.
 Цікаво, що вже 14 грудня на Софійській пло-
щі з’являться чотири казкові локації. Їх розді-
лять на «королівства». Королівство смаку — це 
місце, де всіх гостей обіцяють пригощати смач-
ними напоями та їжею: бургери, мюнхенські 
ковбаски, святкова випічка, ароматний глінт-
вейн i багато солодощів. Королівство подарун-
ків: там кияни та гості столиці знайдуть усе не-
обхідне до свят, адже сотні майстрів та умільців з 
усієї України привезуть свої роботи. Королівство 
розваг, яке традиційно стане улюбленим місцем 
для дітей, — атракціони, аніматори, святкові ін-
сталяції та подарунки. Королівство лайків цьо-
го року створили для тих, хто любить яскраві 
фото. Організатори вже прогнозують, що буде 
дуже складно обрати, де ж зробити фото. 
 На Подолі зимові свята зустрічатимуть в ет-
нічному українському стилі з резиденцією Свя-
того Миколая. Новорічну красуню на Контрак-
товій площі також запалять у День Святого Ми-
колая, 19 грудня. Вона буде прикрашена за мо-
тивами опішнянського гончарного мистецтва. 
Опішнянська кераміка — традиційна українсь-
ка кераміка із смт Опішня на Полтавщині, од-
ного з найбільших осередків виробництва гон-
чарної кераміки в Україні. Саме в цьому етніч-
ному стилі на Подолі оформлять зимове містеч-
ко. До 20 січня тут зустрічатимуть відвідувачів 
народними гуляннями і сучасними розвагами. 
За інформацією організаторів, стилізоване офор-
млення підтримають тематичною програмою. У 
програмі святкування — хода звіздарів 7 січня, 
виконання масової коляди, встановлення різд-
вяного Дідуха та народні гуляння, щедрування 
в переддень Святого Василя, виступ фольклор-
них колективів.
 Для дітей будуть атракціони, гірки, й вони 
зможуть завітати до резиденції Святого Мико-
лая, поспілкуватись із ним особисто та отрима-
ти подарунок. Для прихильників активного від-
починку просто неба працюватиме стрітарт ков-
занка, де всіх, хто ще не освоїв ковзани, навча-
тимуть інструктори.
 На пішохідній частині вулиці Петра Сагай-
дачного презентують світлові інсталяції, а та-
кож арт-об’єкти в опішнянському стилі у виг-
ляді горщиків, глечиків, дзбанків, куманців і 
барилець. Кожну фотозону прикрасять різноко-
льоровими гірляндами.
 Тому киянам i гостям міста доведеться зро-
бити нелегкий вибiр, де відкривати різдвяно-но-
ворічний період — на Софійській чи Контрак-
товій площах. ■

■

Біатлон
 У чоловічій індивідуальній гон-
ці на першому етапі Кубка світу 
кращим з українських біатлоністів 
став капітан синьо-жовтої команди 
Дмитро Підручний.
 Маючи проблеми зі спиною, котрі 
не дозволили йому пробігти змішану 
естафету, Дмитро показав у «індивіду-
алці» лише 20-й результат. Заробив-
ши три хвилини штрафу, він відстав 
від переможця перегонів — француза 
Мартена Фуркала — більш ніж на чо-

тири хвилини. Артем Прима фінішу-
вав 38-м (4 промахи), Руслан Ткален-
ко — 54-м (3), Артем Тищенко — 74-
м (2), Антон Дудченко — 84-м (5).

Хокей
 Чемпіонат України. «Дніпро» — 
«Кременчук» — 1:2, «Білий барс» 
— «Динамо» — 12:0, «Донбас» — 
«Крижані вовки» — 9:1.
 Турнірне становище: «Кремен-
чук» — 53 (20 матчів), «Дніпро» — 
41 (19), «Донбас» — 37 (18), «Білий 

барс» — 28 (19), «Крижані вовки» — 
11 (20), «Динамо» — 1 (18).

Визнання
 Кращим у листопаді спортсме-
ном країни Національний олімпій-
ський комітет визнав плавця Михай-
ла Романчука, котрий, виступаючи 
на етапі Кубка світу в Досі в останній 
місяць осені, здобув «золото» на дис-
танції 1500 м вільним стилем iз но-
вим рекордом цих престижних зма-
гань. ■

СПОРТИВНА ХРОНІКА■

Тарас ЗДОРОВИЛО

  Сучасні війни потребують і су-
часних технологій, адже розвиток 
науки й техніки не стоїть на місці. 
Не є винятком і російсько-українсь-
ка війна на сході наших рубежів. 
Широкого застосування з обох сторін 
набули безпілотники, як розвіду-
вальні, так і бойові. Нині проблема 
боротьби з бойовими безпілотними 
літальними апаратами  (БПП) вихо-
дить на перші позиції для будь-яких 
збройних сил і навіть держав. Тож як 
боротися сучасними методами з воро-
жими БПЛА, коли за рахунок малих 
розмірів, висоти польоту, швидкості 
та маневреності в повітрі уразливість 
безпілотників звичайною зброєю зво-
диться практично до нуля? Однак 
такі БПЛА мають слабку сторону — 
бортову електронну апаратуру. Цим 
і скористалися українські науковці, 
які вирішили енергію згоряння поро-
хового заряду звичайної зброї зібра-
ти і перетворити на корисну електро-
енергію без погіршення тактико-тех-
нічних характеристик вогнепальної 
зброї.
 Як повідомляє АрміяInform, ук-
раїнські дослідники розробили інно-
ваційні насадки для штатної вогне-
пальної та артилерійської зброї, що 
будуть здатні накопичувати елек-
тричну енергію та за допомогою 
ЕМП-імпульсу збивати безпілотні 
апарати. «Можемо направити у виг-
ляді стисненого в часі, тобто дуже 
короткого, а отже, й дуже потужно-
го імпульсу, спрямованого на безпі-
лотник. Цей імпульс призведе до ви-
ведення з ладу чутливої електроніки 
БПЛА і втрати її функціональних 
можливостей», — пояснює завка-
федри Національної академії сухо-
путних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного Юрій Шабатура. Те-
пер лишається втілити ці ідеї, тео-
ретичні розрахунки і макетні зраз-
ки в метал і конкретний виріб, який 
нині вкрай потрібен на бойових по-
зиціях.
 Не стоять на місці й науковці сто-
личного Національного авіаційного 
університету. Але вони пішли дещо 
іншим шляхом. Вони створили уні-
кальну систему «АнтиЛЛА», яка 
здатна в автоматичному режимі ви-
являти і знищувати як безпілотни-
ки, так і наземні цілі, в тому числі 
снайперів ворога.
 Ця система оснащена надчуттє-
вими акустичними мікрофонами, 

які засікають безпілотні літальні 
апарати, коли вони перебувають за 
кілька кілометрів від українських 
позицій. Також за звуком пострілів 
може з точністю до сантиметрів виз-
начити місцезнаходження снайпера, 
вогневих точок, «побачити» набли-
ження диверсійно-розвідувальних 
груп, послухати, про що російські 
найманці розмовляють у своїх око-
пах і на блокпостах.
 «АнтиЛЛА» складається з двох 
основних компонентів — акустичної 
стереосистеми «Трембiта-БICC» і ав-
томатичного стрілецького осердя, — 
пояснює доцент НАУ України Олек-
сій Олефір. — Акустика фіксує без-
пілотник ворога і наводить на ньо-
го стрілецьке осердя. Автоматика 
націлює зброю з більшою точністю, 
ніж досвідчений снайпер із гвинтів-
кою з оптичним прицілом. Система 
знищує літальний апарат, коли він 
наближається на відстань 1 тис. 200 
метрів.
 Важливо, що система здатна вио-
кремлювати потрібні звуки серед ве-
ликої кількості інших. Наприклад, 
поблизу від «АнтиЛЛА» реве своїм 
двигуном танк, на віддалі гурко-
че канонада, а в цей час російський 
снайпер зробив постріл. Незважаю-
чи на акустичні перешкоди, система 
вирахує його і тут же знищить — во-
рог не вбережеться від справедливої 
відплати».
 Наприклад, якщо російські оку-
панти водночас ведуть вогонь із де-
кількох гармат, мінометів і куле-
метів, то «АнтиЛЛА» ідентифікує 

все це озброєння, визначає, де кож-
не з них розташоване, підрахує пос-
тріли, дасть оцінку боєприпасів і на-
віть стану стволів зброї, з якої вівся 
вогонь. І все це — лише за звуками 
пострілів. Також «АнтиЛЛА» вчас-
но попередить солдатів, що гріють-
ся у бліндажі, що до окопів набли-
жається ДРГ, і відкриє по ній во-
гонь. На жаль, поки що ця система 
існує лише в одиничних екземпля-
рах. А ось переносних систем «Трем-
біта-М», які були створені в 2015 
році, вже виготовлено та направле-
но на фронт близько 250 штук. «Ро-
бимо їх за народні гроші, без допомо-
ги держави на (ви не повірите) Він-
ницькій кондитерській фабриці, 
— додає Олексій Олефір. — «Трем-
біта М» чує найменші звуки (навіть 
коли впав на землю сірник) на від-
стані до 800 метрів. Вона полюби-
лася розвідникам, і вони беруть її 
з собою на завдання. Бійці одного з 
підрозділів розповідали, що завдяки 
«Трембіті М» чують усе, про що го-
ворять на найближчому блокпосту 
ворога. Спочатку записувати ці роз-
мови доручили двом солдатам (вони 
повинні були працювати позмінно), 
але в хлопців не вистачило посидю-
чості. Тоді роботу довірили двом вій-
ськовослужбовцям-дівчатам. І тепер 
мало не кожен «чих» у таборі росій-
ських найманців фіксується на па-
пері й передається на ознайомлен-
ня командиру. А ще ми створили ін-
дивідуальну акустичну систему з на-
вушниками, яка кріпиться на касці 
бійця». ■

НОУ-ХАУ

Почути і знищити
Українськi науковцi створили унікальні розробки для боротьби 
з безпілотниками та снайперами

■

Проти росiйського «лома» є прийом.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Голова Київської організації партії «УНА-
УНСО», співробітник секретаріату Упов-
новаженої Верховної Ради України з 
прав людини Ігор Мазур недарма має 
позивний «Тополя», адже двометрового 
козарлюгу важко не помітити. З Ігорем 
познайомився декілька місяців тому, але 
зустрітися для інтерв’ю ніяк не випадало. 
І ось через якийсь час після «шумного» 
повернення Ігоря в Україну випадково 
перетнулися на Хрещатику. Проте наша 
розмова вийшла далеко за рамки скан-
дального затримання в Польщі...

Польща. «Інкримінована мені РФ 
справа та сама, де фігурує Яценюк»
 — Моя поїздка у Польщу відбулася 
напередодні її Дня незалежності: поль-
ська сторона запросила до себе на кон-
ференцію, — каже Ігор Мазур. — Також 
планували з побратимами покласти квіти 
загиблим польським військовим і прой-
тися 11 листопада з українським прапо-
ром, показавши тим самим, що і для Ук-
раїни це свято (адже так само — декілька 
поляків 14 жовтня взяли участь у марші 
й ішли Києвом із польським прапором).
 Україні самотужки простояти Росії 
важко — її найближчими союзниками 
наразі є Польща й країни Прибалтики, 
бо там розуміють, що наступними окупо-
вуваними можуть бути вони. Це спону-
кало створити ГО «Міжмор’я», аби ми не 
допустили помилок, зроблених 100 років 
тому.
 Росія зацікавлена ятрити болючі рани 
українців і поляків, завдані нашим не-
простим минулим. Але нам треба помо-
литися й пробачити один одному: націо-
налісти не повинні протистояти один од-
ному. Тож, аби знайти спільну мову між 
нашими народами, з 2017 року прово-
димо конференції (вже відбулися одна 
в Україні й три в Польщі), в яких взя-
ли участь історики, політики, патріоти з 
обох сторін. 
 Чергова конференція мала відбути-
ся 10 листопада. Але несподівано вран-
ці 9 листопада на пункті пропуску «До-
рогуськ» польські прикордонники мене 
затримали на підставі запиту Росії через 
Інтерпол. І це був чіткий адресний запит 
із РФ на Польщу (десь би в іншій країні 
ЄС комп’ютер цього б не «побачив»). До 
речі, коли їхав на попередню конферен-
цію цьогоріч у травні, мене так само за-
тримали: через «подання» Німеччини в 
ЕSIS, як особу небажану в ЄС через при-
належність до радикальних націоналіс-
тичних сил (як згодом з’ясувалося, то 
теж було подання з боку... Росії). Тоді по-
ляки написали звернення до німців і за-
хистили мене, пояснивши, що в рамках 
Балто-Чорноморської співпраці ми разом 
аналізуємо загрози з боку Росії, розпові-
ли про нашу волонтерську допомогу, що 
відновлюємо історичну справедливість та 
впорядковуємо могили воїнів і т.д. Нім-
ці мене зняли з цього списку наприкінці 
літа, а поляки одразу ж дали свою візу до 
20 листопада, навіть поставили її в пас-
порт, аби я спокійно міг перетинати кор-
дон.
 Я одразу зателефонував своєму адво-
кату Андрію Мамализі (він захищав мене 
ще на судових засіданнях після акції 
«Україна без Кучми» в 2001 році). Наго-
лошу, що інкримінована мені РФ справа 
— це та сама надумана «справа чеченсь-
ких бойовиків», яку Росія почала «кле-
пати» ще навесні 2014 року і в якій фі-
гурують також Карпюк, Клих, Тягни-
бок, Ярош, Яценюк. У нашу «компанію» 
«приклеїли» навіть Ярослава Лагнюка 
1991 року народження (нині голова ви-
конкому УНА-УНСО), який ніби у Чеч-
ні в 1994 році «вбивав, катував» росіян, 
хоча мав на той час вік лише... три з по-
ловиною роки! Зважаючи на всю абсур-
дність справи, міжнародний Інтерпол в 
2014 році подання від РФ фактично про-
ігнорував. Зараз Росія починає відвойо-
вувати свої позиції у подібних справах. 
І, на жаль, деякі країни-симпатики Росії  
починають вносити нас у «чорні» списки, 
аби не розізлити РФ або щось виторгува-
ти в Путіна... 
 Якби зараз поляки екстрадували мене 
до Росії, то, без сумніву, катувань я б не 
уникнув, як це відчули на собі Клих і 
Карпюк... Наш консул приїхав у кім-

натку, де мене утримували, буквально 
за якусь годину. Українська консульсь-
ка служба оперативно спрацювала, по-
яснивши полякам абсурдність ситуа-
ції. Плюс на День незалежності поляки 
не хотіли якихось акцій протесту через 
мене, тому вже на наступний день було 
призначено суд. Щоправда, судове засі-
дання так і не відбулося — польська про-
куратура за кілька годин до суду виріши-
ла віддати мене на поруки консулу Украї-
ни в Любліні (три дні я жив на території 
нашого консульства). А 13 листопада 
мені повідомили, що після всіх запитів, 
які зробив український і польський Ін-
терпол, міжнародний Інтерпол визнав, 
що припис-циркуляр від РФ було зроб-
лено з порушеннями («по гібридному») 
і тому він... «заморожується». У той же 
день мої польські знайомі машиною че-
рез кордон відвезли мене в Україну. 
 Цими днями Росія ніби передала до-
кументи проти мене «дипломатичною 
поштою», й польський суд має ухвалити 
якесь рішення. Хоча не факт, що доку-
менти з Росії взагалі прийдуть.

