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Усі жданики проїли

РИМА ТИЖНЯ

Задовго до Різдва
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ти бачиш, як усе склалося!
Хоч сідай і пиши заповіт,
Бо задовго до Санта Клауса
Приходить Санта Ковід.
Упряжка його з’явилась,
Стихнув дзвіночків дзвін.
Його «хо-хо-хо!» — це вірус,
Який розсіває він!
Тому уже відсьогодні
Без нагадування й підказки
Вдягай новорічну маску!
Вдягай новорічну маску!

■

стор.4»

У Баку 

святкують, 

в Єревані 

протестують, а 

виграє Москва

У харківській мерії запевняють, 

що Геннадій Кернес повернеться 

з німецької клініки вже за місяць 

і візьме участь у першій сесії 

новообраної міськради

Кавказькі бранці ...А киснем на вулиці подихаєте! 

стор. 3»

Поки влада думає про 

шпиталі на спортивних 

майданчиках, у регіонах 

стоять порожніми лікарні 

з хорошими умовами й 

обладнанням

Почаївська лавра має належати українцям, а не московським попам.
Фото з сайта oksa.com.ua.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,161 грн 

1 € = 33,144 грн

1 рос. руб. = 0,367 грн

Забрати 
Лавру!

Триває збір 
підписів за те, 
щоб припинити 
використання 
української 
святині 
Московським 
патріархатом
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Використовуючи назву «вершкове масло» на продукції, яка містить немолочні та рослинні жири, 
виробники поширювали інформацію, що вводить в оману споживачів, і отримували неправомірну 
конкурентну перевагу».

Антимонопольний комітет України

УКРАЇНА МОЛОДА

українців
стануть бідними че-
рез COVID-19, згідно з 

розрахунками Управління ООН iз координації 
гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні.

9 млн пенсіонерів
отримали підви-
щення пенсій, 

зазначила міністр соціальної політики Ма-
рина Лазебна.

громадян РФ
отримали дозвіл цьо-
горіч на постійне про-

живання в Україні, заявили в Державній 
міграційній службі.

держпідприємств
в Україні — прибуткові, 
констатував прем’єр-

міністр України Денис Шмигаль.

робіт
надіслано на конкурс найкращого 
ескізу Великого державного гер-

ба України, поінформували в Державному агент-
стві України з питань мистецтв та мистецької ос-

1,6 млн 800 1155 тис.
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ПРОГНОЗИ

Усі жданики 
проїли
У харківській мерії 
запевняють, що Геннадій 
Кернес повернеться з 
німецької клініки вже за 
місяць і візьме участь у першій 
сесії новообраної міськради
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями в інформаційному просторі Харкова 
з’явилася новина про те, що місцеве управлін-
ня Нацполіції оголосило новобраного мера Ген-
надія Кернеса у розшук і навіть відкрило від-
повідне кримінальне провадження. Втім уже 
за годину публікація із сайта відомства зник-
ла. Пізніше поліцейські публічно виправдали-
ся. Мовляв, із відповідною заявою до них звер-
нувся мешканець Харкова, тому вони змушені 
були виконати усі відомчі формальності. Але 
наразі справу закрито, оскільки місцезнахо-
дження її фігуранта і так відомо.   
 У міськраді на нові випади нескорених кон-
курентів відреагували з певною іронією. «Гу-
мор приходить поступово. Бо коли його «похо-
вали» вперше — було не до жартів, — прокомен-
тував ситуацію директор Департаменту зв’язків 
із громадськістю Юрій Сидоренко. —  А коли це 
вже п’ятий чи шостий раз стається, то інакше, 
як iз гумором, ставитися до цього неможливо. 
До першої сесії, яка відбудеться не пізніше се-
редини грудня, він має бути тут».
 Оптимістичним прогнозом із приводу по-
вернення Геннадія Кернеса поділився і його 
перший заступник Ігор Терехов. За його дани-
ми, новообрані депутати планують зібратися 20 
грудня. До цього часу мер має намір приїхати 
до міста. Сценарій його зустрічі вже поперед-
ньо готується.  «Геннадій Адольфович, ви самі 
побачите, повернеться, вийде на екрани, виї-
де з Берліна, потім зустрічатимемо його в аеро-
порту, — сказав пан Терехов. — Я пропоную 
ЗМІ, нашим політичним опонентам, якщо такі 
є, перегорнути сторінку, зарити сокиру війни 
і почати роботу з чистого аркуша. Ми буде-
мо розмовляти, домовлятися про спільну кон-
структивну роботу. Відповідно, на місцях буде 
те саме».
 Після оголошення мера у розшук тради-
ційно активізувався його друг, бізнесмен Пав-
ло Фукс. Із його подачі інтернет облетіло нове 
фото Геннадія Кернеса з німецької клініки 
«Шаріте». І хоча на знімку міський голова мав 
не надто здоровий вигляд, підпис світлини ви-
явися досить оптимістичним. «Передаю привіт 
усім харків’янами. І окремий привіт усім, хто 
мене загубив». 
 До речі, у всеукраїнському рейтингу ново-
обраних мерів пан Кернес посів шосте місце, ос-
кільки за нього проголосувало трохи більше 60 
відсотків виборців. Цю посаду він обійматиме 
вже втретє. Причиною популярності міського 
голови експерти називають його пильну увагу 
до іміджевих проєктів. Тобто харків’янам подо-
баються реконструйовані парки, хоча при цьо-
му вони не надто переймаються космічною вар-
тістю проведених реконструкцій. Скажімо, ос-
танній раз жителі міста бачили мера 23 серпня, 
коли той відкривав черговий фонтан вартістю 
138 (!) мільйонів гривень. А поруч уже кілька 
років триває розбудова міського зоопарку, де 
чиновники примудрилися «закопати» більше 
2 мільярдів. Лише один океанаріум тут забрав 
у місцевої громади 500 мільйонів гривень. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Знайти натуральне якіс-
не масло — справа наразі не 
з легких, а ось фальсифіка-
ту на полицях магазинів 
хоч греблю гати: за оцінка-
ми фахівців — до 30%. 
 Відповідно до держстан-
дарту (ГСТУ4399: 2005), вер-
шковим маслом може нази-
ватися лише продукт, який 
на 100% складається з мо-
лочних жирів. Та чимало не-
добросовісних виробників 
молочної продукції викори-
стовують маркування «вер-
шкове масло» на продуктах 
із рослинних жирів і сумішей 
невідомого походження.
 Антимонопольний комі-
тет нещодавно виявив низку 
таких компаній і констату-
вав у своєму звіті: «У деяких 
випадках вміст немолочних 
і рослинних жирів досягав 
90-100%. Використовуючи 
назву «вершкове масло» на 
продукції, яка містить не-
молочні та рослинні жири, 
виробники поширювали 
інформацію, що вводить в 
оману споживачів, й отри-
мували неправомірну кон-
курентну перевагу».
 За результатами розслі-
дування АМКУ оштрафу-
вав такі компанії: ТОВ Бого-
духівський молзавод (Хар-
ківська обл.) на 20,6 млн 
грн, ТОВ Малороганський 

молочний завод (Харківська 
обл.) на 4,4 млн грн, ТОВ Гай-
синський молокозавод (Він-
ницька обл.) на 3,6 млн грн, 
ПП Сімол (Київська обл.) на 
1 млн грн, ТОВ Інтер-Мол 
(Дніпро) на 0,97 млн грн.
 В Антимонопольному 
комітеті також зазначили, 
що розгляд справ щодо ін-
ших виробникiв вершково-
го масла триває і близький 

до завершення.
 Серед молочних про-
дуктів саме вершкове мас-
ло найчастіше підробля-
ють, а причина криється в 
його природі: в ньому дуже 
багато жиру, на відміну від 
сметани, сиру і сирів, і тим 
паче молока. Молочний 
жир — найдорожчий ком-
понент, тому його в маслі 
замінюють іншими, це мо-

жуть бути пальмова і коко-
сова олії, оскільки при кім-
натній температурі вони не 
рідкі, а тверді; маргарин і 
гідрогенізовані жири; тва-
ринні жири; суміші перера-
хованих компонентів.
 За законодавством Ук-
раїни, додавати будь-які 
жири, крім молочного, у 
вершкове масло не мож-
на, якщо ж продукт випус-
кається з іншими жирами 
— то це вже спред або мар-
гарин (в залежності від їх 
кількості).
 Додамо, що, згідно з да-
ними Державної служби 
статистики, минулоріч в 
Україні вирізали понад... 
96 тис. корів, що призве-
ло до зменшення їхньо-
го поголів’я на 6,4%. І ос-
танніми роками ця невтіш-
на тенденція щодо великої 
рогатої худоби зберігаєть-
ся. Тож і не дивно, що ви-
робники молочної продук-
ції все частіше «женуть» 
фальсифікат, бо де ж набра-
ти стільки справж ньої мо-
лочної сировини. Вочевидь, 
повинна бути державна про-
грама, яка б стимулювала і 
фермерів, і окремі госпо-
дарства (звичайного селя-
нина) тримати корівок, а не 
позбуватися їх через неста-
чу кормів і сміхотворно мі-
зерні закупівельні ціни на 
молоко. ■

ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ — НІ!

Не як по маслу
Сурогатний продукт заполонив 
українські магазини

■

А ви впевненi, що це масло?❙

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Як ми й прогнозували, свої ослаб-
лені позиції на політично-диплома-
тичному фронті російська сторона 
намагається компенсувати тиском на 
військовому «майданчику». За дани-
ми штабу ООС, упродовж двох мину-
лих діб ситуація в районі проведення 
Операції Об’єднаних сил залишалася 
контрольованою. Дотримуючись до-
сягнутих домовленостей, українсь-
кі військовослужбовці сумлінно ви-
конують завдання за призначенням. 
За цей період збройні формування 
Російської Федерації та її найманці 
п’ять разів порушили домовленос-
ті Три сторонньої контактної групи. 
Біля населеного пункту Піски ворог 
відкривав вогонь з автоматичного 
станкового гранатомета. Поблизу Во-
дяного — застосував міномет калібру 
82 міліметри. Неподалік населеного 
пункту Кам’янка противник вів во-
гонь зі стрілецької зброї та велико-
каліберного кулемета. На жаль, унас-
лідок цього обстрілу один українсь-
кий військовослужбовець отримав 
вогнепальне поранення. Його стан 
стабілізовано, воїн проходить ліку-
вання в госпіталі. Від початку поточ-
ної доби, 11 листопада, проголоше-
ний режим припинення вогню росій-
сько-окупаційні війська поруши-
ли один раз. На околиці  населеного 
пункту Кам’янка противник застосу-
вав стрілецьку зброю та великокалі-
берний кулемет. На жаль, унаслідок 
обстрілу один військовослужбовець 
Об’єднаних сил отримав вогнепальне 
поранення. Воїна відразу доправле-
но до лікувального закладу, де йому 
надається належна медична допомо-
га. Стан здоров’я військовослужбов-
ця задовільний. 

 Про зухвалі дії росіян оператив-
но було повідомлено представників 
ОБСЄ через Спільний центр iз кон-
тролю та координації питань при-
пинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін. Зараз саме ця 
політично-дипломатична складова 
набула більше ваги. За інформацією 
Тристоронньої контактної групи, ре-
зультатом чергового засідання глав де-
легацій став комплекс рішень. У пер-
шу чергу це ініціатива представників 
ОБСЄ провести позачергове засідання 
Політичної підгрупи для погоджен-
ня єдиного документа на базі «Плану 
спільних кроків учасників ТКГ iз ви-
конання Мінських домовленостей», 
запропонованого главою української 
делегації Леонідом Кравчуком. 
 За гуманітарним напрямком ре-
зультатом стала констатація факту на 
найвищому рівні, що Україна вико-
нала свої зобов’язання та 10 листопа-
да відкрила всі наявні КПВВ для руху 
людей та транспорту. І хоча російсь-
ка сторона намагалася маніпулювати, 
посилаючись на карантинні заходи, ар-
гументом не на її користь стали дока-
зи, що кордон між РФ та окупованими 
територіями відкритий — і ні про які 
карантинні заходи у тому випадку не 
йдеться, незважаючи на факт, що епі-
деміологічна ситуація в Росії значно 
гірша, ніж у нас. Представники ОБСЄ 
закликали російську сторону відкрити 
зі свого боку КПВВ для руху транспор-

ту та людей у найближчий час, до кін-
ця цього тижня. За економічним на-
прямком досягнуто підтримки з боку 
ОБСЄ пропозиції Української делега-
ції створити на КПВВ «зелені коридо-
ри» для малорухомих громадян, які 
зможуть без перешкод пересуватися 
поза загальною чергою та безпереш-
кодно отримувати пенсії, соцвиплати, 
адміністративні та фінансові послуги.
 До того ж глава Спеціальної моні-
торингової місії ОБСЄ в Україні, мо-
дератор Робочої підгрупи з питань 
безпеки Тристоронньої контактної 
групи посол Чевік, наголосивши, що 
режим припинення вогню в цілому 
зберігається вже 108 діб, зазначив, 
що спостерігається зменшення кіль-
кості обстрілів i використання важко-
го озброєння (мінометів). Українська 
делегація продовжує наполягати на 
початку гуманітарного розмінуван-
ня. Йдеться передусім про заміновані 
19 ділянок: як-от кладовища, елект-
ромережі, об’єкти водопостачання, 
що розташовані на лінії розмежуван-
ня. За словами Кравчука, вкрай важ-
ливо почати розмінування до різко-
го погіршення погодних умов. Глава 
української делегації закликав по-
вернути додому до Різдва та Нового 
року всіх  утримуваних осіб, що ста-
ло б прикладом високої моралі та від-
повідальності учасників, ознакою їх-
нього прагнення домовитись і щодо 
решти позицій. ■

НА ФРОНТІ 

Односторонній мир
Україна домовляється, Росія стріляє

■
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Варшавської 
битви

поляки ознаменували відкриттям пам’ятника Пет-
люрі, йдеться в офіційному повідомленні міністерс-
тва культури Польщі.

100-річчя роковини 
Голодомору,

найбільшої трагедії українського на-
роду, запрошує віртуально вшанува-
ти Світовий конгрес українців.

працівникам
культури й майстрам народ-

ної творчості президент України при-
своїв почесні звання, розповіли в прес-
службі офісу президента. 

громадян України
готові покинути Батьківщи-

ну і переїхати на постійне проживання в США 
або Євросоюз, свідчать результати опитування 
Київського міжнародного інституту соціології.