Абхазія. «Грузини відзначили нас 
нагородами»
 Запитуєте про мій «бойовий шлях»... 
Трохи прийшлося «пюнюхати пороху». 
Спершу була Абхазія, де в 1993 році дове-
лося повоювати на боці Грузії, хоча тоді 
там прямої, відкритої російської агресії й 
не було, а така ж «гібридна», як у нас на 
Донбасі.
 У Грузії нас (унсовців) завели на склад 
зброї і сказали: «Беріть, що хочете!». Во-
ювали з хлопцями в Абхазії п’ять міся-
ців: були бої під Сухумі й у Кодорській 
ущелині, коли грузини вже відступали. 
Семеро наших товаришів загинули, біль-
ше тридцяти були поранені. Грузини від-
значили нас нагородами, зокрема я отри-
мав орден Вахтанга Гаргасалі ІІІ ступеня 
(одна з вищих нагород Грузії. — Авт.).

Чечня. «За день загинуло кілька сотень 
жінок і дітей»
 Наступною була Ічкерія... У Чечні до-
велося бути два місяці. Ще з 1991 року 
вони добивалися незалежності — пар-
ламент Чечні ухвалив рішення про доб-
ровільний вихід зі складу РФ, що пере-
дбачено законами Російської Федерації. 
Росії це не сподобалося: спершу вони роз-
качали тему місцевої «опозиції» з Надте-
ричного району — їм дали зброю, броне-

техніку. Ця «опозиція» в листопаді 1994 
року спробувала зробити штурм Грозного, 
але була розбита. Одразу після цього Росія 
заявила, що їй треба навести порядок на 
території своєї «бунтівної області», ніби-
то «дбаючи» про звичайних людей. 
 Чеченці зрозуміли — готується втор-
гнення! У листопаді в Чечню поїхали 
наші представники — Наталка Чангулі 
(журналістка), Сашко Музичко («Бі-
лий»), Дмитро Корчинський, аби на міс-
ці подивитися, що там і як. Згодом Му-
зичко (командував загоном УНА-УНСО 
«Вікінг», який воював у складі підрозді-
лу польового командира Шаміля Басає-
ва, був особистим охоронцем президента 
Чечні Джохара Дудаєва. Вбитий у берез-

ні 2014-го в Рівному. — Авт.) залишив-
ся там, аби передавати інформацію про 
все, що відбувається. «Білому» виділили 
кімнату поруч із кабінетом Дудаєва у Рес-
публіканському комітеті (Будинок пар-
ламенту Чечні). Була домовленість, що 
у певний час у режимі он-лайн через су-
путник буде «міст» Київ—Грозний, і ук-
раїнські та іноземні журналісти могли 
почути інформацію з «перших вуст» — 
Музичко підходив до польових команди-
рів, Дудаєва, Мовладі Удугова (перший 
віце-прем’єр Чечні. — Авт.), а представ-
ники ЗМІ ставили їм запитання. 
 У середині грудня Росія почала під-
тягувати танкові колони... Кілька че-
ченських депутатів приїхали в Україну 
шукати підтримку, прийшли й до нас — 
в УНА-УНСО, адже наша організація має 
військово-патріотичний формат: попро-
сили супроводжувати-охороняти інозем-
них журналістів. Їм важливо було, щоб 
ЗМІ правильно висвітлювали події у Чеч-
ні. Ми відгукнулися, адже не сумнівали-
ся — за Чечнею буде Україна. 
 Ніхто не очікував, що росіяни поп-
руть саме на Новий, 1995, рік — чекали 
на них у січні, після свят... Тому на Но-
вий рік із кількома хлопцями-унсовця-
ми я був по дорозі на Грозний, в Баку до 
нас ще приєдналися іноземні журналіс-

ти. 17 січня (десь проходячи через росій-
ські блокпости, а десь і обходячи) прибу-
ли до Грозного. Наші супроводжуючі да-
вали на блокпостах хабарі росіянам, і ті 
спокійно пропускали наші машини. 
 На той час із парламенту чеченців ви-
били — на будівлю росіяни скидали по-
тужні бомби, які пробивали всі поверхи й 
вибухали в самому низу. А в підвалі пар-
ламенту ховалося багато цивільних (зок-
рема, сім’ї чеченських депутатів), через 
це варварське бомбування за день загину-
ло кілька сотень жінок і дітей...
 Журналісти знімали розстріляні з 
танків будинки, нерозірваний снаряд 
«Граду», що стовбичив у землі, уламки 
касетних бомб і т.п. Знімали вони й до-
пити-розмови з полоненими військови-
ми росіянами. Деякі з них згадували, що 
мають українське коріння. Трьох із поло-
нених ми таки забрали у чеченців (один 
згодом став запеклим українцем-націо-
налістом — воював на Донбасі за Украї-
ну і був важкопоранений у 2015 році), і 
«дядя Толя» (Анатолій Лупиніс — полі-
тичний та громадський діяч УНА-УНСО, 
поет. — Авт.) повіз їх в Україну. 
 Нас, унсовців, було п’ятеро, пізні-
ше до нас «прибилася» група з чотирьох 
місцевих українців, завдяки Сашку Бі-
лому, якого вже й місцеве телебачення 
регулярно показувало. Найціннішим із 
«новеньких» виявився харків’янин Олег 
Челнов (його ім’ям потім назвали вули-
цю в Грозному, він був у Вільнюсі в 1991 
році, коли російські солдати рубали мі-
тингувальників саперними лопатками; 
допомагав у Спітаці в 1988 році після зем-
летрусу; був у Москві під час штурму-об-
стрілу парламенту в 1993-му). Зі своєю 
групою він гасав по всій Чечні, де відбу-
валися бої.
 Зброю на базарі можна було купити: 
100 доларів — і «калаш» твій. Але ми 
мали лише нічого не варті українські ку-
пони в кишені. Тож чеченці самі купува-
ли й дарували автомати — згодом усіх нас 
озброїли для захисту журналістів і влас-
ної безпеки.
 Згодом у правозахисних російських 
групах дізналися, що ми мали справу з 
полоненими. Часто приїздили допотоп-
ні автобуси з російськими «казаками» 
й мамами полонених, які цілували нам 
руки зі сльозами: «Памагите найти сы-

ПРЯМА МОВА

«Двох «рускіх» 
я «витягнув» у Чечні 
з підвалу й віддав батькам»
Унсовець Ігор Мазур («Тополя») — про своє затримання в Польщі та три війни, 
на яких довелося побувати

■

Абхазія, біля Сухумі 1993 рік. Мазур із ножем крайній ліворуч.❙

«І зараз є населені пункти, які можна було б звільнити, але ж у нас 
— розведення, а фактично — відступ наших військ».
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ночка!..» Як тут відмовити? Когось 
знаходили, бо знали, що там і там у 
підвалі тримають росіян. А чеченці 
їх же тримали для обміну на своїх! 
«Пачему я должен их отдавать?! — 
кричали, бувало, до нас. — Из-за ва-
шего гуманизма я не смогу своего 
двоюродного брата выменять!» Осо-
бисто на моїй совісті — двоє «рус-
кіх», котрих я «витягнув» з підва-
лу й віддав батькам: чеченці на це 
пішли лише з поваги до мене...
 Із Грозного чеченців вибили з боя-
ми в лютому 1995 року й почали від-
тискати до гір. Росіяни оточували 
певні райони й зачищали їх. Чечен-
цям було легше: йде в кожусі, скине 
автомат десь у кущі й вдає із себе пас-
туха. А ми, українці, що маємо го-
ворити, якщо попадемся на «зачис-
тці»? 
 Тому в березні нас почали по двоє 
виводити усякими стежками. До-
биралися додому кожен із «цікави-
ми» історіями... Із побратимом ви-
ходив саме на свій день народження 
(18 березня) — це мене й врятувало, 
бо на російському блокпосту біля Мі-
неральних Вод лише нас двох виве-
ли з автобуса для перевірки. «Леген-
да» була така: їдемо з Дагестана (Ма-
хачкали) із рибних промислів. Але 
ж ми були стрижені, покусані воша-
ми (в підвалах), без грошей та ще й 
громадяни України. Тож російський 
лейтенант, який гортав мій паспорт, 
ще радянського зразка, зрозумів, 
що ми хлопці не прості. А тоді вже 
були фільтраційні табори, й якщо б 
ми в них потрапили — смерть. Речі 
наші обшукали, покидавши у багню-
ку. Цей молодий офіцер, десь мого 
віку, каже: «День рождения сегод-
ня? Мама дома ждёт?» Потім поди-
вився на Вадима й знову мене питає: 
«А что это твой друг таким ненави-
дящим взглядом на меня смотрит?» 
Хвилин п’ять думав, а потім несподі-
вано: «Собирайте вещи! Пошли вон 
в автобус!». Пожалів нас... Хто знає, 
чим би все закінчилося, якби трапив-
ся інший служака.
 У Мінводах чекали поїзда го-
дин шість. Аби знову не втрапити 
в халепу, на останні гроші купили 
дві пляшки горілки й буханку хлі-
ба. Наша хитрість вдалася, бо якби 
просто сиділи на лавці, то патрулі, 
які до нас підходили, потягли б ку-
дись, а так «бухаємо» — святкуємо 
мій день народження. Ми навіть при-
мудрилися пригостити чаркою одно-
го з офіцерів...

Донбас. «Боляче, що залишаємо 
позиції, які брали з втратами»
 На Донбас потрапив ще влітку 
2014-го як доброволець. Одразу після 
Майдану, де був начальником шта-
бу унсовської 24-ї сотні самооборо-
ни. Перед Донбасом  були вишкільні 
табори, а згодом зі своїми хлопцями 
з сотні поїхали на схід, але зброї на 
нашу групу не знайшлося. Тож по-
вернулися в Київ, де дізналися, що 
з добровольців формують батальйон 
«Айдар». На жаль, керівник ба-
тальйону не сильно дорожив бійця-
ми — хлопці гинули, зокрема з моїх 
побратимів упродовж тижня у боях 

загинуло троє. У мене відбувся через 
це конфлікт із командиром... Пора-
дившись із хлопцями, вирішили, 
що потрібно формувати свій підроз-
діл — УНСОвський. Домовилися з 
міністром оборони Валерієм Геле-
теєм, що будемо розвідувальним ба-
тальйоном, адже маємо досвід бойо-
вих дій на Кавказі. 
 Наш батальйон направили на 
Новоград-Волинський полігон на 
три місяці, й уже 12 жовтня 2014 
року хлопці виїхали в зону бо йових 
дій під Маріуполь у сектор «М». Я 
приєднався до них пізніше, бо брав 
участь у виборах до Верховної Ради. 
У тилу треба було показати, що 
УНСО не лише мілітарна, а й полі-
тична сила. 
 Одна з рот, яка сформувалася з 
наших хлопців-унсовців, була і в До-
нецькому аеропорту. У боях за ДАП 
у січні 2015 років загинуло четверо 
з них... Я в березні вже лейтенантом 
прибув у наш 131-й батальйон ЗСУ, 
який дислокувався на Маріуполь-
ському напрямку. Там він викону-
вав завдання фактично безвилазно 
(без ротації) до квітня 2016 року. 
Звільняли від окупантів Павлопіль, 
Піщевик, Водяне, Широкине.
 На жаль, з моїх побратимів-ун-
совців у різних військових підрозді-
лах у боях на сході країни загинуло 
більше двадцяти осіб. Багато хто й 
досі воює, пройшовши перед тим не 
одну «гарячу точку». 
 Пригадую, як ми в 2015-16 ро-
ках могли звільнити якийсь населе-
ний пункт, а нам забороняли, бо «Ви 
— розвідка!..» А ось історія з Широ-
киним. Заходимо — воно порожнє, 
ми закріпилися на позиціях і пере-
даємо морпіхам: «Ідіть — приймай-
те!» («Сепари» туди заходили взим-
ку 2016 року лише на ніч — «покош-
марять» нас із цього селища й під ра-
нок виходять). Аналогічна історія 
була і з Павлополем — довелося три 
дні робити непритаманну розвідці 
роботу — взяти й утримувати село, 
поки у штабі «наважилися» й при-
слали піхотинців. 
 І зараз є населені пункти, які 
можна було б звільнити, але ж у нас 
— розведення, а фактично — від-
ступ наших військ... Боляче, що за-
лишаємо ті позиції, які брали з бо-
ями і втратами! А попереду — пере-
говори в нормандському форматі 9 
грудня. І невідомо, що у Франції під-
пише президент Зеленський. Тому 
багато патріотів із «Руху опору капі-
туляції» ввечері 8 грудня прийдуть 
до офісу президента на акцію «Вар-
та на Банковій». Тисячі наших това-
ришів загинули, і наш обов’язок — 
тримати лінію оборони України. 
 А ще на День Гідності, 21 листо-
пада, презентували в «Антикризово-
му центрі» громадську організацію 
«Український центр запобігання ка-
туванням». Така ідея з’явилася піс-
ля спілкування з Миколою Карпю-
ком, який повернувся з російського 
полону. Бо в наш час права людини, 
її свобода й гідність — під загрозою. 
Тепер будемо захищати наших гро-
мадян від свавілля не лише в Росії, 
а й в Україні. ■

Чечня. м.Грозний, мікрорайон Мінутка, 1995 рік (Ігор Мазур — крайній ліворуч).❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

МЗС Німеччини повідомило, що двох праців-
ників російського посольства в Берліні виз-
нано небажаними особами. Їм надано тиж-
день, щоб залишити країну. Це реакція на 
відсутність відповіді влади РФ на прохання 
надати допомогу у слідстві щодо вбивства у 
Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хан-
гошвілі. Німецькі медіа стверджують, що 
дуже ймовірно, що в убивстві, яке стало-
ся 23 серпня, замішана кремлівська вла-
да. Німецькі слідчі вважають, що вбивство 
Хангошвілі було замовним, а за ним стоять 
високопосадові представники Росії чи Чечні 
або російські спецслужби.

Соколов, він же Красіков 
 Убивцею виявився росіянин, який був за-
триманий після скоєння злочину і відтоді пе-
ребуває за ґратами, відмовляючись від свід-
чень. Німецькі свідчі не розкривають його 
прізвище, називаючи лише за ініціалами: «В. 
С.» та «В. К.». Але російські незалежні жур-
налісти та міжнародна журналістська слід-
ча група «Білінгкет», які раніше разом вста-
новили персоналії осіб, що вчинили замах на 
життя колишнього російського розвідника 
Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в анг-
лійському місті Солсбері, встановили, що 
вбивцею Хангошвілі є російський професій-
ний кілер Вадим Красіков (В. К.). 
 Цей кримінальний злочинець прибув до 
Німеччини з Франції з французькою візою і 
за виданим у Росії закордонним паспортом 
на прізвище Вадима Андрійовича Соколова 
(В. К. — за версією німецьких слідчих). На-
роджений у Казахстані 1965 року, Красіков 
пізніше переїхав до Росії. Здійснив, імовір-
но, не одне вбивство. Але його розшукали і 
спіймали російські правоохоронні органи за 
конкретний злочин — замовне вбивство ка-
бардино-балкарського бізнесмена. Злочи-
нець розстріляв жертву з пістолета з глуш-
ником, проїжджаючи повз неї на велосипе-
ді. Після арешту прізвище Красікова зникло 
з російських кримінальних картотек на два 
роки, впродовж яких, ймовірно, він був за-
вербований як кілер Головного розвідуваль-
ного управління Росії. Вбивство Хангошвілі в 
Берліні відбулося за абсолютно подібним сце-
нарієм — один постріл у спину з велосипеда, і 
один контрольний — у голову. 
 Жертва вбивства — колишній чеченсь-
кий польовий командир часів другої че-
ченської війни Зелімхан Хангошвілі. На 
нього було кілька замахів у Росії, тому він 
разом із дружиною та чотирма дітьми втік 

до Німеччини, де все ж не уникнув помсти 
російської розвідки. 
 Убивство в Берліні однозначно порівню-
ють iз замахом на Скрипалів в Англії. Але 
висловлюють сумнів, що Німеччина таким 
же рішучим чином відреагує на терористич-
ний акт на своїй території, як Велика Бри-
танія на замах на Скрипалів. Лондон є віль-
ним від легальних і нелегальних економіч-
них зв’язків iз Москвою, а Берлін у них пог-
руз (чого вартий лише «Північний потік-2»), 
тому його реакція на російський теракт на 
німецькій землі буде більш млявою. Хоча 
американське ділове видання «Волл-Стріт 
Джорнел» повідомило 4 грудня, що Берлін 
розглядає можливість запровадження проти 
Росії «дипломатичних чи інших» санкцій за 
вбивство Хангошвілі. 
 Імовірно, канцлерка Ангела Меркель об-
говорить убивство в Берліні з російським пре-
зидентом Володимиром Путіним у рамках 
нормандської зустрічі в Парижі найближчо-
го понеділка, 9 грудня. Обговорить російсь-
кий тероризм у Німеччині, а чи дійде справа 
до обговорення російського тероризму в Ук-
раїні? 

У Франції діяв табір найманих убивць ГРУ 
Росії
 Те, що російський кілер потрапив до Бер-
ліна не напряму, а за французькою візою 
з Франції, також невипадково. У четвер, 5 
грудня, французька газета «Монд» повідо-
мила, що в районі Верхня Савойя, на кордоні 
Франції та Швейцарії, існував базовий табір 
шпигунів російського ГРУ, який спеціалі-
зувався на вбивствах на замовлення Крем-
ля. За даними видання, щонайменше 15 офі-
церів російської військової розвідки (ГРУ) 
неодноразово приїздили на цю базу з Лондо-
на, Іспанії чи Швейцарії. Табір в Альпах був 
ідеальним місцем для такого підрозділу, ос-
кільки Доломітові Альпи малонаселені, але 
поруч — кілька аеродромів для туристів, що 
є чудовим прикриттям для «туристичних ві-
зитів» iз Росії. 
 Американська газета «Нью-Йорк Таймс» 
ще в жовтні повідомила, що цей таємний 
підрозділ ГРУ має кодовий номер 29155 і спе-
ціалізується на вбивствах та інших терорис-
тичних операціях за кордоном. Його керів-
ником є генерал Андрій Авер’янов, учасник 
війни в Афганістані, що має звання Героя 
Росії. Багато співробітників підрозділу також 
пройшли війни в Афганістані, Чечні та на сході 
України. Штаб-квартира відділу розташована 
в приміщенні 161-го навчального центру ГРУ 
в районі Ізмайлово на сході Москви. ■

ТЕРОРИЗМ

Кілери Кремля — 
по всій Європі 
Німеччина висилає двох російських дипломатів через 
небажання Москви сприяти розслідуванню замовного вбивства

■

Кілер на велосипеді Вадим Красіков.❙



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, 0.35, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей»

11.20, 12.20 «Міняю 
жінку-11»

13.15, 14.15 «Світ навиворіт-
4: В’єтнам»

15.25 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 
зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-
2019»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»
21.45, 22.15 Комедія «Папік»
23.00 «Гроші-2019», 38 серiя
00.15 «Дубінізми»
00.45 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»
02.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

06.05, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.40 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Хто є 

хто?»

13.40 Х/ф «Поліцейська 

історія»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Страх висоти»

03.10 «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, 23.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Спадкоємці»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Профілактика

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 М/ф «Анастасія»

09.10 Х/ф «Джим Ґудзик і 

машиніст Лукас»

11.20 Х/ф «Крабат: Учень 

чаклуна»

13.50 Х/ф «Реальна сталь»

16.10 Х/ф «Люсі»

18.00 Le Маршрутка

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за Ревізором

23.50 Таємний агент

01.10 Таємний агент. Пост-

шоу

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 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

12.00, 13.20 Т/с «Ніконов 

 і К°»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Х/ф 

«Еволюція»

16.45 Х/ф «Цар скорпіонів-

3: Книга мертвих»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Свобода слова

00.00 Х/ф «Янгол смерті»

01.35 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 15.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Tpo shpo
06.00, 8.30, 17.00, 3.35 

«Випадковий свідок»
06.35 Х/ф «Табір іде в небо»
09.05 Х/ф «Беремо все на 

себе»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.10 Т/с «Міст»
23.45 Т/с «Хейвен»
01.30 Х/ф «Перестрілка»
03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.00 Елементи 
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.00 Новини 
09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 
10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 
9 серія (другий показ), 
12+ 

10.50 #ВУКРАЇНІ. Новий 
V сезон вип. 4 
«Чорнобиль. Зона чи 
атракціон»(з 11-ти) 

11.25 #ВУКРАЇНІ. Новий V 
сезон вип. 5 «SOS. 
Переселенці» (з 11-ти) 

11.50 Історія ірландських 
замків. Не жартуйте 

з лицарями. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії», 14с. 

12.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Олександра Павлова

14.10 Лекторій. Кіно. 

Чорнобиль, повтор 13-ї 

програми

14.35 Культура діалогу. Євген 

Лавренчук. Форум 

оперного мистецтва та 

реформа державних 

культурних інституцій

15.10 Цікаво. com, випуск 10

15.35 Цікаво. com, випуск 11 

16.10 Культура діалогу. Сара 

Пул. Благодійний 

ярмарок-2019, повтор 

від 29. 11

16.40 РадіоДень. від 

UA.КРИМ 14.35

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма, 2серія 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл, 

2серія

17.55 Гібридна війна РФ у 

кіберпросторі проти 

України. Документальна 

програма, ч. 1

18.25 Гібридна війна РФ у 

кіберпросторі проти 

України. Документальна 

програма, ч. 2

18.50 Культура діалогу. 

Оксана Моргун, Євген 

Дмитрук. Меморіал на 

алеї Небесної Сотні. 

19.15 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

Тараса Шевченка, 

програма 3

19.50 Наша Земля 

— Наші Океани. 

Документальний фільм

21.30 Гогольфест Дніпро. 

Вистава «Сон Аліси», 1 

частина, повтор

22.35 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

23.00 Новини від 20. 30
23.20 Концерт класичної 

музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM, 1 ч. 

00.15 Концерт класичної 
музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM, 2 ч. 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Леонід Осика. 
Документальний цикл 
«Сімдесятники»

03.15 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал, 
вип. 15

03.45 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал, 
вип. 16

04.15 Орегонський путівник, с. 9
04.40 Орегонський путівник, с. 10
05.10 РадіоДень. (повтор від 

13.15)
05.30 Радіо День (повтор від 

14.35)
05.50 Погода 

СТБ

04.00 Профілактика
07.05 Т/с «Коли ми вдома»
10.00, 2.10 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
11.50 МастерШеф
15.25, 19.00, 0.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 

доведу»

ПРЯМИЙ

06.00, 0.00 Марафон 
на «Прямому». 
Нормандська зустріч: 
зрада чи перемога?

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.55 «Бойові родини»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45 Т/с «Стоматолог»
14.45 Х/ф «Вціліла»
16.20 Х/ф «Блекджек»
18.15 «Спецкор»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-2»
01.00 Х/ф «Вуличний воїн»
02.25 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баєр» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

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

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

Чемпіонат Італії
13.45 «Колос» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України
15.30, 19.35, 0.40 Yellow
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05 «Барселона» — 

«Мальорка». Чемпіонат 
Іспанії

17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра

18.45 «Боруссія» (М) — 
«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

20.40 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра

21.35 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру. Прем’єра

22.50 «Реал» 
— «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії

00.50 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

01.45 «Маріуполь» 
— «Львів». Чемпіонат 
України

03.45 «Інтер» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Колос» — «Дніпро-
1». Чемпіонат України

07.45, 13.35, 23.35 Yellow
07.55 «Боруссія» (М) — 

«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

09.40 «Аталанта» — 
«Верона». Чемпіонат 
Італії

11.25, 3.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів

11.50 «Маріуполь» 
— «Львів». Чемпіонат 
України

13.45 «Реал» 
— «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії

15.30 «Шахтар» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

17.15, 0.40 «Великий футбол»
18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра
19.50 «Лаціо» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії
21.40, 5.40 Топ-матч
21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра
22.45 «Олександрія» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

02.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

03.50 «Андерлехт» — 
«Шарлеруа». Чемпіонат 
Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 1.40 Правда життя
09.05, 0.30 Речовий доказ
10.15, 16.55 Смертельна 

зустріч
11.15, 17.55 Як працюють 

машини
12.15 Україна: забута історія
13.05 Містична Україна
13.55 Скептик
14.55, 23.30 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Життя після 

людей

18.55, 20.45 Їжа богів

19.55 Місця сили

22.35 Невідома Південна 

Америка

02.50 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Tpo shpo

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 М/ф «Земля до 

початку часів-8: Велика 

холоднеча»

11.30, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.10 Х/ф «П’ять моїх 
колишніх подружок»

01.50 Х/ф «Кохання з 
першого погляду»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька і Володька

09.30, 16.30, 0.00 Сімейка У

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 М/ф «Маленький 

великий герой»

15.30 Вечірка

22.00 Т/с «Королі палат»

23.00 Казки У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.05, 5.15 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 «Кухня По»

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

16.55, 5.00 Пліч-о-пліч

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.45 Тема дня

19.25 Український бал

20.30 Д/ф «Акулячий маг»

21.25, 2.30, 5.40 UA:Спорт

21.50 Х/ф «Донбас»

00.05 Телепродаж Тюсо

03.35 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, 0.50, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю 

жінку-11»

13.15, 14.15 «Світ 

навиворіт-4: В’єтнам»

15.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»

21.45, 22.15 Комедія «Папік»

23.00, 1.00 «Міняю жінку-14»

02.30 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Знайомство 

з батьками»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.30 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Поклич мене у 
світлу далину»

03.15 «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, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Спадкоємці»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

07.00, 8.15 Kids Time

07.05 М/с «Том і Джеррі»

08.20, 17.00, 19.00, 23.10 Хто 

проти блондинок

10.20 Т/с «Новенька»

11.20 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Вар’яти

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

01.10 Х/ф «Анонім»

ICTV

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 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

10.10 Багач-бідняк
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф «Вуличний 

боєць»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Цар скорпіонів-

4: У пошуках влади»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 Х/ф «Злочинець»
00.35 Т/с «Володимирська, 

15»
02.15 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу
15.30 Спостерігач
22.10 Група продовженого 

дна
23.15 Невигадані історії
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Tpo shpo
06.00 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»
07.55, 17.00, 3.00 «Випадковий 

свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Товариш 

генерал»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що читає 

думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.40 «Таємниці кримінального 

світу»
03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.00 Елементи 
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. Мультсеріал 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.05 Аромати Греції. 
Документальний цикл 

09.30 Аромати Перу. 
Документальний цикл

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал, 12+ 

10.50 #ВУКРАЇНІ 
11.50 Замки Британії. 

Ланкастер. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.45 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Карнавал в готелі 
«Табір» 

13.40 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

13.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
14.10 Лекторій. Поезія. Микола 

Вінграновський 

14.35 Культура діалогу. Георгій 
Поволоцький, Ольга 
Собко. Прем’єра вистави 
«Тиха сімейна вечеря» 

15.10 Цікаво. com 
16.10 Культура діалогу. 

Богдан Струтинський. 
Всеукраїнський 
театральний Фестиваль-
Премія «Гра» 

16.40 РадіоДень 
17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 
17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
18.45 Культура діалогу. Вадим 

Ільков, Даша Бассель. 
Прем’єра фільму 
«Розділові наживо»

19.15 Лекторій. Поезія. 
Грицько Чубай 

19.50 Всесвітня природна 
спадщина. Панама 

21.00 Новини 
21.25 Фестиваль Левка 

Колодуба. Державний 
академічний естрадно-
симфрнічний оркестр 
України. Диригент 
— Вікторія Жадько

22.25 Сильна доля 
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 Концертна програма з 

Будинку Звукозапису 
Українського радіо. 
Джазовий квартет 
Руслана Єгорова

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Юрій Андрухович. 
Розстріляне 
відродження. Українська 
культура 10-30 років ХХ 
століття

03.15 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.05 МастерШеф
15.05, 18.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.05 Слідство ведуть 
екстрасенси

19.10 Таємниці ДНК
21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 

доведу»
00.00 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»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.50 «Решала»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.05 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «Зворотний відлік»
14.40 Х/ф «Люди Ікс-2»
19.25 Т/с «Команда»
21.35 Т/с «CSI: Місце злочину-3»
23.10 Т/с «CSI: Місце злочину-2»
01.00 Х/ф «Віртуальна 

революція»
02.30 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аталанта» — 
«Верона». Чемпіонат 
Італії

07.45 «Барселона» — 
«Мальорка». Чемпіонат 
Іспанії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 «Олександрія» 

— «Ворскла». Чемпіонат 
України

12.20 «Великий футбол»
13.55 «Боруссія» (М) 

— «Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

16.05 «Шахтар» — «Олімпік». 
Чемпіонат України

17.50 Yellow
18.00, 0.25 «Лаціо» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

19.40 LIVE. «Зальцбург» 
— «Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

02.15 «Колос» — «Дніпро-1». 
Чемпіонат України

04.05 «Наполі» — «Генк». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

06.55 «Баєр» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

08.45 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

09.40 «Маріуполь» 
— «Львів». Чемпіонат 
України

11.25 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

12.20 «Інтер» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

14.05, 1.45 Yellow
14.15, 19.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів
14.45 «Барселона» — 

«Мальорка». Чемпіонат 
Іспанії

16.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

17.25 «Олександрія» 
— «Ворскла». Чемпіонат 
України

19.40 LIVE. «Наполі» — 
«Генк». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

21.50 LIVE. «Інтер» 
— «Барселона». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

23.55 «Челсі» — «Лілль». 
Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

01.55 «Реал» — «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії

03.45 Топ-матч
03.55 «Аталанта» — 

«Верона». Чемпіонат 
Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.40 Правда життя
09.25, 0.30 Речовий доказ
10.35, 17.10 Смертельна зустріч
11.30, 18.10 Як працюють 

машини
12.30 Україна: забута історія
13.20 Містична Україна
14.10 Скептик
15.10, 23.30 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45 Життя після людей
19.10, 20.45 Їжа богів
20.05 Брама часу
22.35 Невідома Південна 

Америка
02.45 Володимир Івасюк
03.35 Ролан Биков
04.25 Богдан Ступка
05.15 Доктор Хайм

К1

06.30 Tpo shpo
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.15, 18.10, 0.10 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
20.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»
01.10 Т/с «Дорогий доктор»
03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 17.00, 18.00, 21.00 
Танька і Володька

09.30, 0.00 Сімейка У
10.00 СуперЖінка
11.00, 19.00 4 весілля
12.00, 3.15 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Рання пташка-2»
14.00 М/ф «Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери»
15.30 Вечірка
22.00 Т/с «Королі палат»
23.00 Казки У
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Т/с «Домашній арешт»
04.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 19.30, 21.00, 
23.10, 2.00, 5.15 Новини

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

09.30 Т/с «Росселла»
11.40 «Тайська кухня»
12.05 Телепродаж
12.30 «Кухня По»
13.10, 15.35 Бюджетники
13.45 Спецпроєкт. Церемонія 

нагородження 
нобелівських лауреатів 
2019 р. Студія

14.00 Церемонія 
нагородження 
нобелівських лауреатів 
2019 р.