років
віддавати дітей до школи 

в Україні — з такою ініціативою висту-
пили в Міносвіти, наголосив керівник ві-
домства Сергій Шкарлет.

87-мі 73 24% У 5
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ОБМЕЖЕННЯ

А харчі — на 
винос
В Україні запроваджують карантин 
вихідного дня, однак громадський 
транспорт не припинятиме 
курсувати
Катерина БАЧИНСЬКА

 Понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу за-
фіксували минулої доби в Україні. Найбільше хворих 
у Києві — 931, у Запорізькій області — майже вісім-
сот  та у Київській — сім сотень. Більш як тисяча гро-
мадян — госпіталізовані. 198 — померли, понад 6 ти-
сяч — одужали. 
 Тим часом хворий на коронавірус президент Воло-
димир Зеленський та голова офісу президента Андрій 
Єрмак наразі перебувають в ізольованих палатах лі-
карні «Феофанія». У палаті президента встановлений 
спецзв’язок. У Єрмака такої опції немає, лише ізольо-
вана палата. Інформаційний радник офісу президен-
та Михайло Подоляк виданню РБК-Україна зазначив, 
що в президента й глави ОП стандартний графік робо-
ти. «Єдине обмеження — це ізоляція, нікого немає по-
руч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля пре-
зидента або біля голови офісу, вони — в комунікацій-
ному офлайні», — розповів Подоляк. Він також додав, 
що Зеленський не бачиться з родиною, бо суворо до-
тримується карантину.
 Захворів на коронавірус і спікер парламенту Дмит-
ро Разумков. Про він це написав на своїй сторінці у  
«Фейсбуцi».  Повідомив, що почувається нормально, 
перебуває на ізоляції та працюватиме дистанційно. 
Також про позитивний результат тесту на ковід пові-
домив віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков. За його 
словами, у нього трохи підвищилася температура та 
незначний біль в усьому тілі.
 Уже від завтра в Україні почне діяти новий каран-
тин вихідного дня. Кабмін його запровадив з 14-го лис-
топада і, попередньо, до кінця місяця. Суворий каран-
тин діятиме по всій країні з нуля годин суботи до 00:00 
понеділка. Отже, у вихідні дні працюватимуть тіль-
ки продуктові магазини, АЗС, аптеки та ветаптеки, а 
також громадський транспорт. Ресторани та кафе ма-
ють працювати лише на винос. Під забороною — ро-
бота торговельно-розважальних центрів, спортзалів, 
фітнес-центрів, кінотеатрів i театрів, а також прове-
дення масових заходів. А от громадський транспорт 
під час карантину вихідного дня не зупинятимуть. 
Про це повідомив міністр інфраструктури Владис-
лав Криклій. Він зазначив: «маршрутки», тролейбу-
си, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів 
у кількості місць для сидіння. Це ж стосується і місь-
кого, приміського, міжміського, внутрішньообласно-
го та міжобласного сполучення. Внутрішні авіапере-
везення будуть без обмежень.
 Обмеження також діятимуть і по буднях. Заборо-
нено проводити масові заходи, де може бути понад 20 
людей. Кінотеатри та театри повинні заповнюватись 
щонайбільше наполовину. В автобусах та «маршрут-
ках» людей дозволено перевозити тільки на сидячих 
місцях. З 22-ї години до сьомої ранку не працювати-
муть кафе та ресторани. Нічні клуби — повністю під 
забороною. 
 В уряді вважають, що локдаун потрібен мінімум 
на три тижні. Однак жорстких обмежень економіка 
не витримає. Рішення про запровадження карантину 
вихідного дня пояснив і прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Він заявив: якщо не посилити карантинні обме-
ження хоча б у вихідні, то вже за місяць лікарні вза-
галі не зможуть приймати хворих із COVID-19. Тож 
уряд планує перервати ланцюг стрімкого інфікуван-
ня коронавірусом. 
 Для завершення пандемії коронавірусу необхід-
но вакцинувати 70 відсотків населення світу. З та-
кою заявою виступили у Всесвітній організації охоро-
ни здоров’я. Там зазначили, що потрібний ефект від 
вакцинації отримають лише якщо препарат відповіда-
тиме всім необхідним стандартам. На тепер у світі — 
майже 52,5 мільйона інфікованих COVID-19. Одужали 
понад 36,5 мільйона. Померли — майже 1,3 млн лю-
дей. Найбільше хворих у США, Індії та Бразилії. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На сайті Кабінету 
Міністрів України три-
ває збір підписів під пе-
тицією щодо вилучен-
ня Почаївської Свято-
Успенської лаври, яка 
розташована на півночі 
Тернопільщини, з ко-
ристування УПЦ Мос-
ковського патріархату та 
повернення її українсь-
кій церкві. «Почаївська 
лавра тисячу років є од-
нією з найбільших свя-
тинь українського наро-
ду. Православна церк-
ва України (ПЦУ) — ав-
токефальна православна 
церква на території Ук-
раїни, п’ятнадцята в 
диптиху. Константино-
польська церква вважає 
ПЦУ єдиною каноніч-
ною правонаступницею 
Київської митрополії. 
ПЦУ утворилася внаслі-
док об’єднання трьох ук-
раїнських православ-
них церков: УПЦ КП, 
УАПЦ та УПЦ МП. Ціл-
ком справедливо, щоб 
духовну святиню вико-
ристовувала православ-
на конфесія, яка визнана 
православним світом ав-
токефальною православ-
на церквою на території 
України. У свою чергу, 
Українська православ-
на церква Московського 
патріархату не є автоке-
фальною православною 
церквою на території 
України. Крім того, ви-

сокі церковні ієрархи 
Української православ-
ної церкви Московсько-
го патріархату були не-
одноразово помічені у 
висловлюваннях та діях, 
направлених проти ук-
раїнського народу», — 
нагадує автор петиції Ва-
силь Бойко. 
 Щодо останнього твер-
дження, то він наводить, 
зокрема, такі приклади 
ганебної хроніки УПЦ 
МП. У листопаді 2008 
року митрополит Онуф-
рій публічно заявив, що 
Голодомор 1930-х років 
український народ «за-
служив» сам: «Голодо-
мор — это было вразум-
ление, усмирение со сто-
роны Господа нашей гор-
дыни». 5 серпня 2014 той 
же митрополит Онуфрій 
в інтерв’ю власній прес-
службі виступив із за-
судженням антитерорис-
тичної операції (АТО) на 
Донбасі, а також відмо-
вився визнавати причет-
ність керівництва Росій-
ської Федерації до деста-
білізації ситуації на сході 
України. Російських те-
рористів-найманців свя-
щеннослужитель називає 
не інакше, як «наші од-
новірці та брати», а про-
ведення АТО — «братсь-
ке кровопролиття». Ук-
раїнські ж військово-
службовці, за словами 
Онуфрія, не захищають 
свою Батьківщину, а 
діють в «інтересах Захо-
ду». 8 травня 2015-го, 

на урочистому засідан-
ні Верховної Ради, керів-
ництво УПЦ (МП) на чолі 
з предстоятелем церк-
ви Онуфрієм не захотіло 
вставати під час вшану-
вання в Раді бійців АТО, 
коли президент Петро По-
рошенко зачитував іме-
на Героїв України, які 
отримали це звання під 
час Антитерористичної 
операції. 11 січня 2018 
року СБУ провела обшу-
ки у «бойового крила» 
Запорізької єпархії УПЦ 
(МП): ГО «Союз право-
славний «Радомир», під 
час яких було вилучено 
незареєстровану автома-
тичну вогнепальну і хо-
лодну зброю, значну кіль-
кість набоїв, медалі «пат-
ріот Росії», проросійську 
символіку вказаної ор-
ганізації, роздруківки з 
текстами антиукраїнсь-
кого змісту. 12 січня 2018 
року Герой України гене-
рал-майор ЗСУ Ігор Гор-
дійчук повідомив, що в 
Святогірській лаврі клір 
УПЦ (МП) від самого по-
чатку російської зброй-
ної агресії переховував 
зброю й понад 100 теро-
ристів: чеченський загін 
спецназу та кадирівців. 
28 червня 2018 року мит-
рополит УПЦ Сімферо-
польський і Кримський 
Лазар (Швець) відслужив 
молебень для російських 
військ, визнавши Росію 
«нашою Вітчизною» і 
«великою морською де-
ржавою». В червні 2019 

року десятки чоловіків, 
які прямували до По-
чаївської лаври з учасни-
ками Хресної ходи УПЦ 
МП, усі були одягнені в 
чорні футболки з напи-
сами-закликами готува-
тись до війни, роздані па-
ломникам організатора-
ми — представниками 
Кам’янець-Подільської 
єпархії УПЦ (МП).
 У серпні 2019 року, з 
благословення митропо-
лита Тернопільського та 
Кременецького Сергія, 
на Тернопільщині ор-
ганізовуються туристич-
но-паломницькі поїзд-
ки в окупований Крим. 
Священники РПЦвУ ви-
рішили реанімувати ту-
ристичний бізнес у Кри-
му, який занепав піс-
ля російської окупації. 
Крім відвідування пра-
вославних храмів i мо-
настирів Криму, вірянам 
також пропонують від-
почити біля моря. Від-
повідні рекламні оголо-
шення про «паломнічес-
тво в Крим» розмістили 
біля храмів УПЦ МП на 
Тернопільщині.
 Усе це далеко не пов-
ний перелік фактів, які 
містить петиція. Врахо-
вуючи всю передісторію 
та обставини, її автор пе-
реконаний, що «вико-
ристання Почаївської 
лаври Українською пра-
вославною церквою Мос-
ковського патріархату 
повинне бути припинене 
шляхом розірвання до-
говору оренди та переда-
не Православній церкві 
України (ПЦУ)». За три 
тижні петиція отримала 
729 підписів (із 25 000, 
необхідних для її розгля-
ду), однак підписання 
можливе впродовж iще 
понад два місяці. Тож 
усі бажаючі можуть це 
зробити за посиланням: 
https://petition.kmu.
gov.ua/kmu/Petition/
View/3727. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині в селі 
Юрківка Звенигородсь-
кого району здали в екс-
плуатацію ще одну нову 
амбулаторію, яка обслу-
говуватиме 5 тисяч жи-
телів.
 За словами голови 
Черкаської облдержад-
міністрації Сергія Сер-
гійчука, амбулаторію 
загальної практики сі-
мейної медицини збу-
дували на місці старого 
приміщення ФАПу. Тож 
тепер медичні послуги в 

сільській місцевості бу-
дуть не менш якісні, ніж 
у районному центрі.
  «У цій амбулаторії 
буде повноцінна діагнос-
тика та надання первин-
ної допомоги. А телеме-
дичне обладнання дозво-
лить консультуватися з 
провідними вузькопро-
фільними фахівцями об-
ласті», — зазначає Сергій 
Сергійчук.
 Збудували амбула-
торію коштом державно-
го бюджету — на це пішло 
7,5 мільйона гривень, ще 
865 тисяч гривень додали 
з місцевого бюджету.

 Як зазначає голова 
Черкаської ОДА, у но-
возбудованій амбулаторії 
в Юрківці вже працюють 
педіатр, сімейний лікар i 
молодший медичний пер-
сонал.
 «Приємно бачити, на-
скільки згуртована місце-
ва громада в цьому селі, 
практично всі односель-

ці долучилися до обла-
штування прилеглої те-
риторії», — підсумовує 
Сергій Сергійчук.
 До речі, амбулаторія в 
Юрківці вже десята, яку 
здали в експлуатацію на 
Черкащині цього року. 
До кінця року в Шевчен-
ковому краї мають добу-
дувати ще 12. ■

Нова амбулаторія у Юрківці Черкаської області.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙

ПЕТИЦІЯ

Забрати Лавру!
Триває збір підписів за те, щоб припинити 
використання української святині Московським 
патріархатом

■

МЕДДОПОМОГА

Гроші на здоров’я
Збудували сільську амбулаторію за 
понад 8 мільйонів гривень

■
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Гнів вулиці
 У відповідь на підписання прем’єр-
міністром Вірменії Ніколом Пашиняном 
угоди про перемир’я в Нагірному Кара-
баху, що набула чинності з вівторка, 10 
листопада, в Єревані спалахнули акції 
протесту. Розлючений натовп мітин-
гарів удерся в будівлю уряду. Прем’єра 
на той момент на місці не було. Поліція й 
сили безпеки не чинили сильного опору 
протестувальникам. Невдовзі під конт-
ролем демонстрантів опинилася й зала 
засідань уряду. На поширених у ЗМІ 
кадрах видно, що натовп вирішив виміс-
тити свою лють на меблях. Мітингарі 
захопили також і будівлю парламенту. 
Повідомляється, що учасники протес-
ту побили спікера парламенту Арарата 
Мірзояна, який був госпіталізований iз 
травмами. Учасники акції вимагали від-
ставки уряду Пашиняна.
 Прем’єр-міністр Вірменії раніше виз-
нав, що підписана угода про припинення 
війни в Карабаху є невигідною для його 
країни, проте альтернативи цьому, за 
його словами, не існувало. «Армія гово-
рила, що треба зупинитися, є певні про-
блеми, для вирішення яких або не вид-
но перспектив, або ресурси для їх вирі-
шення вичерпані», — заявив він у звер-
ненні до народу. Пашинян повідомив, 
що ухвалив таке рішення після ретель-
ного аналізу ситуації на фронті та за не-
одноразовими проханнями військових. 
Глава уряду вказав на низку проблем 
у військах, зокрема, з призовом, низь-
кий рівень боєздатності ополченців, де-
зертирство і про десятки випадків, коли 
населення деяких районів не дозволяло 
військовим передислокувати війська. За 
словами Пашиняна, «альтернативи під-
писанню угоди не існувало».
 Цю угоду вже назвали «зрадою» і за-
жадали відставки глави уряду. Де зараз 
перебуває Нікол Пашинян, не повідом-
ляється. Політик, якого внаслідок окса-
митової революції навесні 2018 року ву-
лиця мало не на руках посадила у крісло 
глави уряду, покладаючи на нього вели-
кі сподівання, тепер опинився у ситуа-
ції, що ця ж вулиця своїми руками і ви-
кине його з цього крісла. 
 Опозиційні фракції парламенту Вір-
менії висунули прем’єр-міністру Паши-
няну ультиматум подати у відставку до 
кінця дня середи. Інакше, як повідомив 
представник партії «Дашнакцутюн» Іш-
хан Сагателян, опозиція 12 листопада ви-
рішить питання «усунення Пашиняна і 
його політичної команди від влади. Па-
шинян проігнорував ультиматум. «Го-
ловне питання зараз — чи зуміє опозиція 
скористатися цією кризою і взяти владу 
з рук Пашиняна», — зазначив експерт iз 
регіональних проблем Манвел Гумашян в 
інтерв’ю «Німецькій хвилі». Наразі вла-
да встояла, проте, впевнений експерт, ці 
спроби продовжуватимуться. Силовики 
поки що демонструють нейтралітет. Хай 
там як, а на Вірменію і Нагірний Карабах 
у найближчі місяці чекають дуже непро-
сті часи, підсумував Гумашян.