16.05, 3.35 #ВУКРАЇНІ
16.40 Спецпроєкт. Церемонія 

нагородження лауреатів 
Нобелівської премії 
2019 р. Студія

17.30 Церемонія 
нагородження лауреатів 
Нобелівської премії 
2019 р.

19.55 Перший на селі
20.30 Д/ф «Акулячий маг»
21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:

Спорт
21.45 Наші гроші
22.20 Д/ф «Левиний рик»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.40 Розсекречена історія
04.05 Перша шпальта
04.35 Спільно
05.00 Пліч-о-пліч

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ГРУДНЯ 2019
10 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«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.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2020 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



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 

11»

13.15, 14.15 «Світ навиворіт-

4: В’єтнам»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»

21.45, 22.15 Комедія «Папік»

23.00 «Світ навиворіт. 

Рекордний політ 

Україною»

00.15, 0.55 «Світ навиворіт»

02.10 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Знайомство 

з батьками»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.35 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

03.20 «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 Т/с «Спадкоємці»

23.30 Фронт 14

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

05.10 Абзац

07.00, 8.15 Kids Time

07.05 М/с «Том і Джеррі»

08.20 Суперінтуїція

10.10 Т/с «Новенька»

11.10 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Діти проти зірок

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.10 Х/ф «Ілюзія польоту»

01.10 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

12.00, 13.20 Х/ф 

«Максимальний 

ризик»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «Підривник»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

22.35 Х/ф «Ніндзя-вбивця»

00.40 Т/с «Володимирська, 

15»

02.15 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Tpo shpo
06.30 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
07.50, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Алегро з 

вогнем»
10.35, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»
03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.00 Елементи 
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.00 Новини 
09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл
10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 
10.50 #ВУКРАЇНІ 
11.50 Замки Британії. 

Арундел. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.45 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Карнавал в готелі 

«Табір» 

13.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

14.10 Лекторій. Музика. 

Олів’є Мессіан 

14.35 Культура діалогу. 

Вадим Ільков, Даша 

Бассель. Прем’єра 

фільму «Розділові 

наживо» 

15.10 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. 

Ярослав Юршков. 

Фестиваль 

інтелектуального 

та естетичного кіно 

«Kinove» 

16.40 52 вікенди 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.45 Культура діалогу. 

Дмитро Щебетюк. 

Інклюзивність в Україні

19.15 Лекторій. Література. 

Маркіз Де Сад

19.45 Патагонія. від Буенос-

Айреса до мису Баїа. 

Документальний серіал 

про природу

20.45 Патагонія. від 

Камаронес до 

гори Дарвіна. 

Документальний серіал 

про природу

21.40 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Bouquet Kyiv Stage. На 

орлиних крилах. Гай 

Мінтус&Kiev Fantastic 

Orchestra

23.00 Новини

23.25 Тема дня

00.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

ЗУСТРІЧ ЕПОХ. 

Вівальді – Гайдн

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

злам парадигми

03.20 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 

04.45 Орегонський 

путівник, с. 8

05.10 РадіоДень 

05.30 52 вікенди 

05.50 Погода

СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»

08.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.40 МастерШеф

15.20 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 

доведу»

00.00 Зважені та щасливі

02.10 «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 «Решала»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.10 «Загублений 

світ»

13.10 Х/ф «Після шторму»
15.10 Х/ф «Люди Ікс-3»
19.25 Т/с «Команда»

21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

00.55 Х/ф «Сага: Прокляття 
Тіні»

02.30 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.20, 11.40, 

19.30, 1.45, 3.45 Топ-

матч

06.10 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Челсі» — «Лілль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.25, 18.25 Журнал Ліги 

Європи

11.30, 19.20 Yellow

11.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Аталанта». Юнацька 

Ліга УЄФА

13.55 «Зальцбург» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

19.40 LIVE. «Динамо» (З) 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Баєр» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55 «Баварія» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.55 «Шахтар» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.55 «Олександрія» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зальцбург» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.50 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

10.10, 15.50 Yellow

10.20 «Наполі» — «Генк». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.10 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Шахтар» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

16.00 «Челсі» — «Лілль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

18.45, 21.50 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.40 Футбол NEWS

22.55 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

00.25 «Шахтар» — 

«Аталанта. Юнацька 

Ліга УЄФА

02.15 «Динамо» (З) — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.05 «Баєр» — «Ювентус». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.40 Правда життя

09.05, 0.30 Речовий доказ

10.15, 16.50 Смертельна 

зустріч

11.15, 17.50 Як працюють 

машини

12.15 Україна: забута історія

13.05 Містична Україна

13.55, 2.40 Скептик

14.55, 23.30 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Життя після 

людей

18.50, 20.45 Їжа богів

19.50 Брама часу

22.35 Невідома Південна 

Америка

К1

06.30 Tpo shpo

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.10, 0.10 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.10 Т/с «Дорогий доктор»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька і Володька

09.30, 0.00 Сімейка У

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 Х/ф «Бібі та Тіна»
15.30 Вечірка

22.00 Т/с «Королі палат»

23.00 Казки У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

23.10, 2.00, 5.25 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 «Кухня По»

13.10, 4.05 #ВУКРАЇНІ

13.45, 17.15, 5.00 Пліч-о-пліч

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

Суспільним

16.15 Д/ф «Індія. 

Національний парк 

Канха»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.25 Тема дня

19.25 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 р. 

(Катар). Доха. Аль-Садд 

— Іенген Спорт

21.15 Новини (по закінченню)

21.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.20 Д/ф «Левиний рик»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Перша шпальта

03.40 Схеми. Корупція в 

деталях

04.35 Спільно
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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-11»

13.15, 14.15 «Світ 

навиворіт-4: В’єтнам»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.15, 20.55 Комедія «Кухня»

21.30, 22.00 Комедія «Папік»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Х/ф «Екіпаж»
04.25 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Знайомство 

з батьками»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.45 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

03.10 «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, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Спадкоємці»

23.20 Слідами енергетичної 

капітуляції. Частина 

друга

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.10 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі»

07.40 Ревізор

10.20 Т/с «Новенька»

11.20 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «П’ятдесят 

відтінків темряви»

01.10 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

10.10 Секретний фронт

12.05, 13.20 Х/ф 

«Підривник»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Максимальний 

ризик»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

22.40 Х/ф «Одинак»

00.40 Х/ф «Ніндзя-вбивця»

02.20 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Tpo shpo

06.05 Х/ф «Поет і княжна»
07.50, 17.00, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Іподром»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.10, 16.50 «Речовий доказ»

18.20, 4.00 «Правда життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл

09.55 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 #ВУКРАЇНІ 

11.45 Історія ірландських 

замків. Прихід 

нормандців. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Danses et Contredanses/

Танці та контраданси

14.10 Лекторій. Література. 

Джоан Роуллінг 

14.35 Культура діалогу. 

Дмитро Щебетюк. 

Інклюзивність в Україні 

повтор від середи

15.10 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. Ксенія 

Малих. Інтерактивна 

виставка Ukraine WOW 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

17.55 Синдром війни. 

Я повернувся. 

Документальна 

програма, 16+

18.45 Культура діалогу. Євген 

Лавренчук. Форум 

оперного мистецтва та 

реформа державних 

культурних інституцій

19.15 Лекторій КІНО. 

Кшиштоф Кесльовський

19.50 Приховані світи. 

Печери Мертвих. 

Документальний фільм

21.30 Як дивитися кіно 

22.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА НА 

UA.КУЛЬТУРА. Теорема 

Зеро. Художній фільм, 

16+

23.40 Новини

00.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

01.30 Сильна доля 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Василь Макух. 

Смолоскип. 

Документальна 

програма

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

10.45 МастерШеф

14.35 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Зважені та щасливі

21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 

доведу»

00.00 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»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Решала»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

13.05 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Територія №8»
15.20 Х/ф «Таємний план»
19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.20 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

01.10 Т/с «Зустрічна смуга»

01.55 «Облом.UA.»

03.45 17 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Десна»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.55, 5.30 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 

«Аталанта». Юнацька 

Ліга УЄФА

08.00, 0.45 Yellow

08.10 «Динамо» (З) — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25, 0.55 «Баєр» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.05 «Баварія» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.50 Журнал Ліги Європи

16.05 «Шахтар» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»

19.00, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «Динамо» (К) 

— «Лугано». Ліга 

Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Гент» — 

«Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

02.45 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.40 «Стандард» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.55 «Баварія» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.50, 10.45 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.55 «Шахтар» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.50, 17.40 Yellow

12.00 «Челсі» — «Лілль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.50, 1.45, 3.45 Топ-матч

14.00 «Динамо» (З) — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.50 «Баєр» — «Ювентус». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

18.45 Журнал Ліги Європи

19.40 LIVE. «Стандард» 

— «Арсенал». Ліга 

Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Лудогорець» 

— «Ференцварош». 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Рома» — 

«Вольфсберг». Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

03.55 «Зальцбург» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.30 Правда життя

09.10, 0.20 Речовий доказ

10.20 Дикі й озброєні

11.20 Як працюють машини

12.20 Україна: забута історія

13.10 Містична Україна

14.10 Скептик

15.10, 23.30 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Життя після 

людей

17.00 Смертельна зустріч

18.00 Сучасні дива

18.50, 20.45 Їжа богів

19.50 Брама часу

22.35 Невідома Південна 

Америка

02.35 Бізнес на залякуванні

03.30 Єврорабині

04.15 Професія — альфонс

05.05 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

К1

06.30 Tpo shpo

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.10, 1.10 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька і Володька

09.30, 0.00 Сімейка У

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 Х/ф «Бібі та Тіна: 
Зачаровані»

15.30 Вечірка

22.00 Т/с «Королі палат»

23.00 Казки У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 16.50, 

22.20, 23.25, 2.00, 5.25 

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 «Кухня По»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15 «Браво, шеф!»

16.15 #ВУКРАЇНІ

17.15 «Зворотний відлік»

19.30, 2.30 Чемпіонат світу з 

хокею з шайбою серед 

юніорів U20. Польща-

Україна

22.55 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

05.05 52 вікенди
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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, 4.00 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп-5»

13.35, 14.30 «Світ 

навиворіт-4: В’єтнам»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.35 «Ліга сміху»-2019»

22.45 «#Гуднайт_клаб-2019»

23.10 «Ліга сміху»

01.15 Х/ф «Роман з 
каменем»

05.05 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Знайомство 

з батьками»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.15 «Жди мене. Україна»

04.40 Х/ф «Гусарська 
балада»

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

13.30, 15.30 Т/с «Я заплачу 

завтра»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

01.45 Телемагазин

04.20 Реальна містика

06.00 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 6.35 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

06.40 Страсті за Ревізором

08.40 Х/ф «Ілюзія польоту»

10.30 Le «Маршрутка»

11.30, 12.30 Т/с «Новенька»

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Т/с «Будиночок на 

щастя»

22.50 Х/ф «Хтивий дідусь»

00.50 Підпільний Стендап

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25, 1.50 Факти

04.30 Студія Вашингтон

04.55 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

09.55 Антизомбі. Дайджест

11.05, 22.50 «На трьох»

10.50, 13.20 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.20 Х/ф «Одинак»

16.45 Х/ф «Злочинець»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу Прем’єра

02.20 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 

19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Tpo shpo
06.00 Х/ф «Сімейний 

каламбур, або Хто 
кому хто»

07.50, 17.00, 2.50 
«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вантаж без 

маркування»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»
12.50, 4.00 «Правда життя»
14.10, 16.50, 3.00 «Речовий 

доказ»
18.20 «Таємниці світу»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.00 Елементи 
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.00 Новини 
09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 
10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 
12+, 9 серія (другий 
показ)

10.50 #ВУКРАЇНІ. Новий 
V сезон вип. 4 
«Чорнобиль. Зона чи 
атракціон» 

11.25 #ВУКРАЇНІ. Новий V 
сезон вип. 5 «SOS. 
Переселенці» 

11.50 Історія ірландських 
замків. Не жартуйте 
з лицарями. 
Документальний 

серіал «Секрети замків 
Великобританії», 14с. 

12.40 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Джазовий квартет 
Олександра Павлова

14.10 Лекторій. Кіно. 
Чорнобиль, повтор 13 
програми

14.35 Культура діалогу. Євген 
Лавренчук. Форум 
оперного мистецтва та 
реформа державних 
культурних інституцій

15.10 Цікаво. com випуск 10
15.35 Цікаво. com випуск 11 
16.10 Культура діалогу. Сара 

Пул. Благодійний 
ярмарок-2019 повтор 
від 29. 11

16.40 РадіоДень. від 
UA.КРИМ 14.35

17.00 Кухня По. Кулінарна 
програма 2серія 

17.25 Тайська вулична їжа з 
Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл, 
2 серія

17.55 Гібридна війна РФ у 
кіберпросторі проти 
України. Документальна 
програма, ч. 1

18.25 Гібридна війна РФ у 
кіберпросторі проти 
України. Документальна 
програма, ч. 2

18.50 Культура діалогу. 
Оксана Моргун, Євген 
Дмитрук. Меморіал на 
алеї Небесної сотні. 

19.15 Музеї. Як це працює. 
Національний музей 
Тараса Шевченка, 
програма 3

19.50 Наша Земля 
— Наші Океани. 
Документальний фільм

21.30 Гогольфест Дніпро. 
Вистава «Сон Аліси», 
час. 1, повтор

22.35 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

23.00 Новини від 20. 30
23.20 Концерт класичної 

музики з Будинку 
звукозапису 

Українського радіо. In 
PARADISUM, 1 ч. 

00.15 Концерт класичної 
музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM, 2 ч. 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Леонід Осика. 
Документальний цикл 
«Сімдесятники»

03.15 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал, 
вип. 15

03.45 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал, 
вип. 16

04.15 Орегонський 
путівник, с. 9

04.40 Орегонський 
путівник, с. 10

05.10 РадіоДень. (повтор) від 
13.15

05.30 Радіо День (повтор від 
14.35)

05.50 Погода

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.55, 18.55, 22.45 

МастерШеф
14.50 Хата на тата
17.25 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
23.15 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»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Решала-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Люди Ікс-2»
15.25 Х/ф «Кон експрес»
19.25 Х/ф «Подвійні 

неприємності»
21.10 Х/ф «Втікачі»
23.05 Х/ф «Харлей 

Девідсон і ковбой 
Мальборо»

01.00 Х/ф «Литовське 
весілля»

02.30 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 23.40 Yellow

06.10 «Шахтар» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.00, 21.30 «Топ-матч

08.10, 1.15 «Лудогорець» 

— «Ференцварош». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Рома» — «Вольфсберг». 

Ліга Європи УЄФА

12.10 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.05 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 20.35 «Шлях до Гданська»

16.55 «Динамо» (К) — 

«Лугано». Ліга Європи 

УЄФА

18.45 «Гент» — 

«Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

21.40 LIVE. «Лілль» — 
«Монпельє». Чемпіонат 
Франції

23.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

00.45 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

03.05 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

03.35 «Гоффенгайм» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

05.25 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Наполі» — «Генк». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

07.50, 13.40 Топ-матч
08.05, 12.35 «Шлях до 

Гданська»
08.55, 0.20 «Динамо» (К) 

— «Лугано». Ліга 
Європи УЄФА

10.45 «Гент» — 
«Олександрія». Ліга 
Європи УЄФА

13.30, 22.15 Yellow
13.55 «Лудогорець» 

— «Ференцварош». 
Ліга Європи УЄФА

15.40 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра

16.35 «Шахтар» 
— «Аталанта». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

18.25 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

19.05 «Рома» — 
«Вольфсберг». Ліга 
Європи УЄФА

20.55 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини. 
Прем’єра

21.25 LIVE. «Гоффенгайм» 
— «Аугсбург». 
Чемпіонат Німеччини

23.25 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

02.10 «Стандард» — 
«Арсенал». Ліга Європи 
УЄФА

04.00 «Лілль» — «Монпельє». 
Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.45, 1.30 Правда життя
09.20, 0.20 Речовий доказ
10.30 Смертельна зустріч
11.30, 18.00 Сучасні дива
12.20 Україна: забута історія
13.10 Містична Україна
14.05 Код доступу
15.05, 23.30 Загадки Всесвіту
16.05, 21.45 Життя після 

людей
17.00 Дикі і озброєні
18.50, 20.45 Їжа богів
19.50 Брама часу
22.35 Невідома Південна 

Америка
02.40 Бандитський Київ

К1

06.30 Tpo shpo
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.15, 1.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
15.00, 0.40, 2.30 «Орел і 

решка. Навколо світу»
16.00, 22.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
18.00 Х/ф «Красунчик»
20.15 Х/ф «Красунчик-2»
03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
08.30 Танька і Володька
09.30 Сімейка У
10.00 СуперЖінка
11.00, 19.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Рання пташка-2»
14.00 Х/ф «Бібі та Тіна: 

Дівчата проти 
хлопців»

15.50 Вечірка
17.20 Х/ф «Перевізник-2»
21.00 Х/ф «Гарфілд»
22.20 Х/ф «Інша жінка»
00.20 17+
01.50 Теорія зради
02.40 БарДак
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 18.00, 20.30, 

23.20, 2.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 2.25 «Зворотний 

відлік»

11.45 «Дикі тварини»

12.20 Біатлон. Кубок світу. 

II етап. Спринт 7 км. 

Жінки

14.00, 19.55 Д/ф «Акулячий 

маг»

14.30 «Аромати Південної 

Африки»

15.15, 4.15 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Спринт, 10 

км. Чоловіки

16.50 Український бал

17.55 VoxCheck

18.25 Тема дня

19.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.00, 22.40 Скелетон. Кубок 

світу. IІ етап

22.00 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ГРУДНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

10.20 Комедія «Великий»

12.25 Комедія «Брехливий 

брехун»

14.15 Комедія «Dzidzio. 

Перший раз»

16.30, 21.30 «Вечірній 

квартал-2019»

18.30 «Розсміши коміка-

2019»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2019»

01.20 «Ліга сміху»

04.00 «Гроші-2019»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Дівчина з 
гітарою»

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

Сьогодні і завжди» 
Прем’єра

12.00 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

13.40 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

15.15 Х/ф «Солодка жінка»
17.10, 20.30 Т/с «По різних 

берегах»
20.00, 3.00 «Подробиці»
22.00 Концерт «Серце — дім 

для любові»
00.20 Д/п «Таїсїя Повалій. 

Сьогодні і завжди»
01.25 Х/ф «Казка про жінку 

та чоловіка»
03.30 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.50 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Спадкоємці»

17.00 Т/с «Не смій мені 

говорити» Прощай!»

20.00 Головна тема

21.00 Т/с «Не смій мені 

говорити» Прощай!»

23.10 Х/ф «Маша і 

ведмідь»

01.00 Х/ф «Олександра»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Олександра»

03.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.20 Зона ночі

05.35, 6.45 Kids Time

05.40 М/с «Лунтік»

06.50 М/с «Том і Джеррі»

07.40 Таємний агент

09.00 Таємний агент. Пост-

шоу

10.30 Діти проти зірок

12.30 Хто проти блондинок

14.30, 23.50 Хто зверху?

16.20 М/ф «Зоотрополіс»

18.30 Х/ф «Перший 

месник»

21.00 Х/ф «Перший месник: 

Друга війна»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

06.00 Факти

06.25 Особливості 

національної роботи

08.05 Я зняв!

09.50 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.30 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Ґладіатор»

22.00 Х/ф «Троя»

01.00 Х/ф «Легіон»

02.40 Т/с «Ніконов і К°»

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, 17.15 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

15.40 Зі ЗЛАГОДОЮ в серці

16.15 Кендзьор

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

05.00, 4.55 Tpo shpo

06.00 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

10.05 Х/ф «Морський 
характер»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 2.05 «Випадковий 

свідок»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 1.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

21.00 Х/ф «Кодекс злодія»
23.00 Х/ф «Рейд»
01.00 «Південь. 

Нерадянський Союз»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 По Азимуту. 

Кінбурнська коса. 

Документальний цикл, 

випуск 3

06.30 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон, вип. 1

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал, 9с. 

07.30 М/с Кмітливий Сяодзі, 

10с. 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com, випуск 13

08.30 Цікаво. com, випуск 1

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

Шестеро мандрують по 

світу. Художній фільм

10.20 Казки,перевірені часом. 

Три золоті волосини 

сонячного короля. 

Художній фільм

11.50 По Азимуту. 

Кінбурнська коса. 

Документальний цикл, 

випуск 3 

12.15 По Азимуту. Кінбурнська 

коса, випуск 4 

Документальний цикл

12.55 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+, 

5 серія, повтор другого 

показу

13.45 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 

12+, 6 серія, повтор 

другого показу

14.40 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 

12+, серія 7, повтор 

другого показу

15.35 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 

12+, серія 8, повтор 

другого показу

16.25 Іван Сила. Художній 

фільм 12+, повтор 2-го 

показу

18.10 UA Музика. Кліп. 

Христина Соловій — 

Фортеп’яно Fortepiano

18.20 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

19.15 Концерт на UA.Культура. 

Мідорі 

21.00 Новини від 19. 25

21.20 Транзит. Художній 

фільм, 16+, повтор

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Андрухович і Карбідо. 

ЛІТОГРАФІЇ

00.25 Міжнародний день 

джазу. Fantastic

02.10 Букоголіки, випуск 1, 

сезон 2

02.40 Букоголіки. випуск 2, 

сезон 2

03.05 Букоголіки, випуск 3, 

сезон 2

03.30 Разом, вип. 3

03.50 Разом, вип. 4

04.15 Разом, вип. 5

04.45 #ВУКРАЇНІ-10, вип. 3 

сезон

05.10 #ВУКРАЇНІ-11, вип. 3 

сезон

05.35 #ВУКРАЇНІ-12, вип. 3 

сезон

СТБ

05.15 Хата на тата

06.50 Прокинься з Ектором!

07.50 Зважені та щасливі

09.40 «Зважся!»

10.40 Т/с «Я все тобі доведу»

19.00 Х-фактор

21.35 Х-фактор. Підсумки 

голосування

22.30 МастерШеф

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»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.45 «ДжеДАІ-2019»

08.10 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Подвійні 
неприємності»

15.00 Х/ф «Харлей 
Девідсон і ковбой 
Мальборо»

16.55 18 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Шахтар»

19.00 Х/ф «Гонщик»
21.10 Х/ф «Прибрати 

Картера»
23.10 Х/ф «Смертельний 

ринг»
00.55 Х/ф «Дефектні»
02.30 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Лілль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Рома» — 

«Вольфсберг». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Шахтар» — «Аталанта». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.15 «Динамо» (К) — 

«Лугано». Ліга Європи 

УЄФА

13.55 LIVE. «Гранада» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

16.15, 23.40 Yellow

16.25 LIVE. «Баварія» — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

17.15, 19.45 Футбол Tables

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Наполі» 

— «Парма». Чемпіонат 

Італії

20.55, 1.40, 3.45 Топ-матч

21.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «Дженоа» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

23.50 «Львів» — «Колос». 

Чемпіонат України

01.55 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Олімпік» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.55 «Бундесліга 

weekly»«. Чемпіонат 

Німеччини

06.30 «Лудогорець» 

— «Ференцварош». 

Ліга Європи УЄФА

08.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

09.10 «Гент» — 

«Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

10.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.25 «Зальцбург» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.15, 17.45, 21.45 Yellow

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Львів» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

14.45, 22.45 Футбол Tables

15.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.50, 21.25, 23.55, 3.50 Топ-

матч

16.55 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

19.25 LIVE. «Олімпік» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Атлетіко» — 

«Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Гранада» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

02.00 «Баварія» — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.55, 23.40 Містична Україна

08.45, 18.30 Брама часу

10.15 Речовий доказ

11.25, 21.00 Всесвіт всередині 

нас

13.15, 22.50 Сучасні дива

14.05 Загадки Всесвіту

15.45 Невідома Південна 

Америка

00.30 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

01.20 Ролан Биков

02.10 Потойбіччя. Сни

03.00 Легендарні замки 

Закарпаття

03.45 Академік Корольов

04.35 Юрій Нікулін

05.20 Актори-фронтовики

К1

06.30 Tpo shpo

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.40 М/ф «Земля до початку 

часів 10: Міграція 

довгошиїв»

11.15 Х/ф «Красунчик»
13.20 Х/ф «Красунчик-2»
15.40, 2.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Впусти мене. 
Сага»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

11.50 Х/ф «Три пера»
13.00 Т/с «Королі палат»

17.00 Х/ф «Інша жінка»
19.00, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Ігри Приколів

23.00 Сімейка У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 19.25, 2.10, 

5.20 Новини

09.30 Енеїда

10.25, 14.55 Телепродаж

10.45 Хто в домі хазяїн

11.15 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.45 «Мегаполіси»

12.20, 2.35 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

13.50 Український бал

15.15 #ВУКРАЇНІ

15.45, 4.05 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

16.55 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 р. 

(Катар). Доха. Аль-

Хіляль — Есперанс

18.50 Д/ф «Акулячий маг»

19.50 Чемпіонат світу з хокею 

з шайбою серед юніорів 

U20. Україна — Естонія

22.25 Клубний чемпіонат 

світу з футболу FIFA 

2019 р. (Катар). Доха. 

Монтеррей — W

00.10 Телепродаж Тюсо

05.40 Пліч-о-пліч
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт. 

Рекордний політ 

Україною»

11.00 Комедія «Кухня»

14.00 Комедія «Папік»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Пригоди s 

Миколая»

22.30 Комедія «Іван 

Васильович змінює 

професію»

00.25 Драма «Мій найкращий 

ворог»

02.20 «Ліга сміху»

04.30 «#Гуднайт_клаб-2019»

05.00 ТСН

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

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 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

13.10 Т/с «Готель «Імперіал»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Осінь у Нью-
Йорку»

22.30 Х/ф «Довге падіння»
00.25 «Речдок»

03.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

03.50 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.30 Т/с «Не смій мені 

говорити» Прощай!»

12.30 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

17.00, 21.00 Т/с «Сім’я на рік»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Маша і 

ведмідь»

04.40 Х/ф «Олександра»

ICTV

05.20 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35 Факти

06.00 Не дай себе обдурити

06.45 Громадянська оборона

07.40 Антизомбі. Дайджест

08.10 Секретний фронт. 

Дайджест

09.05, 2.35 Т/с «Ніконов і Ко»

10.50 Т/с «Відділ 44»

12.40, 13.00 Х/ф «Троя»

12.45 Факти. День

15.50 Х/ф «Ґладіатор»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Робін Гуд»

23.20 Х/ф «Помпеї»

01.05 Х/ф «Дилер»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 0.40 Зона ночі

05.20 Стендап Шоу

06.10 Т/с «Будиночок на 

щастя»

10.45, 12.45 Kids Time

10.50 М/ф «Зоотрополіс»

12.50 Х/ф «Перший 

месник»

15.10 Х/ф «Перший месник: 

Друга війна»

18.00 Х/ф «Перший месник: 

Протистояння»

21.00 Х/ф «Примарний 

патруль»

22.50 Х/ф «Глушина»
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, 19.25 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

21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних 

проєктів
00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.25 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

07.00 «Страх у твоєму домі»
10.30 Х/ф «Невловимі 

месники»
12.00 Х/ф «Невизначена 

особа»
13.55 Х/ф «Рабиня»
17.00 Х/ф «Кодекс злодія»
19.00 Х/ф «Знову 

невловимі»
21.35 Х/ф «Сліпий»
23.20 Х/ф «Рейд»
01.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.00 Фестивалі планети. 

Документальний 
цикл вип. 13. Калгарі 
Стампід — великий 
щорічний ковбойський 
родео-фестиваль

06.30 Фестивалі планети. 
Документальний цикл, 1с. 

07.00 Новини 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал, 11с. 
07.30 М/с Кмітливий Сяодзі, 12с. 
08.00 Новини 
08.05 Цікаво. com, випуск 2
08.30 Цікаво. com, випуск 3 
09.00 Новини 
09.10 «Казки,перевірені 

часом. Бал казок». 
Художній фільм

10.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Золоте 
курча. Вистава Театру 
маріонеток

11.05 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Котилася 
торба. Вистава Театру 
маріонеток 

11.55 «Домашні вогнища». 
Телевізійний серіал, 
12+, « 4 с. (1-й показ) 

12.45 Телевізійний серіал 
«Домашні вогнища», 5 с.  
(1-й показ), 12+

13.40 Телевізійний серіал 
«Домашні вогнища» 6 с.  
(1-й показ), 12+

14.40 Альпи. снігові 
ландшафти. 