І тут встає Вовочка...
 Тим часом президент Азербайджану 
Ільхам Алієв заявив про перемогу Баку 
у війні в Нагірному Карабаху. За його 
словами, Азербайджану вдалося здобу-
ти «блискучу перемогу» і звільнити те-
риторію від «окупації». За повідомлен-
ням РІА «Новості», Азербайджан вима-
гатиме від Єревана компенсації за шко-
ду, заподіяну в Нагірному Карабаху.
 Про деталі домовленостей розповів 
президент Росії Володимир Путін (ну як 
же ж без головного «миротворця» плане-
ти). Йдеться, зокрема, про:
 * повне припинення вогню з 10 лис-
топада;

 * війська Азербайджану та Вірменії 
зупиняються на зайнятих позиціях;
 * на лінії зіткнення сторін у Нагірно-
му Карабаху та в Лачинському коридорі, 
що пов’язує Карабах iз Вірменією, роз-
міщуються російські миротворці;
 * проводиться обмін полоненими, за-
триманими та тілами загиблих;
 * біженці повертаються на територію 
Карабаху під контролем комісара ООН у 
справах біженців;
 * контроль за транспортним сполу-
ченням здійснюється за допомогою при-
кордонних військ ФСБ Росії.

А Росія буде миротворцем
 За підсумками угоди, частину 
районів Нагірного Карабаху передадуть 
під контроль Баку. За дотриманням ре-
жиму припинення вогню стежитимуть 
миротворці з Росії. Тієї Росії, яка про-
давала зброю обом сторонам конфлікту 
і вела в ньому свою гру.
 Після оголошення про підписання 
тристоронньої угоди про припинення 
війни в Нагірному Карабаху Росія не-
гайно оголосила про перекидання в зону 
конфлікту миротворчого контингенту. 
До складу миротворчої місії увійшли 
1960 військовослужбовців, 90 бронет-
ранспортерів, 380 одиниць автомобіль-
ної та спецтехніки. Основу російського 
контингенту в Нагірному Карабаху скла-
дуть підрозділи 15-ї окремої мотостріл-
кової (миротворчої) бригади Централь-
ного військового округу. Штаб російсь-
кої операції базуватиметься в Степана-
керті.
 На вчора до Карабаху вже прибули 
на восьми літаках 400 так званих «миро-
творців». Потрібно пам’ятати, що саме 
ця 15-та окрема мотострілкова «миро-
творча бригада» була задіяна в бага тьох 
міжнародних конфліктах, зокрема, у 
військовій інтервенції до Грузії 2008 
року та анексії Криму в 2014 році. 
 Президент Росії Володимир Путін 
заявив, що російські миротворці будуть 
розгорнуті уздовж лінії зіткнення в На-
гірному Карабаху і вздовж коридору, що 
з’єднує його з Вірменією. Російські вій-
ськові залишаться в Карабаху на п’ять 
років з автоматичним продовженням на 
той самий строк, якщо сторони не вис-
ловлять протест. Тобто назавжди, як це 
сталося в Криму. При цьому вірменсь-
кі сили покидають Нагірний Карабах, 
iдеться в тексті тристоронньої заяви, 
опублікованої агентством Arminfo. За 
словами президента Азербайджану Іль-
хама Алієва, в миротворчій місії брати-
муть участь і турецькі військові. Однак 
про це вже не згадується в оприлюдненій 
в ЗМІ угоді. Адже турецькі військові 
безпосередньо допомагали Азербайджа-
ну відвойовувати Карабах. 
 Експерти робочої групи ООН iз вико-
ристання найманців закликали забезпе-
чити негайне виведення всіх незаконних 
збройних формувань iз території Нагір-
ного Карабаху, маючи на увазі передусім 
турецьких найманців. Утім того ж дня 
міністри оборони Росії й Туреччини Сер-
гій Шойгу і Хулуси Акар підписали ме-
морандум про створення спільного цен-
тру з контролю за припиненням вогню в 
невизнаному Нагірному Карабаху, пише 
РІА «Новості» з посиланням на міноборо-
ни РФ.
 Спільний центр буде в Азербайджані, 
він збиратиме, узагальнюватиме і пере-
вірятиме інформацію про припинення 
вогню.
 Підкреслюється, що домовленості 
Росії, Азербайджану і Вірменії та росій-
ські миротворці (яких на момент підпи-
сання угоди в Карабаху ще і не було) зу-
пинили кровопролиття.
 Хоча російські війська базуватимуть-

ся у Степанакерті, але столиця регіону 
формально залишиться під контролем 
Вірменії. Місто буде пов’язане з Вір-
менією Лачинським коридором шири-
ною в 5 кілометрів, де нестимуть службу 
російські миротворці. Коридор при цьо-
му не буде зачіпати Шуші. У найближ-
чі три роки має бути визначений план 
прокладання нового маршруту між 
Степанакертом і Вірменією, куди пови-
нен бути передислокований російський 
контингент. Азербайджан, у свою чер-
гу, отримує коридор під охороною Росії 
до свого ексклаву — Нахічеванської об-
ласті.

Переможці — президенти Росії 
та Туреччини
 Азербайджан святкує, російські 
танки розміщуються у Нагірному Ка-
рабаху. Переможці війни на Півден-
ному Кавказі очевидні. Крім Вірменії, 
програла також міжнародна дипло-
матія, вважає політичний оглядач «Ні-
мецької хвилі» Роман Гончаренко. А 
справжніми переможцями виявилися 
Володимир Путін та Реджеп Таїп Ер-
доган. Адже 10 листопада припинили-
ся не лише бойові дії. Тепер змінюєть-
ся статус-кво, який досі існував на Пів-
денному Кавказі. Окрім Ільхама Аліє-
ва, перемогли також Туреччина, яка 
підтримала Баку, та передусім Росія, 
яка тепер розмістить у Нагірному Ка-
рабаху своїх військових-миротворців. 
Обидві країни розширили свій вплив у 
регіоні.
 Майже три десятиліття тривав по-
шук рішення конфлікту в рамках Ор-
ганізації безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) — по суті, безуспішно. 
Єдине, що вдалося, — це заморозити 
конфлікт 1994 року. Це теж можна було 
вважати успіхом, але відповідальна за 
процес «Мінська група» ОБСЄ з Росією, 
США та Францією на чолі дедалі біль-
ше демонструвала своє безсилля. Доки 
влада в Баку не відчула себе достатньо 
сильною, аби довести, що «військове рі-
шення» все ж можливе, як це сформу-
лював Алієв. Зараз він тріумфує, а по-
шук мирного рішення, який передусім 
пропагував Захід, зазнав поразки. 
 Коли війна у Нагірному Карабаху 
по-новому спалахнула наприкінці ве-
ресня, ОБСЄ обмежилася банальними 
закликами до припинення насильства. 
Прорив було здійснено без ОБСЄ, і пос-
тає питання, чи з огляду на це «Мінсь-
ка група» взагалі ще потрібна. Впливу в 
Нагірному Карабаху ця структура біль-
ше не має. Не виключено, що будуть 
створені нові формати, у яких братиме 
участь, певно, й Туреччина.
 А що Росія? Президент Володимир 
Путін знову показав, що може і хоче ви-
користовувати свою армію як політич-
ний інструмент. Навіть тоді, коли він 
спершу демонстративно відходить на 
задній план та передає трибуну іншим 

— у цьому випадку Ільхаму Алієву. 
Вірменія хоч і є військовим союзником 
Москви, але Росія тижнями прохолод-
но повторювала, що втрутиться у конф-
лікт лише тоді, коли війна перекинеть-
ся на вірменську територію.
 У цих зволіканнях Путіна вба-
чається бажання ослабити вірменсько-
го прем’єра Пашиняна. Його шлях до 
влади пролягав через вуличну револю-
цію, що Росія прийняла зціпивши зуби. 
З іншого боку, для Росії з’явилася на-
года нарешті розмістити в регіоні свої 
війська — на додачу до вже наявної вій-
ськової бази у Вірменії. Єреван роками 
виступав проти російських миротвор-
чих військ та мусив погодитися з ними 
з огляду на небезпеку поразки в Нагір-
ному Карабаху. Захід знову віддав поле 
бою Путіну, як уже робив це в Грузії, 
Україні та Сирії.
 Тепер Росія отримує постійну вій-
ськову присутність у регіоні. Конфлікт 
у Кабараху був єдиним так званим «за-
мороженим» на пострадянському про-
сторі, поблизу якого не дислокували-
ся російські війська. Тепер вони там є. 
А Росія отримує важіль впливу як на 
Азербай джан, так і на Вірменію. ■

ВІЙНА І МИР

Кавказькі бранці 
У Баку святкують, в Єревані протестують, а виграє Москва

■Ігор ВІТОВИЧ

Конфлікт за Нагірний Карабах, який формально вважається територією Азер-
байджану, але фактично населений вірменами, які відділилися й утворили не-
визнану «республіку», триває вже понад 30 років. Остання війна за Нагірний 
Карабах розпочалася 27 вересня і тривала півтора місяці, до 10 листопада, коли 
під натиском азербайджанської армії за підтримки Туреччини вірмени були зму-
шені здати ключове місто регіону Шуша, колишню столицю Нагірного Карабаху, 
розташовану на стратегічній дорозі, яка з’єднує Карабах iз Вірменією.
Відтак прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян був змушений підписати заяву 
про припинення війни в Карабаху (фактично, про безумовну капітуляцію) ра-
зом iз президентами Азербайджану Ільхамом Алієвим та Росії Володимиром 
Путіним. 

Степанакерт: тут дорослі «гралися» у війну. ❙

ДУМКИ З ПРИВОДУ

 Експерт та блогер Олександр Подрабінек пише 
про ще один мотив дій Кремля в цьому конф-
лікті — помсту. Помсту Ніколу Пашиняну за 
відносну незалежність його політики від Мос-
кви. Політична модель «покарання за само-
стійність» діє. «Як за незалежність від Мос-
кви Грузія заплатила Абхазією і Південною 
Осетією, Молдова — Придністров’ям, а Україна 
— Кримом і частково Донбасом, так і Вірменія 
тепер платить за свою неслухняність Нагірним 
Карабахом», — пише Подрабінек. «Звичайно, 
кремлівська помста — не єдина і, ймовірно, 
навіть не основна причина нинішньої війни та її 
наслідків, але одна з дуже важливих», — за-
значає він.
 Підсумовує все це добре відомий в Україні 
російський опозиційний блогер Аркадій Бабчен-
ко: «У Путіна в Карабаху все вийшло на триста 
відсотків. Руками Азербайджану прибрав Паши-
няна, який надумав брикатися. Його вже спри-
ймають винятково як зрадника, від якого від-
хрещуються всі, незважаючи на те, що ні в ньо-
го, ні у Вірменії вже не було вибору — він хоча б 
зберіг частину Карабаху, замість того, щоб втра-
тити його повністю. Абсолютно знівельована де-
мократична революція. Повністю знівельовано 
вектор розвитку в Європу. Це вже надовго. Вір-
менія приведена назад якщо вже й не в російсь-
ке стійло, так під її стовідсотковий протекторат. 
Будете робити те, що я скажу, інакше втратите і 
те, що залишилося. Тепер Вірменія від Росії зале-
жить повністю. Зовсім. Абсолютно. Путін отримав 
ще один заморожений конфлікт зі своїми миро-
творцями всередині.Отримав власний військовий 
контингент на території ще однієї суверенної краї-
ни — тепер російські військові де-факто перебу-
вають і в Азербайджані».

■
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Кисень — біля кожного ліжка 
 Показовим прикладом є 
Недригайлівська центральна 
районна лікарня, що на Сум-
щині. П’ятиповерхове при-
міщення медичного закладу 
було введено в експлуатацію в 
жовтні 2006 року. Відкривав 
її особисто тодішній президент 
України Віктор Ющенко. 
 Тоді районний центр отри-
мав не лише нове приміщен-
ня лікарні, а й необхідне су-
часне обладнання. Наприклад, 
у стаціонарі, який розрахова-
ний на 120 ліжок, зроблено су-
часну кисневу розводку, тоб-
то кисень підведено до кожно-
го ліжка! Саме це сьогодні є чи 
не найважливішим у лікуванні 
хворих на COVID-19. Таким на-
віть не всі столичні лікарні мо-
жуть похвалитися. Але мож-
ливості цього лікувально за-
кладу в нинішній надскладній 
епідемічній ситуації не викори-
стовуються, а мешканців райо-
ну, в яких діагностовано коро-
навірус, везуть лікуватися до 
сусідніх Ромнів!
 Про це ми дізналися від 
мешканців Недригайлова, які 
звернулися в редакцію «УМ». 
Їм прикро за практично нове 
приміщення лікарні, яке рап-
том виявилося «непотрібним», 
і за обладнання, яке не викори-
стовується, хоча мало б рятува-
ти життя. Прикро і за мешкан-
ців району, які, оминаючи су-
часну будівлю власної райлі-
карні, їдуть за порятунком до 
Ромнів (30 км) або навіть Сум 
(70 км). І це ще добре, коли 
їдуть. Бо більшість мешканців 
району змушені лікуватися вдо-
ма. 
 Як свідчить офіційна ста-
тистика, в Недригайлівському 
районі ситуація, на перший пог-
ляд, досить спокійна. Від почат-
ку епідемії на коронавірус ста-
ном на 12 листопада цього року 
захворіло 209 осіб (це на майже 
25 тисяч мешканців району). 
Четверо людей померло. «Але 
офіційна статистика абсолютно 
не відповідає реальній ситуації, 
— каже місцева мешканка пані 
Наталя. — Хворих значно біль-
ше. Адже багатьом людям не 
роблять відповідні тести. ПЦР 
у нас можна «вибити», якщо 
людині лікарняний потрібний 
або ж ситуація дійсно складна 
і хворий наполегливо цього до-
магається. Тоді як більшість ін-
фікованих лікують свої «ГРВІ» 
та викликані ним пневмонії без 
будь-яких тестів. Більше того, 
їх результатів здебільшого до-
водиться чекати по 10-12 днів! 
Поки дочекаєшся, то й резуль-
тат уже не потрібний — люди-
на або вже одужує, або самі ро-
зумієте... У нас є пацієнти з ура-
женням легень на 40-50, а то й 