Документальний серіал 
про природу

15.50 Норвегія. дика природа. 
Документальний серіал 
про природу

16.55 Нова Зеландія. забутий 
рай. Документальний 
серіал про природу

18.05 РадіоДень. Книжковий 
ТОП 7 (прямий ефір)

18.55 «Вивчаючи природу»/
«EXPERIENCE NATURE 
3D 2012

19.05 Концерт на 
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. New Era 
Orchestra

19.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
Panivalkova — Let Me

20.00 Розсекречена історія. 
21.00 Новини від 19. 25
21.20 Вивчаючи природу. 

Документальний серіал
22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром-4 
23.00 Новини 
23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Джордж Гершвін. 
Легенда в стилі блюз

02.15 Букоголіки, випуск 4, 
сезон 2

02.40 Букоголіки, випуск 5, 
сезон 2

03.05 Букоголіки, випуск 6, 
сезон 2

03.30 Разом (вип. 6)
03.55 Разом (вип. 7)
04.20 Разом (вип. 8)
04.45 #ВУКРАЇНІ-12, вип. 3 

сезон
05.10 #ВУКРАЇНІ-1, вип. 4 

сезон
05.30 #ВУКРАЇНІ-2, вип. 4 

сезон

СТБ

06.15, 9.55 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
18.05 Битва екстрасенсів
20.00 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»
10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
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»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.50 «ДжеДАІ. Дайджест 

2018»
09.45 «ДжеДАІ-2019»
11.10 Т/с «Опер за викликом»
13.55 18 тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Динамо»
16.00 Х/ф «Люди Ікс-3»
18.00 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха»
20.10 Х/ф «Чорний яструб»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 
«Осасуна». Чемпіонат 
Іспанії

07.45, 18.25 
«Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.15 «Баварія» — 
«Вердер». Чемпіонат 
Німеччини

10.00, 14.45, 23.00 Футбол 
NEWS

10.25 «Олімпік» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

12.10 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

13.00, 18.55, 1.20 Журнал 
Ліги Чемпіонів

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

16.25 LIVE. «Вольфсбург» 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

17.15, 23.20, 3.50 Yellow
19.25 LIVE. «Севілья» 

— «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

20.15 Футбол Tables
21.20 «Великий футбол»
23.30 «Фіорентина» 

— «Інтер». Чемпіонат 
Італії. Прем’єра

01.50 «Ювентус» — 
«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Брюгге» — 
«Мехелен». Чемпіонат 
Бельгії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Динамо» (К) — 
«Лугано». Ліга Європи 
УЄФА

07.40 «Сосьєдад» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

09.25 «Львів» — «Колос». 
Чемпіонат України

11.10 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

11.40 «Атлетіко» — 
«Осасуна». Чемпіонат 
Іспанії

13.25 LIVE. «Верона» 
— «Торіно». Чемпіонат 
Італії

14.15, 16.45, 22.45 Футбол 
Tables

15.25 Журнал Ліги Чемпіонів

15.55 LIVE. «Ювентус» — 
«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

17.55, 21.45, 1.45 Yellow
18.05 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
18.55 LIVE. «Брюгге» — 

«Мехелен». Чемпіонат 
Бельгії

20.55 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Валенсія» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

23.55 «Остенде» — «Гент». 
Чемпіонат Бельгії. 
Прем’єра

01.55 «Болонья» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії. Прем’єра

03.45 Топ-матч
03.55 «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 23.40 Містична Україна
08.30, 18.30 Брама часу
10.00 Речовий доказ
11.10, 21.00 Всесвіт всередині 

нас
13.00, 22.50 Сучасні дива
13.50 Загадки Всесвіту
15.30 Невідома Південна 

Америка

17.30 Невідома Австралія
00.30 Підроблена історія

К1

06.30 Tpo shpo
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
12.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»
00.50 Х/ф «Острів скарбів»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Бджілка Майя та 

медові ігри»
12.40 Х/ф «Принцеса 

Мален»
13.50, 23.00 Сімейка У
16.40, 22.00 Ігри Приколів
17.40 Х/ф «Гарфілд»
19.00, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Т/с «Домашній арешт»
03.15 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 19.25, 1.10, 

5.20 Новини

09.30 Енеїда

10.30, 11.55 Телепродаж

10.50 Д/ф «Південні моря. 

Атолл Бікіні»

12.15 «Дикі тварини»

12.50, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування, 10 км. 

Жінки

13.50 Український бал

14.50, 2.40 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Естафета 

4х7, 5 км. Чоловіки

16.30 UA:Біатлон. Студія

16.55 Перший на селі

17.25, 4.15 #ВУКРАЇНІ

18.00 «Акулячий маг»

18.30 Д/ф «Левиний рик»

19.50 Чемпіонат світу з 

хокею з шайбою серед 

юніорів U20. Франція 

— Україна

22.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.55 Як дивитися кіно

23.20 Х/ф «Теорема Зеро»
04.40 Спільно

05.40 Пліч-о-пліч

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ГРУДНЯ 2019

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
15 грудня

www.umoloda.kyiv.ua



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ГРУДНЯ 2019ПРАВО

Генерал на захисті єпархії 
  Нагадаємо, що підлегла генерала Пе-
доса — слідча Світлана Воронюк відкри-
ла кримінальне провадження за самоуп-
равство проти начальника управління у 
справах національностей та релігій обл-
держадміністрації Ігоря Салецького че-
рез те, що за зверненням громад він пер-
шим в Україні оформив переходи храмів 
від УПЦ МП до Православної церкви Ук-
раїни. 
  Відтак посадовця ОДА уже кіль-
ка місяців тероризують допитами і на-
віть домоглися усунення його з посади 
на кілька місяців. І це, в першу чергу, 
на руку керівництву Вінницької єпархії 
Московського патріархату, яка букваль-
но «закидала» пана Салецького судови-
ми позовами.
  Ще в середині жовтня посадовець 
Салецький оприлюднив своє відкрите 
звернення до міністра внутрішніх справ 
Арсена Авакова з проханням «надати 
відповідне доручення компетентним 
підрозділам МВС дати об’єктивну оцін-
ку ситуації, яка склалася на Вінниччині 
між суб’єктом владних повноважень та 
Головним управлінням Нацполіції Ук-
раїни у Вінницькій області».
 За словами Салецького, поліція Він-
ниччини підтримує РПЦ в Україні (УПЦ 
МП) та «втручається у роботу держор-
ганів». Зокрема, 10 жовтня Вінницький 
міський суд відсторонив начальника уп-
равління у справах національностей та 
релігій Вінницької облдержадміністра-
ції Ігоря Салецького від посади на два 
місяці — до 8 грудня. Таке рішення суд 
ухвалив із подачі ГУ Нацполіції та про-
куратури Вінниччини, куди звернулися 
керівник Вінницької єпархії РПЦ в Ук-
раїні Варсонофій та окремі сільські на-
стоятелі.
  Зауважимо, що відсторонення Са-
лецького на догоду МП фактично при-
зупинило процес розгляду справ у 35 су-
дах, де за його участі релігійні громади 
вирішують спори про зміну конфесій-
ної підлеглості. Водночас 32 суди різ-
них інстанцій уже визнали правомірни-
ми дії управління під час реєстрації гро-
мад ПЦУ, які змінили конфесійну при-
належність iз РПЦ на ПЦУ.
 «Насторожує той факт, що розгляд 

поліцією Вінниччини заяв iз боку пред-
ставників ПЦУ щодо провокативних 
дій священників i вірян УПЦ (в єдності 
з Московським патріархатом), фак-
тів побиття ними та недопуску в храми 
членів релігійних громад ПЦУ спису-
ються до справи. Такі дії мають ознаки 
системності та упередженості й можуть 
кваліфікуватися як пряма та опосеред-
кована підтримка конкретної релігійної 
організації УПЦ (в єдності з Московсь-
ким патріархатом), — наголосив пан Са-
лецький. — Це створило прецедент, коли 
Головне управління Нацполіції України 
у Вінницькій області фактично втрути-
лося у роботу державного органу та про-
цес зміни релігійними громадами своєї 
підлеглості. Такі дії поліції мають нега-
тивний резонанс, створюють суспільну 
напругу та поглиблюють міжконфесій-
не протистояння».
 Це звернення до керівника МВС не 
залишилося без відповіді: керівництво 
Нацполіції за дорученням міністерс-
тва призначило службове розслідуван-
ня викладених фактів, тоді ж, у жовтні, 
начальник обласної поліції Юрій Педос 
терміново пішов у відпустку. 

Як піп-інструктор хатинку збудував 
 Ще минулого місяця генерал Педос 
завершив свій відпочинок і продовжує 
керувати Главком обласної поліції. Тоді 
як, за даними «УМ» iз неофіційних дже-
рел у Нацполіції, службове розслідуван-
ня ще не завершено. Після того, як сплив 
місячний термін розслідування, керів-
ництво НПУ подовжило його ще на міся-
ць — до 20 грудня 2019 року. 
 Тобто перевіряючі зібрали ще недо-
статньо доказів прихильності пана Педо-
са до московських попів й упередженос-
ті до ПЦУ. Втім, як стало відомо «УМ», 
службове розслідування НПУ вже під-
твердило факт, який раніше оприлюд-
нила адвокат Сніжана Чубенко, котра 
захищає інтереси громад, що вирішили 
перейти до ПЦУ: настоятель храму УПЦ 
МП, який розташований на території 
Главку поліції (!), протоієрей Сергій Гуд-
зенко дійсно роками отримував зарплат-
ню по лінії Нацполіції як працівник пра-
воохоронних органів! 
  За даними «УМ», московський піп 
був оформлений до двох підрозділів Глав-
ку поліції Вінниччини: на півставки як 
фахівець з логістики і ще на півставки як 

інструктор (!) тренінгового центру поліції! 
Після того, як перевіряючі з Києва вияви-
ли ці факти фінансування протоієрея Гуд-
зенка з держбюджету, генерал Педос уже 
на початку листопада призначив попа... 
простим техпрацівником Главку. 
 Що змінилося для настоятеля храму 
УПЦ МП, який розташований на режим-
ній території ГУ Нацполіції у Вінницькій 
області? Він уже не логіст та не інструк-
тор поліції, а нібито прибиральник, яко-
му продовжують нараховувати зарплат-
ню з бюджету поліції. 
 Утім настоятель Гудзенко не почуваєть-
ся обділеним, бо живе явно не на зарпла-
ту, яку йому нараховували у поліції. Жур-
налісти «УМ» побачили «хатинку» попа в 
одному з приватних секторів Вінниці й пе-
реконалися, що збудувати такий будино-
чок можна лише на дуже щедрі пожертви 
пастви або й заможних благодійників. 
 Зокрема, як стало відомо «УМ» iз не-
офіційних джерел, керівникам тери-
торіальних підрозділів поліції керівниц-
тво обласної поліції Вінниччини регуляр-
но розсилає листи зі вказаними банківсь-
кими реквізитами. У листах йдеться про 
те, що керівники підрозділів мають «пе-
реконувати» місцевих підприємців і фер-
мерів жертвувати кошти на ті чи інші про-
єкти Вінницької єпархії УПЦ МП. Напри-
клад, на будівництво нових храмів. 
  Один iз таких храмів розпочали буду-
вати у 2016 році у Вінниці в районі Ака-
демічний. Вражає, що храм будували ні-
бито на честь воїнів АТО! І це при тому, що 
саме священники Московського патріар-
хату відзначилися тим, що часто відмо-
влялися відспівувати загиблих на Донбасі 
захисників України. Але ж для отриман-
ня пожертв легенда чудова, хіба не так? 
 Такі листи, як правило, підкріплені 
й відповідними листами від московських 
попів. Копію одного з таких листів про-
московського духівництва має у своєму 
розпорядженні «УМ». І не варто дивува-
тися, що потім як храми, так і хатинки 
попів та навіть генерала поліції зведені з 
одних і тих самих будматеріалів. 
 «Україна молода» продовжує стежи-
ти за вражаючим взаємовигідним «схре-
щенням» керівництва поліції Вінниччи-
ни і промосковського духівництва. ■

Фрагмент листа промосковського духівництва щодо будівництва храму 
на честь воїнів АТО.

❙
❙

«Хатинка» батюшки Сергія Гудзенка у Вінниці.❙

БОЖЕ Ж МІЙ!

Піп і коп в одній особі
Протоієрей УПЦ Московського патріархату 
роками отримує зарплатню як працівник 
обласної поліції Вінниччини

■

Іван БОЙКО

 Співробітники СБУ провели 
обшуки в офісі скандально ві-
домої приватної охоронної фір-
ми «Шторм», яка належить со-
ратникам лідера «Опозиційної 
платформи — За життя», нарде-
па Віктора Медведчука — Івану 
Бойченку і Віктору Чорному. 
 За даними вітчизняної спец-
служби, причиною обшуків ста-
ло те, що бодігарди зі «Шторму» 

вели незаконне прослуховуван-
ня та відеоспостереження.
 «Працівники приватної де-
тективної охоронної компанії 
за грошову винагороду збували 
інформацію з обмеженим досту-
пом. Роздруківки телефонних 
з’єднань та дані із закритих баз 
зловмисники реалізовували за-
мовникам за грошову винаго-
роду, — йдеться у повідомлен-
ні Служби безпеки. — Проведе-
но обшуки, зокрема на вулиці 

Васильківській, 23 за адресами 
офісних приміщень охоронної 
компанії, детективного агентс-
тва та місцями проживання фі-
гурантів провадження».
 У СБУ також повідомили, 
що співзасновнику детектив-
ного агентства оголосили про 
підо зру. Наразі триває досудо-
ве слідство за ст. 182 (порушен-
ня недоторканності приватного 
життя), ст. 361-2 (несанкціоно-
вані збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим до-
ступом), ст. 364 (зловживання 
владою або службовим станови-
щем) Кримінального кодексу.
 Цікаво, що першим про об-
шуки повідомив інший нардеп 
ОПЗЖ, одіозний екс-заступ-
ник генпрокурора часів Яну-
ковича Ренат Кузьмін. За його 
словами, він прийшов у буди-
нок за адресою Васильківська, 
23б, але його не пустили спец-
призначенці з автоматами.
 При цьому Кузьмін заявив, 
що він прийшов у будинок, 
де розташований офіс глави 
політради ОПЗЖ Віктора Мед-
ведчука: «За цією адресою роз-
ташований офіс лідера політра-
ди ОПЗЖ Віктора Медведчука. 
Мене не пустили. Офіс закри-
тий. Двері мені відкрили оз-
броєні автоматами люди, з на-
писами на грудях «СБУ».