60 відсотків! За стандартами, 
людина в такому стані має бути 
госпіталізована і лікуватися в 
стаціонарі. Але ці люди зали-
шаються вдома! Бо без підтвер-
дженого ковіду в інфекційне 
відділення в Ромнах не беруть, 
а в відділеннях, де лежать «iз 
підозрою», місць катастрофіч-
но не вистачає». 
 «Я розумію, що, можливо, 
наша лікарня й не зможе прий-
мати хворих на COVID-19: для 
цього її потрібно перепрофілю-
вати на інфекційну, — додає 
жінка. — Але надавати допо-
могу людям із підозрою на ко-
ронавірус цілком могла б. Тим 
більше для цього є умови — ки-
сень підведено до кожного ліж-
ка, кисневі концентратори, які 
використовують в інших лікар-
нях, тут не потрібні. Натомість 
усе, що можна порадити людям, 
які потребують кисню, але зму-
шені лікуватися вдома, — ви-
ходьте надвір і дихайте!»
 Жінка припускає, що, може, 
в них і не вистачає відповідних 
спеціалістів, але й це питан-
ня при бажанні цілком реаль-
но вирішити. Зрештою, у спорт-
комплексах, де мають намір 
розгортати мобільні шпиталі, 
таких фахівців теж наразі не-

має, але ж їх планують десь узя-
ти. «Наші медики й так працю-
ють на передовій коронавірус-
ного фронту — лікують хворих 
удома, когось прокапати треба, 
комусь укол зробити, — додає 
пані Наталя. — Ковідна пнев-
монія не лікується таблетка-
ми, тут серйозніше лікування 
потрібне, тому родичі хворих у 
приватному порядку домовля-
ються з лікарями і медсестра-
ми, просять прийти додому. І ті 
ходять, ризикують. При цьому 
жодних доплат не отримують, 
адже офіційно не працюють iз 
ковідними хворими». 
 Жінка додає, що про цю си-
туацію знають і в районі, і в об-
ласті. На початку жовтня від-
кривали нову амбулаторію в 
селі Коровинці. На урочистості 
приїздили голова Сумської обл-
держадміністрації Роман Гри-
щенко, начальник управлін-
ня охорони здоров’я  Сергій Бу-
тенко, їм знову нагадували про 
районну лікарню та її можли-
вості. Але віз і нині там. 
 По суті, майже нова Недри-
гайлівська райлікарня пере-
творилася на банальний ФАП 
— iз великими приміщеннями 
і можливостями, але дрібною 
медичною допомогою. «Із мар-

шруту екстреної допомоги Не-
дригайлівську лікарню виклю-
чили, — додає моя співрозмов-
ниця. — «Швидка» везе людей 
тільки в Ромни. Є люди, які від-
мовляються від госпіталізації 
через це. Родичам туди непрос-
то добратися, як і потім пацієн-
ту повернутися звідти додому. 
Чекати «швидку» з Ромнів до-
водиться іноді по 2-3 години. 
Був навіть випадок, що пацієнт 
із задишкою очікував швидку 
допомогу понад десять годин! 
Не тому, що бригади їхати не 
хочуть, а тому, що на них вели-

чезне навантаження, до того ж 
лікарі й самі хворіють». 

У п’ятиповерховому 
приміщенні ввечері світиться 
лише кілька вікон
 «Що таке створити шпи-
таль у не пристосованому для 
того місці? Це треба щонаймен-
ше ліжка завезти, холодильни-
ки для зберігання медикамен-
тів, облаштувати приміщення 
для медиків, завезти обладнан-
ня і ще купу всього, — розмір-
ковує мій інший співрозмов-
ник пан Валентин. — У нашій 
лікарні це все вже є. Прикро, 
що така велика лікарня стоїть 
порожня. Завантаженості май-
же немає, адже планова госпі-
талізція припинена. Вчора вве-
чері проїжджав повз — лікарня 
занурена в морок, лише кілька 
вікон світиться, на сестринсь-
ких постах. В інших — темря-
ва».
 Мій співрозмовник додає, 
що в Сумах для лікування хво-
рих на коронавірус перепрофі-
лювали госпіталь ветеранів. 
Хоча він і не пристосований для 
цього. «Дали туди кілька апа-
ратів ШВЛ і лікують людей», 
— каже чоловік. Як повідомляє 
видання Sumy Post iз посилан-

ням на начальника управлін-
ня охорони здоров’я Сумської 
ОДА Сергія Бутенка, з 26 жов-
тня хворих та з підозрою на ко-
ронавірус дійсно почали госпі-
талізовувати до Сумського об-
ласного клінічного госпіталю 
ветеранів війни. І всього за тиж-
день всі місця в стаціонарі (а їх 
розгорнули півсотні) були зай-
няті. Відтак ухвалили рішення 
розширити кількість ліжок до 
100, а потім до 170.
 Як згодом повідомила «Сус-
пільному» директорка обласно-
го госпіталю для ветеранів вій-

ни Інесса Савенко, «зараз ми 
працюємо на кисневих концен-
траторах», але «найближчим 
часом кисень підведуть — пе-
редбачили 750 тисяч гривень 
на проведення киснепроводу в 
госпіталі». 
 Тобто 750 тисяч гривень 
буде витрачено на киснепровід 
у госпіталі, хоча такий уже є в 
лікарні в Недригайлові! Не за-
перечуємо необхідності доос-
нащення госпіталю в Сумах, 
лише наводимо цю цифру для 
розуміння того, скільки коштує 
обладнання, яке зараз банально 
простоює і не використовується 
в Недригайлові.

Лікарня має отримати друге 
дихання 
 Рішенням 46-ї сесії Не-
дригайлівської районної ради 
від 11 вересня 2020 року КНП 
«Недригайлівська центральна 
районна лікарня», а також КНП 
«Недригайлівський районний 
центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» було переда-
но зі спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ 
Недригайлівського району до 
комунальної власності тери-
торіальної громади Недригай-
лівської селищної ради. Тоб-

то, кажучи простими словами, 
із власності всього району вона 
перейшла до власності конк-
ретної територіальної грома-
ди. «УМ» звернулася по комен-
тар до Костянтина Волкова, но-
вообраного голови Недригай-
лівської ОТГ. Він iще тільки 
входить у курс справ ввіреної 
йому територіальної громади, 
але має власне бачення подаль-
шого розвитку лікарні. 
 — Лікарня справді дуже 
класна — нова і сучасна, має ве-
ликий потенціал і може обслу-
говувати багато людей, — каже 
новообраний голова Недригай-
лівської ОТГ Костянтин Вол-
ков. — Зараз потрібно зробити 
все, для того, щоб до нас їхали 
молоді спеціалісти, щоб розви-
валася сімейна медицина, щоб 
у сімейних лікарів були біль-
ші можливості і кращі умови 
для роботи. Я ще раніше вив-
чав думку населення, думку 
фахівців, які працюють у лі-
карні, і тих медиків, які з різ-
них причин покинули її. Се-
ред останніх було багато моло-
дих спеціалістів — анестезіоло-
гів, травматологів, гінекологів 
— хороших і перспективних. 
Хтось поїхав до Києва працю-
вати, хтось до Сум, хтось до ін-
ших міст... Я запитав, чому 
вони поїхали, чого не вистача-
ло, аби залишитися і працювати 
тут. Нарікали на малу зарпла-
ту, відсутність житла, перспек-
тив для розвитку. При цьому 
люди позитивно відгукувалися 
про нашу лікарню, про її нові 
сучасні приміщення, хороше 
місце розташування. Для мене 
склалася певна картинка, і я 
маю бачення щодо покращення 
роботи лікарні, але поки що не 
готовий це озвучувати. Бо тіль-
ки прийшов на посаду й мені 
треба додатково вивчити ситуа-
цію. Але однозначно перекона-
ний: лікарня має отримати дру-
ге дихання у своєму розвитку, а 
мешканці громади мають отри-
мувати якісну медичну допомо-
гу тут, на місці, бо це зручно і 
доцільно. ■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

...А киснем на вулиці подихаєте! 
Поки влада думає про шпиталі на спортивних майданчиках, у регіонах стоять порожніми лікарні з хорошими 
умовами й обладнанням

■

«Чекати «швидку» з Ромнів доводиться іноді по 2-3 години. Був навіть випадок, 
що пацієнт із задишкою очікував швидку допомогу понад десять годин!»

Недригайлівській лікарні всього 14 років, але її потужності виявилися «зайвими». 
Фото з сайта mistaua.com.

❙
❙

Ліна ТЕСЛЕНКО

Щоденні рекордні цифри захворюваності на коронавірус змушу-
ють центральну владу підшуковувати локації для розгортання мо-
більних шпиталів для лікування хворих. У Києві, наприклад, роз-
глядають варіант Палацу спорту та Виставкового центру, а в Одесі 
— спорткомплексу «Олімпієць». Тим часом у регіонах стоять по-
рожніми цілі лікарні на кілька поверхів. Багато районних закладів 
охорони здоров’я опинилися «за бортом» унаслідок медичної 
реформи, пройшли через скорочення, оптимізацію, перепрофі-
лювання, а то й узагалі балансують на межі закриття. Але ж їхні 
приміщення нікуди не поділися, то чому б їх не задіяти у боротьбі 
з COVID-19? 



КАНАЛ «1+1»

06.00 «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.20 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 4.50 «Життя 

відомих людей»

13.10, 14.20, 15.20 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з зірками-2020»

ІНТЕР

02.30 «Легенди бандитської 

Одеси»
03.15 Х/ф «Максим 

Перепелиця»

04.50, 4.55 «Телемагазин»

05.20, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.35, 18.00, 19.00, 3.10 

«Стосується кожного»

10.35, 12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар»

15.45 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особлива 

справа»

00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.00 Х/ф «Лише один 

поворот»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Реальна містика. Нові 

випуски

12.30, 5.30 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

17.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Шуша»

00.30, 2.00 Х/ф «Будинок для 
двох»

01.30 Телемагазин

03.30 Реальна містика

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Громадянська оборона

06.00 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.45, 13.15 Х/ф «Смерч»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.15 Х/ф «Таксі-4»

16.35 Х/ф «Таксі-5»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10, 21.20 Х/ф «Війна богів»

22.45 Свобода слова

00.00 Х/ф «Каратель»

01.45 Х/ф «Повстання»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

08.30 Lе Маршрутка

09.30, 19.00 Супер Топ-модель 

по-українськи

12.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

вовк»

14.00 Х/ф «Капітан Марвел»

16.20 Х/ф «Чорна пантера»

21.30 Х/ф «Доктор Дуліттл»

23.00 Х/ф «Доктор Дуліттл-2»

00.50 Х/ф «Тіло Дженніфер»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Про військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Ганною Мірошниченко

14.10 Д/с «Масштабні інженерні 

помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.45 Х/ф «Папуга, що 

говорить на ідиш»

07.35, 16.50, 20.50, 2.55 

«Випадковий свідок»

07.55 Х/ф «Прощавайте, 

фараони!»

09.20 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

10.55, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.50 «Втеча. Реальні історії»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 Х/ф «Страховик»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Суперкопи»

16.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

07.20 Т/с Комісар Рекс

10.25 МастерШеф. 

Професіонали

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Детектор брехні

20.10, 22.45 Т/с «Продається 

будинок із собакою»

00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

03.00 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

10.05 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Літак проти 

вулкана»

15.50 Х/ф «Водяний світ»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

20.30, 21.30 Т/с «Янголи»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-5»

02.50 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Вельс — Ірландія. Ліга 

націй УЄФА

07.45, 13.05 «Ліга Націй. Матч-

центр»

08.40 Нідерланди — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

10.30 «Великий футбол»

11.15 Бельгія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

13.35, 22.50 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

13.55 Італія — Польща. Ліга 

націй УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

17.50 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45, 21.40 «Головна команда»

19.50 Німеччина — Україна. 

Ліга націй УЄФА

00.35 Данія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

04.10 Словаччина — Шотландія. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 9.25, 3.00 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.35, 1.15 Італія — Польща. Ліга 

націй УЄФА

11.00, 22.45 Вельс — Ірландія. 

Ліга націй УЄФА

12.50 Журнал Ліги Чемпіонів

13.20 Швейцарія — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

15.10 Німеччина — Україна. 

Ліга націй УЄФА

17.00, 0.30 «Великий футбол»

17.45 Бельгія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

19.35 Т/с «AUTO ГОЛ!»

20.00 Данія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

21.50 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.50 Правда життя

09.50, 0.40 Речовий доказ

11.00, 17.50 Дика природа Чилі

12.00, 16.50 Найекстремальніший

13.00 Скарб.UA

13.55, 19.45 Фантастичні історії

14.55 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Сучасні дива

18.50 Україна: забута історія

20.45 Бойовий відлік

22.40 Мадагаскар

23.40 Земні катаклізми

02.50 Великі українці

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Силач Санта-

Клаус»

12.50 Х/ф «Крадене 

побачення»

14.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

22.00, 1.45 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.50 Х/ф «Дев’ятки»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

19.15 Т/с «Батько рулить-2»

21.15 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Сусідам вхід 

заборонено»

23.00 Сімейка У

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.00 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 1.35 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 2.00 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.30 Стильні подорожі

10.55 Дивовижні сади. 

Венеціанські сади 

— Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 0.00 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 Д/ф «Дикая планета»

18.55 «Вижити в дикій природі»

20.00 «Суперчуття. Особливий 

загін»

21.35 «Зворотний відлік»

00.05 Перша шпальта

00.35 Т/с «Полдарк»

03.55 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали»

05.05 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.45 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.15, 14.35 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

22.45 «Міняю жінку-15»

00.45 Фантастика «Віктор 

Франкенштейн»

02.40 «Гроші-2020»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особлива 

справа»

00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»
01.55 Х/ф «Розмах крил»

04.50 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Реальна містика. Нові 

випуски

12.30, 5.30 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

17.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА 

Швейцарія — Україна

00.10, 2.00 Т/с «Біля причалу»

01.30 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф «Назад у 

майбутнє»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф «Назад у 

майбутнє-2»
16.20 Х/ф «Назад у 

майбутнє-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»
23.20 Х/ф «Інший світ»

01.45 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

12.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк-2»

13.20 Суперінтуїція

15.00 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

23.10 Х/ф «Мандри 

Гуллівера»

00.50 Т/с «Сирена»

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Про військо

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Стоп реванш

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 
ненависть і пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 
танкові битви»

19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Чотири листи 

фанери, або Два 

вбивства в барі»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Чорна стріла»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50 «Втеча. Реальні історії»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

01.40, 2.50 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Суперкопи»

16.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

07.10 Т/с Комісар Рекс

10.15 МастерШеф. 