 І додав, що в цій будівлі є офі-
си чотирьох депутатів, а прове-
дення обшуків у депутатів або 
в їх приймальнях є злочином. 
На його думку, все це «схоже 
на помсту з боку СБУ» за звер-
нення, яке депутати від ОПЗЖ 
направили в ДБР. У зверненні 
вони вимагали порушити кримі-
нальну справу стосовно спів-
робітників СБУ, які нібито здій-
снюють стеження за депутатами 
ОПЗЖ.
 Пізніше відомий журналіст 
Юрій Бутусов повідомив, що, 
за його даними, під час обшуків 
затримано особистого охоронця 
Медведчука Костянтина Івано-
ва. Сама ж спец операція прохо-
дила в приміщеннях агентства 
«Шторм», яке забезпечує без-
пеку як кума Путіна — Вікто-
ра Медведчука, так і структур 
ОПЗЖ. ■

ГУЧНА СПРАВА

«Шторм» для Медведчука
СБУ обшукала охоронну фірму, яка опікується безпекою кума 
Путіна, і затримала одного з його бодігардів

■

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

Минулого тижня «УМ» повідомляла про приголомшливі факти лобіювання інтересів 
УПЦ Московського патріархату керівництвом обласного Главку поліції Вінниччини. 
Тим більше що в цьому регіоні московським попам удалося фактично заблокувати 
бажання тисяч православних молитися у храмах помісної автокефальної ПЦУ. І не 
дивно, адже керівник обласної поліції Юрій Педос не лише симпатизує УПЦ МП, а й 
усіляко протидіє юридичній реєстрації документів про зміну конфесійної приналеж-
ності низкою релігійних сільських громад області. 
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Починається книжка неве-
село: «Українці читають вкрай 
мало». А далі західна статисти-
ка: німці та американці читають 
майже шість годин на тиждень. 
Риторичний висновок очевид-
ний: чи не тому вони живуть ліп-
ше?
 Як заходить про імена-іко-
ни, то з’ясовується, що Білл 
Гейтс, наприклад, стабільно 
віддає книжкам годину щодня. 
Але одразу видно, що кожен із 
авторів збірки говорить не про 
кількість «читацького часу», а 
про його якість. Засновник кон-
салтингової компанії «Бізнес-
Конструктор» Кирило Куниць-
кий радить нібито тривіальне: 
прочитати і зрозуміти. Всі згод-
ні, але хто дотримується? Наш 
автор показує, як це реально 
може працювати під час кон-
такту з книжками Іцхака Аді-
зеса (до речі, перекладеними ос-
таннім часом українською — як 
і переважна більшість згаданих 
у «50 книжках...» зарубіжних 
творів).
 Гендиректор агроголдінгу 
«Астарта-Київ» Віктор Іванчик, 
прихильник книжок Річарда 
Бренсона та Насіма Талеба, вва-
жає, що читання серйозної лі-
тератури — не лише бізнесово-
біографічної — готує людину до 
сприйняття ідей. Спрощено ка-
жучи: не читаєш — не здатний. 
А непомильна ознака серйозної 
літератури — це завжди запитан-
ня «навіщо?» (здебільшого при-
ховане). Про те саме й Ілон Маск: 
«Часто запитання є складні-
шим за відповідь. Якщо правиль-
но сформулювати запитання, 
то відповісти буде просто». 
 Часом автори-сповідни-
ки причаровують потенційно-
го читача поліваріантним гумо-
ром, як-от Михайло Чобанян із 
біржі криптовалют, котрий виз-
начає як головну книжку, що 
сформувала його бізнесфілосо-
фію, таку: «Хрещений батько» 
Маріо П’юзо — про управління 
бізнесом у нестандартних умо-
вах, взаємодію з конкурентами 
і баланс із сім’єю. Це дуже нага-
дує ведення бізнесу в Україні».
 Підсумовує розмаїття думок 
філософ Андрій Баумейстер: 
«Вміння читати: декодуючи 
книжки, ми створюємо знання». 
Насамкінець пан філософ прого-
лошує впевненість, якій хочеть-
ся вірити, — про «повернення фі-
лософії у публічний простір». 
 На початку рецензованої 
книжки генеральний директор 
Yakaboo.ua Іван Богдан пише те, 
що, як на мене, варто повтори-
ти й наостанок: «Усі стежать 
за відомими людьми, прагнуть 

досягти їхнього у с п і х у , 
тож ми сподіваємось, що їх на-
слідуватимуть й у читанні». А 
засновник логістичної компанії 
«Укр-Китай Комунікейшн» 
В’ячеслав Лисенко конкрети-
зує: «Зовсім не обов’язково вит-
рачати сотні тисяч доларів на 
проходження курсів МБА. До-
статньо лише стабільно при-
діляти час читанню».
 Серед отих, умовно кажу-
чи, п’ятдесяти творів, на котрі 
по силаються автори збірки «50 
книжок...», чи не найчастіше 
зринає ім’я американської пись-
менниці-філософині Айн Ренд. В 
її magnum opus — романній три-
логії «Атлант розправив плечі» 
— є прикметна фраза: «Єдина 
аристократія, що лишилася в 
світі: фінансова аристократія» 
(К.: Наш формат, 2015). Це писа-
лося далекого 1957-го. Та, схоже, 
ми оце лишень зараз наздоганяє-
мо Америку. Проілюструю цю 
тезу просто: а чи є у нас видання 
на кшталт «50 книжок, щоб ста-
ти успішним у політиці»? Що і 
як читають топ-державці — пе-
ресічному українцеві невідомо. 
А, отже, невідомо, куди й навіщо 
нас «ведуть». Мовчазна аристок-
ратія — нонсенс. Тож, виглядає, 
не маємо її, політичної, — лише 
бізнесову.
 До речі, у нашій книжці тра-
пився єдиний голос супроти Айн 
Ренд: мовляв, корисніше про-
читати будь-яку спецброшурку. 
Як на мене, то це комунікатив-
на вихватка просто за Чеховим: 
«Ку-ку-ку-ха-ха-ха!». Авжеж: 
коли плюралізм — то плюралізм. 
Направду, цей півнячий згук 
лише зміцнив позицію «Атлан-
та...» у рецензованій книжці. 
 Одне з українських бізнес-ви-
дань, згаданих авторами-підпри-
ємцями «50 книжок...» — альбом 
Юлії Савостіної, Лали Тарапакі-
ної та Юлії Аврори Огородник 
«#MADEINURRAINE: купуй, 
смакуй, мандруй» (К.: Саміт-
Книга, 2017). Власне, ця книж-
ка сама є добрим прикладом ре-

алізації бажань у комерційній 
площині. Авторки полюбля-
ють мандрувати, ексклюзивний 
шопінг та смачно попоїсти — і 
випускають по отриманні задо-
волення привабливі путівники-
звіти. Від усіх інших подорожніх 
гедоністів вони відрізняються 
спільною пристрастю під назвою 
«Україна». Пані Савостіна здій-
снила яскраво-резонансний екс-
перимент «Як прожити рік, ку-
пуючи лише українське»; пані 

Тарапакіна 
переймається 

дослідженням-сис-
тематизацією вітчизня-

ної індустрії гостинності; 
пані Огородник уже понад де-

сять років прищеплює Україні 
принципи європейської експер-
тизи кухні від «Мішле».
 Відтак, дістаємо від них вип-
робувані на собі рекомендації, від 
яких важко відмовитися. При-
міром, дають знати землякам, 
що місто Українка на Київщині, 
— це не тільки найвідоміша ло-
кація залишків Трипільської 
культури, а й єдина поки що 
осетрова ферма, де заготовляють 
чорну ікру. Розповідають про 
луганське подружжя Анастасії 
та Андрія Дуліних, котрі узяли-
ся виробляти жіночу білизну та 
купальники за найвищими стан-
дартами, і тепер марку Anabel 
Arto з наліпкою Made in Ukraine 
купують у Старій Європі (2014-
го фірма перебралася до Харко-
ва). Одна з пропонованих зупи-
нок — у Болградському районі 
Одещини з його славетними ви-
ноградниками, у рідному селі 
колишнього міністра енергети-
ки Івана Плачкова, котрий тепер 
замість політики виробляє елітні 
вина під фішкою «Колоніст».
 Утім, автори «50 книжок...» 
не густо згадують вітчизняну 
літературу успіху. П’ятнадцять 
років тому, коли вони саме то-
рували власні стежки в ділово-
му світі, бізнесвидання регу-
лярно-епізодично — декілька 
(!) книжок на рік — продукува-
ли лише старі «Основи» та «Ви-
давництво Олексія Капусти». 
Тепер таких — і видавництв, і 
книжок — помітно більшає рік 
у рік. Навіть видавництво «Дис-
курсус» із Брустурова, котре від 
початку позиціонувалося яко 
інкубатор надій молодої прози, 
започаткувало серію «дошок по-
шани». 2017-го вийшли «10 ус-
пішних українських брендів» 
авторства Богдана Ославського 
(«УМ» рецензувала її у числі від 
24.01.2018), а торік з’явилися 
«10 успішних компаній. Нова 
якість підприємництва в Ук-
раїні» від Олега Криштопи та 
Христини Бурдим.
 Друга книжка програє у про-
фесійному аналізі, проте збіль-
шує читацьку базу за рахунок 
популярного викладу. Часом го-
нитва за масовим читачем спри-
чинює сумнівні пасажі, як-от: «Є 
ще варіант робити те, що ціка-

во самому. Експерти вважають, 
що це неправильно». Ця теза — 
заперечення Гейтса, Джобса, 
Маска і тощо-тощо. Хотілося б 
поглянути на тих «експертів».
 А проте, «10 успішних ком-
паній» — книжка цікава, пожив-
на й легкостравна. Взяти, бодай, 
історію фірми ROSA з містечка 
Нововолинськ, котра починала 
з цілковитого нуля («до ROSA в 
Україні не було крупних виробни-
ків фарб професійного рівня»), а 

тепер задовольняє потреби чи 
не всіх вітчизняних художни-
ків-професіоналів та легіон ама-
торів і вже експортує свої фар-
би-полотна-пензлики до всіх 
постсоціалістичних країн. А ще 
«в якийсь момент оптовик вирі-
шив показати своє бачення тор-
гівлі вроздріб, якою саме мусить 
бути спеціалізована крамниця», 
— то є відома багатьом практич-
ним поціновувачам малярства 
крамниця Artmart.
 Цього року вийшла прик-
метна книжка Андрія Яніцько-
го та Грехема Стека «Приватна 
історія. Злет і падіння найбіль-
шого приватного банку Украї-
ни» (К.: Брайт Букс, 2019). Там 
є розділ, «у якому менедже-
ри ПриватБанку навчають-
ся читати правильно». Поча-
ток історії майже випадковий: 
комп’ютерний чарівник Приват-
Банку Олександр Вітязь якось 
передав голові правління Олек-
сандру Дубілету книжку Біл-
ла Гейтса «Бізнес зі швидкістю 
думки». Пан Дубілет «зобов’язав 
інших топменеджерів прочита-
ти, потім улаштував розбір 
книжки на спеціальній нараді». 
Відтоді «читання стало части-
ною корпоративної культури 
Привату... Деякі книжки ста-
вали обов’язковими для читан-
ня всіма співробітниками бан-
ку, а не лише керівниками». А 
2015-го у банку здійснили на-
віть міні-соціологічне дослід-
ження з метою з’ясувати, хто 
більше заробляє: ті, хто погод-
жується читати книжки, чи ті, 
хто відмовляється. Понад сто ти-
сяч корпоративних клієнтів от-
римали можливість безоплатно 
скачати книжку «Щира лояль-
ність» Ф. Райгельда і Р. Маркі 
просто з «Приват24». Резуль-
тат вражає: «Ті, хто таки ска-
чав книжку, в середньому зароб-
ляють на 22 відсотки більше за 
тих, хто відмовився».
 Звісно, не ця цікавинка, аж 
яка ваблива, є осердям цього 
збалансованого журналістсько-
го розслідування майже в дусі 
Пулітцерівського стандарту. Ро-
боту автори здійснили поважну і, 
з огляду на вчорашні-сьогодішні 
перипетії довкруг — небезпечну 
(«один колишній співробітник 
банку зажадав включення його 
до програми захисту свідків»). 
Вийшла «не книжка про бізнес-
геній Ігоря Коломойського, а зба-
лансована біографія Приват-
Банку».

 Щодо «генія», то тут це тер-
мін суто технічний і локальний; 
інфраструктурний, сказати б. 
Адже дізнаємося про чимало не 
надто взірцевих, м’яко кажучи, 
вчинків Ігоря Валерійовича. Ав-
торські симпатії радше на боці 
Сергія Тігіпка, автора ідеї та її 
блискучої реалізації упродовж 
перших п’яти років. Приват-
Банк зареєстрований березнем 
1992-го; 1997-го пан Тігіпко пі-
шов до уряду економічним віце-
прем’єром і призначив замість 
себе директором пана Дубілета. 
«Приблизно в 1999 році Тігіпко 
продав свою частку акцій у При-
ваті іншим акціонерам».
 Від початку бізнесова ідея 
проєкту була цілком суголос-
на «ліхім 90-м»: «Що не заборо-
нено — те дозволено». А якщо 
раптом заборонено, то скільки 
банк утратить, порушивши за-
борону, і скільки втратить, за-
лишаючись законослухняним?». 
Авжеж: «книжка, яка найбіль-
ше відображає підприємницький 
дух ПриватБанку, — це біблія 
лібертаріанців «Атлант розп-
равив плечі» Айн Ренд».
 У Приватівській історії є всьо-
го. Є чим насправді гордитися: 
«Всюдисущість банку стимулю-
вала розвиток малого підприєм-
ництва, можливо, навіть більше, 
ніж усі держпрограми підтрим-
ки малого бізнесу... Став важли-
вою частиною не лише економі-
ки, а й культури — став мемом... 
Двадцять мільйонів приватних 
клієнтів — половина всіх дорос-
лих мешканців країни». А була й 
дика конкуренція та олігархіч-
ний кураж: «Група «Приват» 
скупила внутрішніх виробників 
сировини, яка необхідна для ви-
робництва якісної сталі... конт-
ролювала до 40% світового ринку 
марганцю».
 Читач дійсно потрапляє за 
лаштунки могутньої бізнес-ім-
перії. Тут і про обов’язкове тес-
тування на поліграфі всіх від-
повідальних працівників банку; 
про Приватівський трамплін по-
пулярності Вєркі Сердючки; про 
московську філію, очолювану 
генералом КҐБ; про розборки з 
кримськими бандитами і дивне 
входження на ринок Донбасу; 
про латвійські відділення, де 
осіло чимало грошей Янукови-
ча; телефонні перемовини пос-
ла Ізраїлю з прем’єром Гройсма-
ном і навіть про те, що «із однієї 
з кредитних карт банку було 
витрачено 622 млн гривень на 
гру в казино за межами Украї-
ни».
 Але головного таки немає. 
Чим була ця націоналізація? 
Порятунком найбільшого сис-
темного банку? Відверненням 
гігантського «депозитного бун-
ту» («через паніку клієнти При-
вату знімали в банкоматах по 2 
млрд гривень на добу...  У разі ма-
сових заворушень поліція пла-
нувала виставити охорону біля 
кожного з двох тисяч трьохсот 
відділень»)? Вимушеним проти-
олігархічним захистом держа-
ви? Змовою персонажів найви-
щого статусу? 
 Автори й не могли дати від-
повідей. Це компетенція ДБР, 
може, навіть, не сьогодніш-
нього. Але наприкінці книж-
ки добросовісно зафіксовано 
збитки:  «Україна витрати-
ла на порятунок ПриватБан-
ку майже 6 млрд доларів, або 
близько 7 відсотків ВВП. Ще 
ні копійки з цієї суми бюджет 
не отримав назад, нікого не 
розшукують, нікому не вису-
нуті звинувачення». ■