Професіонали

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Таємниці ДНК

20.10, 22.45 Т/с «Продається 

будинок із собакою»

00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Т/с «Команда А-2»

08.05 Х/ф «Чорний орел»

09.55, 17.15 «Загублений світ»

13.30 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелеса»

15.25 Х/ф «Кікбоксер»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.20, 21.20 Т/с «Янголи»

22.20, 23.55 Т/с «Кістки-5»

2.40 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

07.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.20, 18.40 Німеччина 

— Україна. Ліга націй 

УЄФА

12.10 «Великий футбол»

12.55 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

13.50 Бельгія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

17.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

20.30, 22.30, 23.40 «Головна 

команда»

21.35 LIVE. Швейцарія 

— Україна. Ліга націй 

УЄФА

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

02.05 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2021 р.

03.55 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

06.55 Данія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

08.45 Журнал Ліги Чемпіонів

09.15, 1.45 Бельгія — Англія. 

Ліга націй УЄФА

11.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

12.30 Швеція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

14.15, 20.55 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

16.10 Італія — Польща. Ліга 

націй УЄФА

18.00, 20.25 «Студія LIVE»

18.25 LIVE. U-21. Україна 

— Півн. Ірландія. Відбір 

до Євро-2021 р.

21.35 LIVE. Іспанія — 

Німеччина. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Франція — Швеція. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

01.30, 3.35, 5.40 Топ-матч

03.50 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.40, 1.50 Правда життя

09.50, 0.40 Речовий доказ

11.00, 17.50 Дика природа Чилі

12.00 Найекстремальніший

13.00 Скарб.UA

13.50, 19.50 Фантастичні історії

14.50 Повітряні воїни

15.50, 21.50 Сучасні дива

16.50 Гнів небес

18.50 Україна: забута історія

20.50 Бойовий відлік

22.40 Мадагаскар

23.40 Земні катаклізми

02.45 Таємниці дефіциту

05.05 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 23.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.40, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

14.40, 22.00, 1.35 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

02.30 Х/ф «Дев’ятки»

04.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить-

2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

23.00 Сімейка У

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 1.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.30 Стильні подорож

10.55 Дивовижні сади. 

Багатель — Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 Схеми. Корупція 

в деталях

18.55 «Суперчуття»

21.45 Наші гроші

22.10 «Світ дикої природи»

23.40 «Дикі тварини»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Одесити 

на Донбасі»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.00 «Життя відомих людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.45 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.20, 14.45 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

22.45, 23.45 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

00.55 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.20, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особлива 

справа»

00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»

02.00 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Реальна містика. Нові 

випуски

12.30, 5.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

17.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Шуша»

00.30, 2.00 Х/ф «Блискуча 
кар’єра»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.45, 13.15 Х/ф «Прибульці»
12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.15 Х/ф «Прибульці в 
Америці»

17.45 Т/с «Коп із минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»

23.20 Х/ф «Інший світ-3: 
повстання ліканів»

01.05 Х/ф «Інший світ»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.50 Х/ф «Доктор Дуліттл»

13.20 Хто проти блондинок?

15.20 Хто зверху?

17.20, 19.00 Діти проти зірок

20.50 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

22.50 Х/ф «Бійня в офісі»

00.40 Т/с «Сирена»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп реванш

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Сімейний 

каламбур, або Хто кому 

хто»

07.55, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.20 «Свідок»

09.00 Х/ф «Хроніка 

пікіруючого 

бомбардувальника»

10.35, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.30 «Тюремна казка. В 

очікуванні дива»

15.30 «Сповідь ката»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45, 3.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Суперкопи»

16.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. Найкраще

03.25 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.20 Т/с Комісар Рекс

10.20 МастерШеф. 

Професіонали

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вікна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Про що мовчать жінки

20.10, 22.45 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання»

22.00 Вiкна-новини

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Т/с «Команда А-2»

08.00 Х/ф «Життя обману»

09.50, 17.15 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Горець-2»

15.25 Х/ф «Горець-3»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.20, 21.20 Т/с «Янголи»

22.20, 23.55 Т/с «Кістки-5»

02.40 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

06.55, 13.55 Франція — Швеція. 

Ліга націй УЄФА

08.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

12.10 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2021 р.

16.00 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

17.50 «Головна команда»

18.40, 21.20, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

18.50 LIVE. Вірменія — Півн. 

Македонія. Ліга націй 

УЄФА

20.55 Т/с «AUTO ГОЛ!»

21.35 LIVE. Польща — 

Нідерланди. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Бельгія — Данія. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

01.45 Казахстан — Литва. Ліга 

націй УЄФА

03.50 Грузія — Естонія. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.50, 5.00 Огляд 1-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.35 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2021 р.

09.25 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

10.20, 13.15 «Головна команда»

11.25 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

14.05 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

16.50 LIVE. Казахстан — Литва. 

Ліга націй УЄФА

18.55 LIVE. Грузія — Естонія. 

Ліга націй УЄФА

20.55, 23.40 «Ліга Націй. Матч-

центр»

21.35 LIVE. Англія — Ісландія. 

Ліга націй УЄФА

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

03.10 Вірменія — Півн. 

Македонія. Ліга націй 

УЄФА

МЕГА

06.00, 15.50, 5.00 Огляд 1-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.35 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2021 р.

09.25 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

10.20, 13.15 «Головна команда»

11.25 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

14.05 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

16.50 LIVE. Казахстан — Литва. 

Ліга націй УЄФА

18.55 LIVE. Грузія — Естонія. 

Ліга націй УЄФА

20.55, 23.40 «Ліга націй. Матч-

центр»

21.35 LIVE. Англія — Ісландія. 

Ліга націй УЄФА

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

03.10 Вірменія — Півн. 

Македонія. Ліга націй 

УЄФА

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.40, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

14.40, 22.00, 1.40 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Наречений на 

двох»

23.00 Сімейка У

02.00 Щоденники Темного

02.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 1.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.30 Стильні подорожі

10.55 Дивовижні сади. 

Ботанічний сад — 

Бразилія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 Наші гроші

18.55 «Суперчуття»

19.55 «Дикі тварини» 

Найсильніші

21.45 Прем’єра. Слідство. Інфо. 

Нарадча кімната

23.40 «Дикі тварини»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.00 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2020»

00.45 «Українські сенсації-

2020»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особлива 

справа»

00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.10 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Реальна містика. Нові 

випуски

12.30 Агенти справедливості

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

17.00 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Шуша»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Х/ф «Сусіди по 
розлученню»

01.30 Телемагазин

02.30 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт
12.35, 13.15 Х/ф «Війна богів»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.15 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Коп із минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива історія»
23.20 Х/ф «Інший світ-4: 

пробудження»
01.00 Х/ф «Інший світ-3: 

повстання ліканів»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 13.00, 1.50 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.10 Х/ф «Доктор Дуліттл-2»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Самотній 

рейнджер»

00.10 Х/ф «Вовки-перевертні»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Спостерігач

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»

07.50, 16.50, 20.50, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.25 «Свідок»

09.00 Х/ф «Акселератка»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.45 «Полювання на монстрів»

15.40 «Продавці мрій»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

01.15, 3.30 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Суперкопи»

16.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Новобранець»

22.50 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.15 Т/с Комісар Рекс

10.15 МастерШеф. 

Професіонали

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вікна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Один за всіх

20.15, 22.45 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання»

22.00 Вiкна-новини

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Команда А-2»

07.00 Х/ф «Тактична сила»

08.45, 17.15 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Незбагненне»

15.45 Х/ф «Катастрофа на 

авіалінії»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.20, 21.20 Т/с «Янголи»

22.20, 23.55 Т/с «Кістки-5»

02.40 «Облом.UA.»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

07.50 Т/с «AUTO ГОЛ!»

08.15, 12.10, 22.50 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 0.35 Англія — Ісландія. 

Ліга націй УЄФА

13.55, 4.10 Вірменія — Півн. 

Македонія. Ліга націй 

УЄФА

16.00 Польща — Нідерланди. 

Ліга націй УЄФА

17.50 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45, 21.40 «Головна команда»

19.50 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

02.20 Франція — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.15 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

07.35 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

09.25, 11.55 «Ліга Націй. Матч-

центр»

10.05, 2.10 Польща — 

Нідерланди. Ліга націй 

УЄФА

15.45 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

17.35 Т/с «AUTO ГОЛ!»

18.00 Англія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

19.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

23.15 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

00.10 Казахстан — Литва. Ліга 

націй УЄФА

02.00 Топ-матч

04.00 Грузія — Естонія. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.50 Правда життя

09.45, 0.40 Речовий доказ

10.55, 17.50 Боротьба за 

виживання

11.55 Найекстремальніший

12.55 Скарб.UA

13.50, 19.50 Фантастичні історії

14.50 Вирішальні битви Другої 

світової

15.55, 21.50 Сучасні дива

16.50 Гнів небес

18.50 Україна: забута історія

20.50 Бойовий відлік

22.40 Невідомий Китай

23.40 Земні катаклізми

02.45 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та 

його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.40, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

14.40, 22.00, 1.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.30 Т/с «Я — зомбі»

01.50 Х/ф «Убивчий вогник»

03.20 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

08.40, 18.00 Майстри ремонту

09.40 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні 

поради

13.00 Бургери

13.30 Просто їжа

14.00 Спеція

15.50 Знаменитості

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Алоха»

23.15 Сімейка У

02.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.35 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 1.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.30 Стильні подорожі

10.55 Дивовижні сади. Сад 

Бурле Маркса — Бразилія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Суперчуття»

19.55, 23.40 «Дикі тварини»

21.45 Схеми. Корупція в деталях

22.10 «Світ дикої природи»

00.15 Т/с «Полдарк»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 11.25, 12.20, 14.20 «Життя 

відомих людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху-2020»

22.45 «Вечірній квартал-2020»

00.45 Комедія «Як украсти 

мільйон»

03.00 «#Гуднайт_клаб»

05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20, 0.55 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.50 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Мир і війна»

03.20 «Чекай на мене. Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.15 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Т/с «Відважні»

13.40, 15.30 Т/с «Сімейний 

портрет»

18.00 Гучна справа

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Про що не 

розповість річка»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.20 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 12.40, 13.15 Т/с «Вижити 

за будь-яку ціну-3»

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.20, 0.15 «На трьох»

17.15 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

23.05 «На трьох-8». Прем’єра

01.50 Революція гідності. 

Спецпроєкт

02.25 Острів небайдужих. 

Спецпроєкт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Суперінтуїція

10.50 Кохання на виживання

12.50 Аферисти в мережах

13.50 Х/ф «Самотній 

рейнджер»

16.50 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

19.00 Х/ф «Клони»

21.00 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»

23.10 Х/ф «Страшні історії 

для розповіді в 

темряві»

01.30 Т/с «Сирена»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила 

війни»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с «Масштабні 

інженерні помилки»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Кендзер

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.10, 22.00 Д/с «Найбільші 

танкові битви»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й 

загадки»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Фарт»

07.55, 17.20, 20.50, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.25 «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічна пригода»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.40 «Жертви краси»

15.40 «ОБХСС: безжальне 

правосуддя»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Легенди бандитського 

Києва»

01.15, 3.25 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.30 Т/с «Друзі»

13.00 Т/с «Суперкопи»

16.00, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Х/ф «Еквілібріум»

22.15, 23.25 Мама реготала. 

Найкраще

23.00 «Без краватки»

03.15 Чистоплюї

03.45 Раздовбаї

04.35 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05, 19.00, 22.45 Холостячка

10.10, 23.50 Як вийти заміж

11.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вікна-новини

15.25, 18.05 Весільні драми

22.00 Вiкна-новини

00.55 Про що мовчать жінки

ПРЯМИЙ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «Територія №8»

08.10, 17.20 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»

15.50 Х/ф «Король Артур і 

лицарі «круглого столу»

18.15, 3.10 «Спецкор»

18.50, 3.40 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Придорожній 

заклад»

21.50 Х/ф «Чорна вода»

23.50 Х/ф «Спека»

01.40 Х/ф «Американський 

йєті»

04.10 «Облом.UA.»

04.30 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги чемпіонів

06.30 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

08.15 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2021 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Франція — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

12.10, 3.40 Польща — 

Нідерланди. Ліга націй 

УЄФА

13.55 Бельгія — Данія. Ліга 

націй УЄФА

16.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

16.55 Англія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

18.45, 3.30, 5.30 Топ-матч

18.55 LIVE. «Рух» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

20.55 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.20 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

01.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

01.40 Монако — ПСЖ. 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.10 Ліга націй УЄФА. 

Огляд туру

06.55 Казахстан — Литва. Ліга 

націй УЄФА

08.45 Бельгія — Данія. Ліга 

націй УЄФА

10.35 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

12.10 Англія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

14.00, 4.05 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2021 р.

15.45, 23.55 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

17.15 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

19.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

19.35 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

21.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Монако» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

01.25 Франція — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.50 Правда життя

09.50, 0.40 Речовий доказ

11.00, 13.55 Фантастичні історії

12.00 Найекстремальніший

13.00 Скарб.UA

14.55 Вирішальні битви Другої 

світової

16.00, 21.50 Сучасні дива

16.55 Гнів небес

17.55 Мадагаскар

18.55 Україна: забута історія

19.50 Їжа богів

20.50 Бойовий відлік

22.40 Невідомий Китай

23.40 Земні катаклізми

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.15, 15.00, 22.00, 0.50 «Орел і 

решка. Навколо світу»

12.10 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»

14.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.00 Х/ф «Крихітка на 

мільйон доларів»

19.45 Х/ф «Бандити»

00.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

01.35 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та 

його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.15, 15.00, 22.00, 0.50 «Орел і 

решка. Навколо світу»

12.10 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»

14.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.00 Х/ф «Крихітка на 

мільйон доларів»

19.45 Х/ф «Бандити»

00.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

01.35 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько 

рулить-2»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.25 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Австралія»

00.25 Сімейка У

02.15 Теорія зради

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Попелюшка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 1.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.45 Суспільна 

студія

09.30, 16.25 Т/с «Величні 

Медичі»

10.30 Стильні подорожі

10.55 Дивовижні сади. 

Люксембурзький сад 

— Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Суперчуття»

19.55, 23.40 «Дикі тварини»

21.45 «Суперчуття»

22.10 Прем’єра. Принц Чарльз: 

усередині герцогства 

«Корнуолл»

00.15 Т/с «Полдарк»

03.35 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 5.20 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

15.00 Комедія «Свати»

19.30, 3.45 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.20 «Вечірній квартал-2020»

22.20, 3.00 «Вечірній квартал»

23.15, 0.15 «Світське життя-

2020»

01.15 «Ліга сміху-2020»

ІНТЕР

05.55 «Слово предстоятеля»
06.05 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Гусарська 

балада»
13.00 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»
14.45 Х/ф «Невловимі 

месники»

16.20 Т/с «Голос з минулого»

20.00, 3.00 «Подробиці»

20.30 Концерт «Місце зустрічі»

22.10 Д/п «Нюрнберзький 

процес. Без права на 

помилування». Прем’єра
23.00 Х/ф «Справа Колліні»
01.20 Х/ф «Дідька лисого»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»
04.45 Х/ф «Сім няньок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.50 Реальна містика

08.00, 15.20 Т/с «Шуша»

17.00, 21.00 Т/с «Розмінна 

монета»

20.00 Головна тема

23.15, 2.15 Т/с «Свій чужий син»

01.45 Телемагазин

03.20 Контролер

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Т/с «Копи на роботі»

06.30 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

08.10 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-3»
10.15 Х/ф «Цар скорпіонів-5: 

книга душ»
12.10, 13.00 Х/ф «Цар 

скорпіонів-3: книга 
мертвих»

12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Цар скорпіонів-4: 

у пошуках влади»
16.40 Х/ф «Цар скорпіонів-2: 

сходження воїна»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Мумія»
21.10 Х/ф «Велика стіна»
23.00 Х/ф «Людина з 

залізними кулаками»
00.50 Х/ф «Прибульці»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

07.50, 10.00 Орел і решка

12.00 Lе Маршрутка

13.10 Хто зверху?

15.10 М/ф «Альоша Попович і 

Тугарин Змій»

16.50 М/ф «Добриня Микитич і 

Змій Горинич»

18.10 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловій Розбійник»

19.50 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»
21.00 Х/ф «Першому гравцю 

приготуватися»
00.10 Х/ф «Громобій»

02.00 Т/с «Сирена»

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.10 Д/с «Крила війни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові машини»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Світ майбутнього. 

Планета Земля»

08.40 Натхнення

09.30, 2.10 Машина часу

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

15.10 Є сенс

17.10, 23.10 Д/с «Любов, 

ненависть і пропаганда»

18.15 Про військо

18.30 Невигадані історії

19.15 Стоп реванш

19.35 Спостерігач

20.10, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

00.10 Кінозлива

00.15 Х/ф «Гетьман»

03.20, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.25 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»

07.15 Х/ф «Викликаємо 

вогонь на себе»

13.35 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 3.00 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «За сірниками»

21.25 Х/ф «Цінний вантаж»

23.20 Х/ф «Контрольний 

постріл»

01.20 «Хвороби-вбивці»

03.40 «Речовий доказ»

04.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 16.00, 23.00 Мама 

реготала. Найкраще

09.20 М/ф «Чіп і Дейл: Чіп 

і Дейл: бурундуки-

рятівники»»

11.30 Check In. Україна

13.45 Середземноморський 

Check-in

18.00 Х/ф «Еквілібріум»

20.10 Х/ф «Престиж»

02.45 Чистоплюї

03.40 Раздовбаї

04.35 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50, 10.55 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання»

07.50 Неймовірна правда про 

зірок

12.55 Т/с «Продається будинок 

із собакою»

16.55, 23.05 Хата на тата

19.00 МастерШеф

01.05 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Міністерство правди»

10.30 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти»

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтовою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.25 Прем’єра ! «ДжеДАІ-

2020»

10.25, 0.35 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Люсі»

15.00 Х/ф «12 раундів»

17.00 Х/ф «12 раундів-3: 

блокада»

18.45 Х/ф «Азартні ігри»

20.45 Х/ф «Повітряний 

маршал»

22.45 Х/ф «Деяка 

справедливість»

02.25 «Облом.UA.»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Бельгія — Данія. Ліга 

націй УЄФА

07.45, 18.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 Франція — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Рух» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

12.10 Швейцарія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

13.55 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Кротоне» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

17.55, 18.40, 20.55 Топ-матч

18.55 LIVE. «Спеція» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

21.10 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. /2012 р.)

21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

23.40 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

00.35 «Інгулець» — «Динамо». 

Чемпіонат України

02.20 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

04.05 «Марсель» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рух» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

07.45 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

09.15, 1.55 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

11.05, 15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.35 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

13.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Інгулець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

16.25, 21.35, 1.45, 3.45 Топ-матч

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Олімпік» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

20.15 Футбол NEWS

21.25 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

21.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Марсель» 

— «Ніцца». Чемпіонат 

Франції

23.55 «Кротоне» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Спеція» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 1.00 Містична Україна

08.25 Історія українських земель

10.10 Речовий доказ

11.10, 0.00 Фантастичні історії

12.10 Крила війни

14.10 Невидиме навколо нас

16.00 Мадагаскар

17.00 Невідомий Китай

18.00 Ілюзії сучасності

21.00 Поховані секрети Біблії

01.50 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»

12.20 Х/ф «Бандити»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Вкради мою 

дружину»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Сенсації екрана

08.30 Правила життя

10.20, 23.30 Корисні поради

11.00 Бургери

11.20 Просто їжа

11.40 Магія солодощів

12.00 Гордон Рамзі готує вдома: 

сезонні страви

15.10 Королева декору

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Ігор»

12.35 Х/ф «Три пера»

13.45 Х/ф «Наречений на 

двох»

15.30 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Сусідам вхід 

заборонено»

17.15 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Х/ф «Смерть на 

похороні»

00.45 Панянка-селянка

01.45 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 1.40, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.20, 

0.45, 2.40, 3.55, 5.35 

Новини

07.10 М/с «Чорний пірат»

08.05 «Тваринна зброя»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

Україниу у Свято-

Михайлівському 

Золотоверхому соборі 

з нагоди Собору 

архістратига Михаїла 

та інших небесних сил 

безплотних

11.30 Х/ф «Ромео і 
Джульєтта»

13.25, 21.25 Д/ф «Жінки 

Майдану»

14.30 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Відсутність доказів. 

Дізнатися правду про 

Снігову людину

16.55 Х/ф «Свята сім’я»
18.55 «Дикі тварини»

19.30 Д/ф «Капелани»

22.25 Революція гідності. 

Майдан

23.45 Д/ф «Веронські скарби»

01.10 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

02.10, 4.20 #ВУКРАЇНІ

04.45 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.30, 10.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним-2»

11.50 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

12.50, 1.50 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-2020»

19.30, 4.30 ТСН «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2020»

00.00 Мелодрама «Усе заради 

кохання»

ІНТЕР

05.55 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

08.00 «Удалий проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя»

12.00 Т/с «Речдок. Особлива 

справа»

16.50, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»

20.00 «Подробиці»

21.30 Х/ф «Невловимі 

месники»

23.15 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»

01.00 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.15 Т/с «Референт»

13.10 Т/с «Опікун»

17.00, 20.00 Т/с «Невипадкові 

зустрічі»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

22.00, 2.15 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

01.45 Телемагазин

02.30 Агенти справедливості

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.45, 9.30 Громадянська 

оборона

06.35 Більше ніж правда

07.30 Анти-зомбі

08.30 Секретний фронт

10.25, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

16.40 Х/ф «Мумія»

18.45 Факти тижня

21.20 Х/ф «Веном»

23.20 Х/ф «Інший світ-4: 

пробудження»

00.50 Х/ф «Прибульці в 

Америці»

02.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 2.30 Вар’яти

08.50 Х/ф «Мандри 

Гуллівера»

10.40 Діти проти зірок

12.00 М/ф «Альоша Попович і 

Тугарин Змій»

13.50 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»

16.00 Х/ф «Першому гравцю 

приготуватися»

19.00 Х/ф «Пасажири»

21.00 Х/ф «Армагедон»

00.10 Х/ф «Омен»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 10.10, 11.10 Д/с «Крила 

війни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

12.15 Індійський фільм 

«Благородне серце»

15.25 Медекспертиза

17.10 Д/с «Любов, ненависть і 

пропаганда»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Ганною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Стоп реванш

20.10, 2.15 Машина часу

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколової

22.00 Д/с «Найбільші танкові 

битви»

23.10 Кінозлива

23.25 Х/ф «Гетьман»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Останній гейм»
07.30 «Слово предстоятеля»

07.35 «Будьте здоровi»

08.10 «Страх у твоєму домі»

11.50 Х/ф «За сірниками»
13.45 Х/ф «Тридцять три»
15.15 Х/ф «Довга, довга 

справа...»
17.00 Х/ф «Цінний вантаж»
19.00 Х/ф «Формула 

кохання»
20.45 Х/ф «Висота»
22.30 Х/ф «Мовчазна отрута»
00.10 Х/ф «Контрольний 

постріл»
02.10 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 0.20 Мама реготала. 

Найкраще

09.30 «Без краватки»

09.50 М/ф «Чіп і Дейл: Чіп 

і Дейл: бурундуки-

рятівники»»

11.40 «Північний Чекін»

16.00 Мама реготала. Прем’єра

18.00 Х/ф «Місто гріхів»
20.30 Х/ф «Місто гріхів-2: 

жінка, заради якої 
варто вбивати»

22.30 Т/с «NCIS: NCIS: морська 

поліція: полювання на 

вбивць»

03.00 Чистоплюї

03.55 Раздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.25 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

06.50 Х/ф «Міміно»
08.50 МастерШеф

12.55 Хата на тата

14.55 Супермама

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

21.05 Я соромлюсь свого тіла

23.05 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Медексперт» із 

Катериной Трушик

10.10 «Міністерство правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «Ехо України»

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.50 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «Неймовірний 
Халк»

14.50 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

16.20 Х/ф «Атлантичний 
рубіж: воскресіння»

18.00 Х/ф «Воркрафт: 
початок»

20.10 Х/ф «П’ятий елемент»
22.40 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»
00.10 Х/ф «Мега акула проти 

Колоса»
01.55 «Облом.UA.»

03.25 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.40, 3.45 Топ-матч

06.10 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

08.10 «Спеція» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.55, 23.00 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

12.40, 16.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.50 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

13.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

16.15, 23.20 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.55 LIVE. «Десна» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

18.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2008 р. /2014 р.)

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.50 «Інтер» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Рух» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

03.55 «Удінезе» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

06.00 «Кротоне» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Інгулець» — «Динамо». 

Чемпіонат України

09.35, 1.55 «Ювентус» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

11.25, 18.50, 20.55, 23.40, 1.45, 

3.45 Топ-матч

11.35 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

13.25 LIVE. «Фіорентина» — 

«Беневенто». Чемпіонат 

Італії

15.25, 21.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

15.55 LIVE. «Інтер» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

17.55 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

18.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Дженоа». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Наполі» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

23.55 «Минай» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

03.55 «Десна» — «Львів». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кротоне» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Інгулець» — «Динамо». 

Чемпіонат України

09.35, 1.55 «Ювентус» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

11.25, 18.50, 20.55, 23.40, 1.45, 

3.45 Топ-матч

11.35 «Шахтар» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

13.25 LIVE. «Фіорентина» — 

«Беневенто». Чемпіонат 

Італії

15.25, 21.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

15.55 LIVE. «Інтер» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

17.55 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

18.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Дженоа». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Наполі» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

23.55 «Минай» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

03.55 «Десна» — «Львів». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 0.50 Містична Україна

08.40 Історія українських земель

10.00 Речовий доказ

11.00 Фантастичні історії

12.00 Таємнича світова війна

13.00 Поховані секрети Біблії

16.00 Невідомий Китай

18.00 Ілюзії сучасності

21.00 Invisible

22.50 Їжа богів

23.50 Боротьба за виживання

01.40 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Астробой»

11.00 Х/ф «Бойфренд з 
минулого»

13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Крихітка на 
мільйон доларів»

02.25 «Бійцівський клуб»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

09.50 Гордон рамзі готує вдома: 

сезонні страви

13.00 Корисні поради

14.10 Правила життя

16.00, 22.20 Удалий проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.55 Х/ф «Принц-ведмідь»
12.05 Х/ф «Русалонька»
13.45 Х/ф «Алоха»
15.45 Х/ф «Австралія»
19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Х/ф «Я, Ерл і та, що 
помирає»

01.00 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 

2.40, 3.55, 5.35 Новини

07.10 М/с «Чорний пірат»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30, 0.15 Леонардо да Вінчі

14.30 Телепродаж

15.00, 1.10 Країна пісень

16.00 Т/с «Величні Медичі»

19.15 «Всі на море. Чилі»

20.00 «Боротьба за виживання»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Мері: створення 

принцеси»

02.10 #ВУКРАЇНІ

04.25 Д/ф «Жінки Майдану»
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 «Бог правду бачить»... Саме 
такими словами, винесеними в за-
головок, починається лист видат-
ного нашого письменника, патріо-
та, громадського діяча Олеся Гон-
чара до молодого, але потужного 
автора із Запоріжжя Олександра 
Михайлюти далекого 1990 року. 
Зауважимо, що метр дуже не-
часто відгукувався на твори ін-
ших літераторів, тим паче — мо-
лодих і юних... А тут його заче-
пило. А що зачепило? Правдива 
публіцистична книга «Ми — не 
раби», випущена видавництвом 
«Молодь» наперекір тодішнім 
партійним бонзам фантастич-
ним, як на сьогодні, тиражем у 
25 тисяч примірників. Цікаво, 
що в рідному Михайлюті Гуляй-
полі тодішні секретарі райкому 
компартії дали вказівку одному 
з голів колгоспу: викупити замо-
влений для місцевої книгарні ти-
раж і спалити. І спалили! Як гіт-
лерівці палили ворожу їм літера-
туру в 30-х... А позитивна оцінка 
твору, до речі, першого в Україні 
антисталінського видання (бо 
там ішлося про репресії 30-40-х 
та спротив українців тодішньому 
режиму, що доти було забороне-
ною темою) пролунала від Олеся 
Гончара, зокрема, за розділ «Роз-
терзаний факультет» — хроніка 
знищення українських філоло-
гів у Запорізькому педінституті 
в 1937-му та переслідування їх-
ніх нащадків у 1972-му, бо ті пуб-
лічно захищали роман «Собор», 
який КПУ визнала шкідливим 
для народу та влаштувала всеза-
гальне шельмування...
 Доречно нагадати і рядки з 