ОБРІЇ

Дивіденди від читання:
досвід успішного бінесу

■

Костянтин РОДИК

Цьогорічне травневе число журналу «Бізнес» вийшло несподіва-
ним форматом — повноцінною книжкою під назвою «50 книг, щоб 
стати успішним в бізнесі». Насправді наприкінці назви не крапка, 
а через кому — порівняльний сполучник «як» — і далі пазл імен, 
з котрих варто брати приклад. Бафіт, Бренсон, Гейтс, Маск. Плюс 
успішні бізнес-українці: Анатолій Амелін, Віталій Антонов, Дмитро 
Борисов, Сергій Вовченко, Юрій Кривошея, Юрій Филюк, Василь 
Хмельницький, Андрій Худо, Володимир Чеповий, Олексій Чуєв, 
Валентин Шеветовський — два десятки нинішніх підприємців-
брендів. Але збірка не про їхні шляхи до сяючих вершин, 
не про рецепти й майстер-класи. Це, радше, сповіді 
про точки осяяння — про книжки, що визначили-
розширили-змінили їхнє дао.
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Інна СТЕПАНЧУК 

 Уже стало доброю традицією святку-
вати день народження ректора Київсько-
го національного університету культури 
і мистецтв Михайла Поплавського мас-
штабним концертним шоу. От і цей рік 
не став винятком: 28 листопада Михай-
ло Михайлович відзначив «круглу» дату, 
а 3 грудня вийшов на велику сцену Пала-
цу спорту. Втім, нинішній концерт усе ж 
був винятковим — ювілейним, адже рек-
тору Поплавському (важко повірити!) ви-
повнилося 70 років! 
 «Фішки, які ми підготували для 
ювілейного концерту «Я — українець!», 
вразять кожного! Приходьте на шоу, яко-
го ще не бачила Україна!» — інтригував 
Михайло Поплавський зі своєї сторінки у 
«Фейсбуці» за пару днів до концерту. На 
що в коментарях йому цілком щиро на-
писали: «Найголовніша фішка — це сам 
Михайло Михайлович!»
 І це справді так! Бо «на Поплавсько-
го» прийшли понад 10 тисяч людей — ве-
личезний зал Палацу спорту заповнили 
вщерть. Серед глядачів були: третій пре-
зидент України Віктор Ющенко, співач-
ка Камалія з чоловіком і доньками та інші 
знаменитості. Спеціальним гостем став 
прямий спадкоємець Альфреда Нобеля, за-
сновника знаменитої премії, Мікаель Но-
бель, який прилетів до Києва разом із «Міс 
Швеції». У залі були й відомі політики та 
багато ректорів столичних і закордонних 
вишів,  зокрема ексміністр освіти і ректор 
НУБіП Станіслав Ніколаєнко. 
 Зі сцени ювіляра вітали відомі випус-
кники й викладачі університету: Павло 
Зібров, Ірина Білик, Катерина Бужинсь-
ка, Наталія Бучинська. Повною несподі-
ванкою стала поява на сцені улюбленця 
жінок Олега Винника. Разом з ювіляром 
вони виконали пісню «Ніно». Виявило-
ся, що Михайло Михайлович навіть пере-
клав відомий хіт Винника на українську, 
бо Поплавському, колишньому хлопцю з 
села, «не всьо равно», яка мова лунає на 
його концертах. «Для мене важливо, аби 
на сцені звучала українська пісня», — не 
втомлюється повторювати патріот і вели-
кий життєлюб Поплавський. 
 І вже зовсім ніхто не очікував побачи-
ти на сцені почесного професора КНУКіМ 
Томаса Андерса, еге ж, того самого — 

соліста культового гурту Modern Talking. 
Із Поплавським Андерса пов’язують дав-
ні приязні стосунки. Тож, вітаючи свого 
друга з ювілеєм, він виконав кілька пі-
сень під овації вже добре розгарячілої 
публіки. 
 Та й це були не всі обіцяні «фішки», 
бо на сцену до Михайла Поплавського ви-
ходили вибачатися артисти з «95 квар-
талу». На очах публіки хлопці впали пе-
ред ним на коліна і каялися, що так час-
то дозволяли собі жартувати над співаю-
чим ректором. Сам Поплавський у цей 
час, ледве стримуючи сміх, сидів за ро-
ялем в образі відомого англійського спі-
вака — ну справжнісінький тобі Елтон 
Джон! На знак «мирової» вони разом ви-
конали пісню з репертуару сера Елтона. 
 Кожен концерт Михайла Поплавсь-
кого — це ще й своєрідний творчий звіт 
КНУКіМ. Разом зі своїм ректором на 
сцені співають і танцюють сотні студентів 
Університету культури. Підготовка тако-
го грандіозного шоу — це чудова вироб-
нича практика і поштовх до подальшого 
розвитку. «Для мене важливо, аби на сце-
ну виходили молоді артисти, щоб студен-
ти розуміли — досягти успіху може ко-
жен, треба лише дуже цього хотіти і ба-
гато працювати. Це моя патріотична, 
політична і життєва позиція», — каже 
Михайло Поплавський. Тут пан ректор є 
чудовим прикладом для своїх студентів: 
невтомний працелюб, надзвичайно пози-
тивний і креативний, він й у свої сімдесят 
є тим двигуном, який рухає університет 
до нових звершень. Досі продовжує запи-
сувати нові пісні (на концерті презенту-
вав композицію «Я твій Міша»), влашто-
вує феєричні постановки світового рівня 
— він іде в ногу з часом, залишається мо-
лодим і сучасним. І за всі ці чесноти сту-
денти просто обожнюють свого ректора! 
Я — українець, син народу того,
Що відвикає нині від ярма.
Я не корюся, я молюся Богу
І вірю в те, що все це недарма. 
 Ці слова з пісні Анатолія Матвійчу-
ка стали лейтмотивом усього концерту, і 
вони цілком відповідають життєвому кре-
до ректора Поплавського. «Ми — сильна 
нація, мудрий і талановитий народ, і я 
щиро вірю, що все у нас буде добре», — 
каже Михайло Михайлович. І в його оп-
тимізм дійсно хочеться вірити! ■

ЖИВА ЛЕГЕНДА

«Я —українець! 
— цього не 
відняти»
У Палаці спорту співаючий ректор Михайло Поплавський 
відсвяткував своє 70-річчя грандіозним шоу

■

Справжній українець і його талановиті українки.❙

«Ми — українці. І ми — непероможні», — переконаний Михайло Поплавський. ❙

Співаючий ректор «запалює».❙

Зірковий ювіляр і його зіркові гості.❙

І хто повірить, що Михайлу Михайловичу — сімдесят?❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Чоловiк стоїть перед продав-
цем лотерейних квитків.
 — Ви говорите, що я можу виг-
рати сто тисяч гривень?
 — Зрозуміло.
 — А коли відбудеться тираж?
 — Наступної середи.
 — Не підходить, гроші мені 
потрібні до цієї суботи.

* * *
 У супермаркеті подружня пара 
підкочує з двома набитими візка-
ми до каси. Дружина:
 — Ой, забули туалетний папір 
узяти.
 — Не треба, у нас чек на 60 
метрів буде.

* * *
 Літня пані із симпатичною доч-
кою входить до кабінету лікаря.
 — Роздягайтесь, — каже лі-

кар дівчині.
 — Це я хворію, синку, — по-
яснює мати.
 — Тоді, вибачте, бабусю. По-
кажіть язик.

* * *
 Хлопець iз дівчиною сидять у 
парку.
 Вона:
 — Ти мене кохаєш?
 — Кохаю.
 — А скажи що-небудь ще.
 — Так я й так уже зайвого бов-
кнув.

* * *
 — Не треба так гірко плакати.
 — Але мої батьки проти нашо-
го шлюбу.
 — Нічого страшного — я 
знайду собі іншу наречену.

Чоловік — «сепар», а жінка — «укропка». Через це й розійшлися
Вимушена переселенка з Донбасу — колишній прапорщик — знайшла новий дім на Полтавщині

По горизонталі:
 1. Яскравий гриб, який не ре-
комендують їсти. 6. Вилога на ру-
каві одягу, характерна для військо-
вих мундирів.  7. Український поет, 
один з учасників відомого на по-
чатку 1990-х літературного гурту 
«Пропала грамота».  8. Кораловий 
острів.  9. Представник одного з на-
родів Північного Кавказу. 11. Давня 
київська річка, закута нині в колек-
тор. 12. Собаче обличчя. 15. Річка 
на Луганщині і добровольчий ба-
тальйон. 17. Патологічний рубець, 
що виникає на місці рани чи опі-
ку. 18. Закручене пасмо волосся. 
19. Мати міст руських (а не росій-
ських). 21. Експерт із цінних старо-
винних речей. 22. Назва афгансь-
кого моджахеда. 23. «Живуть в Ук-
раїні як дачники, держави знева-
живши суть. Нині нам порядкують 
Табачники, де Тютюнники мусили б 
буть» (автор).
По вертикалі:
 1. Прессекретарка чинного пре-
зидента України. 2. Населений пункт, 
на місці якого виникла Одеса.  3. 
Спис, яким в давнину ловили рибу. 4. 
«З дешевої рибки погана ...» (народ-

на мудрість). 5. Буддійський храм. 6. 
Наркотична речовина, з якою більшо-
вики порівнювали релігію. 9. Бездо-
ганна річ, приклад для наслідування. 
10. Знаменитий польський компози-
тор. 13. Новий голова Українського ін-
ституту національної пам’яті. 14. Бо-
ковий або верхній брус рами дверей. 
15. Кутовий вимір у сферичній сис-
темі координат. 16. Великий літера-
турний твір. 17. Кастильський конкіс-
тадор і першовідкривач, завойовник 
Мексики. 20. Молочна залоза коро-
ви чи кози. ■

Кросворд №134
від 29—30 листопада

з 9 до 15 грудня

 Овен (21.03—20.04). Сімейне життя має 
свої принади, тому цiнуйте тi моменти, якi вам 
дарує ваша друга половинка. Будьте уважнi, не 
випустiть iз рук удачу.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Найважливі-
шою складовою вашого успіху стане здоро-
вий спосіб життя. Геть шкідливі звички, бiль-
ше займайтеся спортивними вправами.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Близнюки (22.05—21.06). Випадок до-
поможе вам розкрити прихованi таланти, а все 
iнше залежить вiд вас. Тиждень сприятливий 
для здійснення планiв.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Рак (22.06—23.07). Якщо вам захочеться 
чогось нового, спробуйте подивитися на своє 
хобi з iншого боку. Наприкiнцi тижня ви отри-
маєте важливi новини.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08). Нарештi ви закiнчи-
ли всi справи, тож не грiх i вiдпочити. Можете 
поїхати вiдпочити або просто влаштуйне вечiр-
ку, на яку запросiть близьких i друзiв.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). Ви вважаєте, що за-
порука успіху у завоюваннi висот, але не все те 
золото, що блищить. Уважно прислухайтеся до 
порад близьких
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Терези (24.09—23.10). Друзi допомо-
жуть подолати труднощі. Щоб зробити при-
ємне близьким, подбайте заздалегiдь про не-
дiльний вiдпочинок.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вам запро-
понують ризикований проєкт, завдяки якому 
ви не тільки збагатитеся самі, а й виведете ін-
ших на шлях процвітання. На першому планi 
— стосунки з людьми.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

Стрілець (23.11—21.12). Знаючи ваші 
організаторські здібності та почуття обов’язку, 
начальство доручить вам відповідальну робо-
ту. Вашої енергії вистачить не на одне серйоз-
не доручення.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваш бiзнес бла-
гополучно розвивається. Друзi пiдтримають 
вас у всiх справах. Будьте уважнi з докумен-
тами, уникайте сумнiвних оборудок.

 Водолій (21.01—19.02). Підприємці 
займуться реорганізацією своєї справи. Мож-
ливі переїзд у новий офіс, змiна колективу i 
навiть робота в іншому напрямі. Прибутки га-
рантованi.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 12.

 Риби (20.02—20.03). Хоч якi б справи 
ви починали, все приноситиме прибутки. У вас 
буде відчуття, що ви граєте в безпрограшну ло-
терею.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. ■

Дара ГАВАРРА

 Про те, що біологічна донька Анджеліни Джолі 
Шайло Нувель Джолі-Пітт ще з малечку просила нази-
вати себе хлопчиком, купувати їй хлопчачий одяг, уже 
нікого не дивує. Дійшло до того, що з 12-річного віку ди-
тина почала вживати гормони, а рік тому і взагалі лежа-
ла в одній із клінік Санта-Моніки під наглядом матусі з 
невідомо якою метою. Тепер же 13-річна дівчина офіцій-
но змінила ім’я на чоловіче — Джон (ще з чотирирічно-
го віку дівчинка просила саме так її називати).
 Та й це ще не все: скандальна сімейка вирішила 
йти до кінця у гонитві за подачею сенсацій для преси 
(адже відомо — пишуть, отже, пам’ятають) і нещодав-
но всі глянцеві ЗМІ облетіла чергова новина — 44-річ-
на Анджеліна Джолі помічена у зв’язках зі своєю коле-
гою по акторському цеху 32-річною Еван Рейчел Вуд (ві-
домою у нас не стільки своїми кінороботами, скільки ро-
маном зі світовою зіркою Мериліном Менсоном). Еван 
називають у певному сенсі дикою — вона постійно ек-
спериментувала в сексуальних стосунках то з чоловіка-
ми, то з жінками. Її камінг-аут відбувся ще в 2010 році, 
коли вона на запитання преси відповіла, що не бачить 
різниці у статі партнера, адже коли зустрічаєш хорошу 
людину, яка тобі подобається, то не звертаєш увагу на 
те — жінка це чи чоловік. 
 Щодо відомої кінозірки Джолі, то всі, мабуть, уже 
призабули її походеньки, адже перший сексуальний ек-
сперимент із представником протилежної статі самої Ен-
джі стався, ще коли їй був лише 21 рік, а «предметом» 
проб і помилок стала партнерша по фільму Дженні Шимі-
цу. Мало відома на той час Джолі ще тоді заявляла про 
свою бісексуальність. Проте після цього досвіду (можли-
во, за підказкою свого агента) актриса зустрічалася лише 
з чоловіками. Та важке розлучення з Бредом Піттом дало-
ся взнаки, тож Анджеліна вирішила повернутися до по-
переднього досвіду стосунків, мабуть, сподіваючись, що 
цей зв’язок не завдасть їй стільки болю. ■

ОВВА!

Яблуко від яблуні...
Анджеліна Джолі та її донька міняють 
орієнтацію

■

Анджеліна Джолі з донькою.❙

7—8 грудня 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, 
удень +3...+5 Пiслязавтра температура вночi -1...+1, удень 
+3...+5.

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