листа іншої видатної особистості 
України ХХ століття, учня Олек-
сандра Довженка, кінорежисера 
і письменника, лауреата Шев-
ченківської премії Миколи Вінг-
рановського іще 1996 року: «Од-
наче, Олександре, я не хочу ска-
зати, що ви — закономірність. Ви 
є винятком із цієї — дорогої мені 
— закономірності. Ваш «Сек-
ретний ешелон», як на мене, то 
є наша та література, ім’я якій і 
Григір Тютюнник, і Віктор Мі-
няйло. Ви — література з вели-
кої літери...» Обидва письмен-
ники, згадувані Вінграновсь-
ким, зауважимо, були в опалі до 
тодішнього режиму. Бо писали 
правдиво і чесно про наболіле, а 
не славили партію... Нагадаємо, 
за повістю «Секретний ешелон» 
знято художній фільм, який ось 
уже 27 років не сходить із теле-
екранів і набрав понад мільйон 
переглядів в інтернеті. А починав 
трудову діяльність О. Михайлю-
та у «районці», дійшовши до «Го-
лосу України» та посад заступни-
ка голови НСЖУ Ігоря Лубчен-
ка, головного консультанта сек-
ретаріату першого заступника 
Голови Верховної Ради.
 Нині маємо потужний у ху-
дожньому, емоційному, полі-
тичному планах роман Олек-
сандра Михайлюти «Падіння 
хв’юрера». Це — нищівний удар 
супроти агресора правдивим Сло-
вом. А Слово — зброя! І в гібрид-
ній війні, розпланованій у Крем-
лі для ведення її проти нас по ба-
гатьох секторах і сферах, цей твір 
просто змітає ворога з його загар-
бницьких позицій у сфері пропа-

ганди «русского міра» й утвер-
джує віру України в перемогу. 
Несподівано і нищівно. Тому що 
Бог правду бачить. А правда — 
за нами! Головний герой роману, 
Богдан Орел, офіцер доброволь-
чого батальйону і винахідник су-
персистеми протидії країні-агре-
сору (знешкоджує ядерні ракети 
особливим променем на відстані) 
— тому свідчення. Твір — нова-
торський, динамічний, консолі-
дуючий українських захисників 
Вітчизни та прихильників на-
шого суверенітету з усього світу. 
До нього найбільше підходить 
ілюстрація — Новгородська іко-
на «Диво Георгія про змія» (XIV 
ст.), на якій зображено, як свя-
тий Георгій вражає списом дра-
кона... Драконом у ХХІ столітті 
виявився зображений у романі 
Михайлюти Рой Угрюмов... І він 
зазнає поразки. Перо письменни-
ка тут діє, як спис Георгія Побі-
доносця. Зазначимо, що Георгія 
Побідоносця вшановують пра-
вославна, католицька та англі-
канська церкви. Отже, як і ка-
зав Олесь Гончар, Бог правду ба-
чить.
 Вважаємо, що серед пода-
них творів, багато з яких гід-
ні присвоєння Шевченківсь-

кої премії в номінації «Літера-
тура» 2021 року, саме роман 
«Падіння хв’юрера» Олександ-
ра Михайлюти варто відзначи-
ти першочергово. Це є і вшану-
ванням пам’яті 14 тисяч полег-
лих на Донбасі наших вояків, і 
утвердженням непохитності Не-
залежності рідної України, і ре-
альною інформаційною відсіччю 
багатовекторній агресії Кремля 
та своєрідним нагадуванням За-
ходу: від новітньої «імперії зла» 
вас рятує Україна та її мужні 
оборонці! Для Шевченківського 
комітету і президента це і є мо-
мент істини.
 Додамо: зовсім не випадково 
в останній момент виникає див-
ний прецедент — на високу пре-
мію представлено усупереч по-
ложенню, яке передбачає вису-
нення творів культурологічними 
установами (а роман «Падіння 
хв’юрера» представила поважна 
Київська організація Національ-
ної спілки журналістів, урахо-
вуючи, що Олександр Михайлю-
та є автором 23 книг прози і пуб-
ліцистики, художнього фільму 
«Секретний ешелон», а його до-

слідження «Ясновидець» про на-
шого цілителя й провидця плане-
тарного значення П. Д. Утвенка 
витримало 11 видань у ці скрут-
ні часи), розрекламований твір, 
де війна на сході показана... очи-
ма собаки. Так і проситься висно-
вок про нібито влучний хід аген-
тури ФСБ, який спрямовано на 
применшення і приниження 
живих і полеглих героїв у свідо-
мості українців. У такий спосіб 
нівелюється роль і значення доб-
робатів, учасників АТО та ОСО. 
Але мусимо відрізняти зерно від 
полови. Під час гібридної війни, 
у яку втягнено і літературний 
процес, підступний Кремль зда-
тен на все, аби «відбілити» свого 
вождя та всюди просувати його 
одіозний вислів, що Україна як 
держава не відбулася. 
 Роман «Падіння хв’юрера» — 
це наступ і сила, він розвінчує осо-
бу «царя» країни-агресора та все-
ляє віру в нашу перемогу. Адже 
— Бог правду бачить! Придивіть-
ся до цього твору, і ви неодмінно 
побачите цю правду. І вас не гриз-
тиме сумління, що вчинили щось 
не так, як велить саме життя. 

Олександра ЗАЙЦЕВА

 Уявіть підлітків, що гра-
ють у своєму першому рок-гур-
ті... А як виглядають їхні ро-
весники, що грають у своєму 
першому симфонічному оркес-
трі? Насправді це звичайні мо-
лоді люди, впізнати яких на ву-
лиці можна хіба за кофром на 
плечі. Декому з них ще не ви-
повнилось і 16, а хтось уже до-
сягнув перших музичних висот. 
І це вони — справжні бунтівни-
ки, адже грають музику, яку на-
вряд почуєш у попсовому модно-
му клубі чи хіт-параді. 
 Молодіжний симфонічний 
оркестр України (YsOU) можна 
порівняти з національною збір-
ною, але з найталановитіших 
музикантів віком від 12 до 22 
років з понад десятка міст та сіл 
України. І саме із цими юними 
талантами автори відеопроєкту 
«Чому нове покоління грає му-
зику минулого?» шукають точ-
ки дотику між класичною та 
мейнстримною культурою. 
 Упродовж чотирьох епі-
зодів документального філь-
му, знятого за підтримки Ук-
раїнського культурного фон-
ду, через бек стейдж (закуліс-
ся, неформальну атмосферу) 
життя YsOU відкривається но-
вий погляд на класичну музи-
ку. Розкриваається мотивація 
молоді виконувати твори ком-
позиторів минулого через мрії 

та жарти молодих виконавців.
 «Виходить штучно, якщо по-
яснювати музику якимись сло-
вами. Тобто про це можна диску-
тувати, але найкраще зрозуміти 
музику можна тільки через про-
слуховування. Багато-багато му-
зики, коли кількість перейде у 
якість. Мені здається, що саме 
якось так відбувається», — вва-
жає учасниця YsOU Євгенія Крі-
вич (віолончель). «Якщо ти вже 
музикант, то музика не відпус-
тить тебе по життю», — впевне-
ний учасник YsOU Дмитро Міт-
ченко (валторна). 
 «Мені дуже цікаві підлітки. 
Це мої улюблені герої і теми в 
кіно. Їхні характери, думки, до-
рослішання, становлення... Я 
люблю музику, і мені було ці-
каво дізнатися більше про ор-
кестр, про його структуру, хто 
де сидить, хто яку роль відіграє 
у загальній симфонії. Я дізнався 
про нові для себе інструменти. Я 
люблю, коли всі живуть однією 

справою і заряджені цим. І все 
це є у YsOU», — ділиться вра-
женнями щодо зйомок фільму 
режисер Дмитро Кочнєв.
 Кульмінаційною верши-
ною проєкту є відеоконцерт Мо-
лодіжного оркестру: колектив 
записав програму з творами Бет-
ховена, Лятошинського та Стан-
ковича. Творчим процесом ке-
рує головна диригентка оркес-
тру Оксана Линів, яка працює 
з найвідомішими оперними те-
атрами та оркестрами світу й 
нещодавно оголошена першою 
жінкою-диригентом на культо-
вому Вагнерівському оперному 
фестивалі в Байройті.
 Диригентка, засновниця та 
художня керівниця YsOU Ок-
сана Линів каже: «Мало хто на-
віть з української музичної елі-
ти усвідомлює, що не рівень ок-
ремих індивідуальних солістів, 
а саме рівень великих симфоніч-
них колективів є вирішальним 
фактором при оцінці культурно-

го рівня і статусу цілої держави. 
Рівень берлінської філармонії 
не виник на порожньому місці. 
Саме музично-педагогічна робо-
та з дітьми та молоддю є переду-
мовою становлення високопро-
фесійних колективів у майбут-
ньому. Виправити ситуацію з 
підготовкою до дорослого про-
фесійного життя в Україні вда-
лося заснуванням Молодіжного 
симфонічного оркестру. З кож-
ним роком я все більше усвідом-
люю, що це — одна з найваж-
ливіших справ мого життя. Ігно-

рувати розвиток цього колекти-
ву — означає спостерігати, як 
Україна скочуватиметься до рів-
ня держави третього світу. Адже 
питання розвитку саме молодіж-
них колективів має пріоритетне 
значення державної ваги в кож-
ній розвинутій країні». 
 Перші три серії докумен-
тального фільму вже доступні 
до перегляду на Youtube-каналі 
Молодіжного симфонічного ор-
кестру України (YsOU). А віде-
оконцерт колективу — вже 20 
листопада. ■

ВИСОКА НОТА

Класика юних талантів
Диригентка Оксана Линів опікується 
музичною молодіжною «збірною» — 
симфонічним оркестром YsOU

■

Оксана Линів та оркестр YsOU. 
Фото Катерини АКВАРЕЛЬНОЇ (Ukraїner).

❙
❙

НА ЗДОБУТТЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Подолати дракона
■

Відкритий лист президенту України та Комітету Шевченківсь-
кої премії — Юрію Макарову (голові), Тамарі Гундоровій, Дмит-
рові Богомазову, Володимиру Войтенку, Майї Гарбузюк, Ростис-
лаву Держипільському, Риммі Зюбіній, Тетяні Кочубінській, Аллі 
Мазур, Любові Морозовій, Ігорю Пaнасову, Віктору Плоскіну, 
Владі Ралко, Михайлові Рашковецькому, Юлії Сінькевич, Ірині 
Славінській, Остапу Сливинському, Євгенові Стасіневичу щодо 
відзначення роману «Падіння хв’юрера», який дає потужну від-
січ російському агресору в інформаційному полі.

Щиро — Герой України Михайло Денисенко (Святійший Патріарх УПЦ 
Київського Патріархату Філарет); Герой України Олександр Омельчен-
ко (мер Києва у 1996-2006 роках, народний депутат України VI скликан-
ня ); Герой України, народний артист України, лауреат Шевченківської 
премії Анатолій Паламаренко; Валентина Гончар, вдова письменника 
Олеся Гончара, Героя України, голови СПУ в 1959—1971 рр., академіка 
АН України; доктор психологічних наук, професор, голова профільної 
комісії Міністерства освіти і науки, голова Всеукраїнського товариства 
Івана Огієнка Сергій Болтівець; доктор філологічний наук, професор Ук-
раїнського університету Володимир Іваненко (м. Вашингтон, США); ней-
рохірург, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН Ук-
раїни, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, міністр 
охорони здоров’я України (2005 р.) Микола Поліщук; юрист,кавалер двох 
медалей «За відвагу» (Афганістан), учасник АТО, лідер «Самооборони За-
поріжжя» Сергій Тіунов; доктор історичних наук, професор Запорізько-
го національного університету, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни Федір Турченко; доктор економічних наук, професор, міністр охоро-
ни навколишнього середовища та ядерної безпеки України (1998—2000, 
2002—2003 рр.) Василь Шевчук; доктор економічних наук, професор, го-
лова Наукового товариства імені С. Подолинського (Київський економіч-
ний університет ім. В. Гетьмана) Володимир Шевчук; доктор філологіч-
них наук, професор Національного авіаційного університету Ганна Он-
кович; доктор філологічних наук, професор Сидір Кіраль (Національна 
бібліотека імені В. Вернадського); доктор юридичних наук, професор Ака-
демії МВС Олена Таран; народний артист України, народний депутат Ук-
раїни IV скликання Іван Гаврилюк (м. Львів); кінорежисер, народний ар-
тист України Ярослав Лупій (м. Одеса); заслужений художник України 
Віталій Рожик (м. Житомир); заслужений працівник культури України 
Алла Малієнко; письменник Сігурд Людерсен (м. Осло, Норвегія).
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Художниця Віра Цепкова,  
усвідомлюючи недосконалість 
світобудови, створює картини 
довершеності та бездоганності. 
Виставковий центр сучасного 
мистецтва Музею історії Києва 
представляє виставку цієї моло-
дої мисткині «Де ніхто з нас не 
був — ідеальні світи: Ланай».
 «У Віри все красиво, гар-
монійно й ідеально: в  сім’ї, 
мистецтві, в спілкуванні з дру-
зями,  —  підкреслила на від-
критті виставки Тетяна Костен-
ко, перша заступниця генераль-
ного директора музею. — Отож 
і роботи яскраві, життєрадісні, 
надихаючі. Особливо це важ-
ливо у цей коронавірусний пе-
ріод».
 Художницю надихнув на 
творчість один з островів Гавай-
ського архіпелагу, а саме — Ла-
най. «Натхнення до мене при-

йшло, коли чекала на другу до-
нечку, — розповідає Віра Цепко-
ва. — Дуже хотілося створювати 
щось красиве, яскраве, екзотич-
не. А головне — донести ту кра-
су до інших». Так народжува-
лися роботи «Кедрові сосни», 
«Гібіскус», «Геліконія» (екзо-
тична квітка), «Кактуси», «Уз-
бережжя»…
 Абстрактний експресіонізм, 
що звільняє розум від будь-яко-
го контролю над інтелектом та 
логічними принципами, дозво-
ляє художниці спонтанно вис-
ловлювати свої думки та ідеї в 
абсолютно хаотичних нефігура-

тивних формах. Особливою ри-
сою творів Віри є вільне та авто-
номне нанесення фарб на полот-
но, що відбувається винятково 
під впливом емоцій.
 За допомогою фарб і мастихі-
на Віра Цепкова по-особливому 
передає красу і відтінки приро-
ди: легко, сміливо, ненав’язливо. 
Дивлячись на її полотна, мимо-
волі замислюєшся, що краса нав-
коло нас дійсно здатна врятува-
ти світ. Сміливі мазки яскравих 
кольорів, як самовираження як 
спосіб перенести свої думки і по-
чуття на полотно — так можна 
охарактеризувати творчість ху-

дожниці. 
 Вона — економістка-міжна-
родниця та перекладачка з ні-
мецької та французької мов. Сво-
го часу знайшла себе в мистецтві 
і вже іншого шляху не уявляє. 
До цього Віра Цепкова брала 
участь у колективних виставках 
за кордоном, мала дві  персональ-
ні виставки у Києві.
 «Я рада, що мала честь від-
крити художницю Віру Цепко-
ву для французів. Цього літа до 
десятиріччя  «Замку мистецтв» 
у Нормандії  ми презентували ро-
боти цікавої української худож-
ниці. Сподіваємося й віримо, що 
наступного літа художниця про-
веде у нас цикл майстер-класів», 
— телефоном розповіла Оле-
на Внуковська, директорка Ук-
раїнської міжнародної школи в 
Парижі».
 На виставці представлено 22 
роботи. Подивитися її можна до 
кінця листопада. ■

Австрія — Німеччина — США
 Усе почалося з невеликої статті у сто-
личній газеті «Без цензури», в якій опи-
сувалась нелегка доля двох сестер Оленсь-
ких — Аркадії та Христини в США. Текст 
потрапив у поле зору науковців ще тоді 
Державного історико-архітектурного за-
повідника в місті Збараж. Відтак відбуло-
ся листування з чоловіком художниці Ар-
кадії Оленської — професором Володими-
ром Петришиним, підготовка і його візит 
до Збаража, пересилка полотен дружини, 
виготовлення рам до картин, а потім вла-
штування кількох виставок у музеях Ук-
раїни... У результаті цієї співпраці у 2006 
році  фондова колекція Національного за-
повідника «Замки Тернопілля» поповни-
лися понад 60 одиницями живопису і гра-
фіки згаданої американської художниці 
українського походження. 
 Народилася Аркадія Оленська-Петри-
шин 19 червня 1934 року в селі Розношинці 
Збаразького району‚ що на Тернопільщині, 
де в дитячі роки жила з матір’ю, а батько 
працював адвокатом у Львові. 1939 року, 
коли радянські війська окупували Західну 
Україну, родина Оленських емігрувала до 
міста Роттенбург під Віднем, де в 1941 році 
народилася їхня друга дочка Христя. Того 
ж 1941 року Оленські повернулися назад в 
Україну. 
 У 1944 році вся родина емігрувала вдру-
ге, але вже до Німеччини. Кілька років пе-
ребували в місті Аугсбург у таборі для пе-
реміщених осіб «Зоммер казерне», де Ар-
кадія вступила до таборової гімназії. У 
1949 році Оленські переїхали до США. По-
дальше життя художниця провела в Нью-
Йорку.

Стилістична розгубленість і міфічні 
постаті
 У світ мистецтва Аркадію та її молод-
шу сестру Христину ввів сценограф і живо-
писець-експресіоніст зі Львова Мирослав 
Радиш, який відкрив у Нью-Йорку при-
ватні мистецькі студії. Дівчина закінчила 
Гантерський коледж мистецтв у Нью-Йор-
ку, відвідувала Лігу студентів мистецтва в 
Нью-Йорку та була зорієнтована на того-

часне американське мистецтво. 
 Її перші кроки в мистецтві засвідчують 
стилістичну розгубленість, що була цілком 
виправдана становищем українського ху-
дожника, який формувався в еміграції і 
орієнтувався на творчо сформованих ук-
раїнських митців-емігрантів старшої ґе-
нерації, а також паралельно перебував під 
впливом мистецьких процесів США. Твор-
ча ретроспекція Аркадії Оленської-Петри-
шин, як стверджує відомий український 
мистецтвознавець, доцент Львівської ака-
демії мистецтв Галина Новоженець, «від-
дзеркалює балансування між постімп-
ресіонізмом, абстрактним експресіонізмом 
і декоративним трактуванням форм, збудо-
ваним на чіткій ритміці локальних кольо-
рових плям».
 Навчання у Студентській спілці 
мистецтва та в Гантерському коледжі 
охоплюють два перші періоди творчості 
Аркадії Оленської-Петришин. Перший пе-
ріод (1955—1958 рр.) — праці, присвячені 
міфу та символіці кольору. Другий період 
(1958—1964 рр.) — абстрактно-експресив-
ні роботи. Після закінчення цього коледжу 
в 1963 році художниця влаштувала свою 
першу персональну виставку в галереї Бод-
лі у Нью-Йорку.
 Захистивши магістерську дисерта-
цію з мистецтва у Гантерському колед-
жі, Аркадія вступила на факультет історії 

мистецтва до Чиказького університету. 
Під час навчання вона захопилася орієн-
тальною філософією і міфологією, уподо-
бала китайську каліграфію, щоб застосову-
вати найцікавіші засоби поєднання графіч-
них ліній і плям у своїй творчості. З рисок, 
кутів, дуг і крапок мисткиня почала ком-
понувати міфічні постаті, переходячи від 
розпливчастих форм до чітких і все більше 
виразних. 
 Її третій період творчості (1964—
1968 рр.) характеризує абстрактно-фігу-
ративна тематика: на полотнах постають 
фігури людей, а тло заповнене переважно 
абстрактними формами.
 Наступним етапом її мистецьких по-
шуків була тематика людини на тлі при-
роди (1968—1974 рр.). І все ж, розвиваю-
чи власний талант, Аркадія Оленська-Пет-
ришин за порадою ще одного талановитого 
вихідця з України, художника Якова Гніз-
довського, вступила до Інституту Пратта в 
Нью-Йорку, де опанувала різцеву гравюру 
та офорт.

Візитівка художниці
 Подорожі Арізоною і Каліфорнією змі-
нили її мистецьке життя. Своїм виглядом, 
формою, кольором мисткиню загіпноти-
зували суворі й витривалі жителі пустель 
— кактуси. Отож від зображення рослин 
вологих субтропіків Аркадія перейшла до 
малювання і гравірування цих дивовиж-
них витворів природи. Особливо приваб-
лювали Аркадію гігантські кактуси сагу-
ари. 
 У творчості Аркадії Оленської-Пет-
ришин зустрічаються впливи багатьох 
мистецьких напрямів — абстракціонізм, 
експресіонізм, умовність, стилізація. Але 
картини останнього періоду стали візит-
ною карткою художниці. Вони вражають 
глядача своїми барвами, відображеними 
найдрібнішими деталями рослини. Наша 
землячка могла змальовувати один і той 
самий кактус вдень — на світло-блакитно-
му тлі, а вночі — на глибоко-синьому фоні, 
який створює ефект світіння рослини, що 
йде немовби у неї зсередини.
 Наступний творчий етап А. Оленська-
Петришин пояснює захопленням орієн-
тальною філософією та міфологією, а змі-
ну пластичного вираження — відвідина-
ми  Пуерто-Ріко, де її почуття та емоції ско-
лихнув тропічний ліс.
 Картини Аркадії Оленської-Петришин 
знайшли свого глядача. Вони демонструва-
лися на 54 індивідуальних виставках в музе-
ях і галереях різних міст США, Канади (То-
ронто, Едмонтон), Бельгії (Антверп, Брюс-
сель), в Китаї (Шенянґ) та в Україні. Її кар-
тини експонуються в музеях і галереях США 
та України, є в приватних колекціях.
 Окрім творчого пошуку, Аркадія 

Оленська-Петришин брала активну участь 
у громадському і культурному житті ук-
раїнської діаспори. Вона писала статті 
на мистецькі теми до діаспорних видань, 
у 1960—1970-ті роки займала посаду 
мистецького редактора журналу «Сучас-
ність», пізніше співпрацювала з різними 
виданнями в Україні: журналами «Обра-
зотворче мистецтво», «Світовид», газетою 
«Культура і життя». Наша землячка — ав-
тор серії критичних статей про українсь-
ких митців і мистецькі колекції в Амери-
ці, які впорядкував відомий поет Богдан 
Бойчук у книзі «У вимірах форми та екс-
пресії» (1997 р.). Художниця неодноразо-
во й сама відвідувала Україну. 
 Померла Аркадія Оленська-Петришин 
6 травня 1996 року в м. Норт Брансвік шта-
ту Нью Джерсі, США.
 Сьогодні мистецтвом Аркадії Оленсь-
кої-Петришин захоплюються у країнах 
Європи, в США та Китаї. Однак визнан-
ня її творами на рідній землі припадає вже 
на період незалежності України. З 1991 
року твори Аркадії Оленської-Петриши-
ни із великим успіхом експонувалися у та-
ких містах: Київ, Львів‚ Харків, Донецьк‚ 
Дніпро‚ Полтава, тощо. А серія «Какту-
си» стала мовби візитівкою творчості Ар-
кадії Оленської-Петришин. Відтворюючи 
«екзотичний світ кактусових лісів», тема-
тично і предметно такий доступний і близь-
кий американському глядачеві, Аркадія 
Оленська-Петришин одночасно створила 
самобутню художню форму, свій особли-
вий світопорядок, яскравий та виразний 
національно забарвлений стиль.
 Колектив Національного заповідни-
ка «Замки Тернопілля» сподівається, що 
ідея створення постійної експозиції робіт 
визначної художниці Аркадії Оленської-
Петришин у Вишнівецькому палаці, який 
є об’єктом заповідника, буде фінансово 
підтримана владою її малої батьківщини, 
Посольським фондом США зі збережен-
ня культурної спадщини або приватними 
спонсорами. ■

СТОЛИЦЯ

Міражі ідеальних світів
Виставка Віри Цепкової  про гавайський Ланай

■

Художниця Віра Цепкова біля 
інсталяції «Океан».

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

«Королева» кактусових лісів
Виставка американської художниці українського 
походження Аркадії Оленської-Петришин — у замку

■

Художниця Аркадія Оленська-Петришин.
Фото взято з регіонального інформаційного 

порталу «Тернопільщина».

❙
❙
❙

Виставка робіт Аркадії Оленської-Петришин 
у Скалатському замку.
Фото Марії ДОВГАЛЬ.

❙
❙
❙

Марія ДОВГАЛЬ молодший науковий 
співробітник Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» 
Збараж

У Скалатському замку — одному з основ-
них об’єктів Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» відкрилася виставка 
робіт американської художниці українського 
походження Аркадії Оленської-Петришин. 
Її оригінальне мистецтво якщо й не шокує 
глядача, то прийнамні не залишає байду-
жим і змушує замислитись, наскільки все у 
цьому світі має внутрішній лад і доцільність. 
Ця жінка — графік, живописець, мистецт-
вознавець — повернулася зі США на малу 
батьківщину завдяки ініціативі й зусиллям 
людей, які зацікавилися творчістю нашої 
землячки зі Збаражчини. 
А не секрет, що одним із важливих напря-
мів роботи Національного заповідника «За-
мки Тернопілля» є пошук та налагодження 
зв’язків із видатними земляками, які про-
живали чи й зараз проживають в еміграції.



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЛИСТОПАДА 2020 15СПОРТ
«Усі помиляються, не бачу в цьому проблеми. Якщо ж звертати увагу 

лише на помилки, то робота з футболістами не має перспектив».Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У минулі роки для збірної 
України серйозною проблемою 
виглядали спарені матчі. Нині, 
коли в календарі з’явилися 
«вікна» одразу з трьома поє-
динками, завдання виглядає 
ще більшою проблемою. Водно-
час зрозуміло, що «три матчі за 
сім днів» — це пристосування 
до ігрового графіку, що матиме 
місце у фінальній частині май-
бутнього Євро, де збірна Украї-
ни прагнутиме досягти більшо-
го, ніж було в 2016 році, коли 
підопічні Михайла Фоменка за-
знали трьох поразок.
 На попередньому чемпіо-
наті Європи поруч iз Михай-
лом Фоменком на тренерській 
лаві був і нинішній очільник 
«синьо-жовтих» Андрій Шев-
ченко, котрий, як і його попе-
редник, доволі довго залишав-
ся прихильником гри «незмін-
ним складом».
 Утім обставини (і коро-
навірус, зокрема) змушують 
Шевченка змінювати підходи 
до вибору ігрового складу на 
зібрані в дуплет чи тріаду матчі. 
Хоч-не-хоч, а тренер змушений 
практикувати глибоку ротацію 
на такі багатосерійні серіали. 
Перед двома заключними мат-
чами групового раунду Ліги на-
цій проти Німеччини та Швей-
царії українські збірники у 
польському Хожуві зіграли то-
вариський поєдинок проти міс-
цевої національної команди.
 Добре пам’ятаючи невдалий 
жовтневий «товарняк» iз фран-
цузами (1:7), Шевченко бояв-
ся, аби чогось подібного не тра-
пилося з його збірною в Поль-
щі. Ставка, зроблена на фут-
болістів, які останнім часом 
мали не надто багато ігрової 
практики, змушувала настав-
ника хвилюватися. Вочевидь, 
нервозність передалася і його 
підопічним. Інакше як поясни-

ти грубу помилку молодого во-
ротаря «синьо-жовтих» і друго-
го воротаря мадридського «Ре-
алу» Андрія Луніна, котрий, 
вибігши далеко в поле на пере-
хоплення м’яча, не влучив, як 

слід, по шкіряному й «привіз» 
гол у свої ворота? Друге взят-
тя воріт «синьо-жовтих» також 
стало наслідком неузгоджених 
дій українських футболістів. 
Утім Андрій Шевченко заспо-

коює: «Помилки бувають у 
кожного футболіста».
 А от забити бодай раз гол у 
відповідь підопічні Шевченка 
не змогли, хоча й мали для цьо-
го достатньо підстав. Чого лише 

вартий нереалізований Андрієм 
Ярмоленком пенальті. За слова-
ми очільника української збір-
ної, причина поразки полякам, 
які, до слова, грали без низки 
своїх лідерів, зокрема й зірко-
вого форварда Роберта Леван-
довського, — це низька реалі-
зація. «Попереду в нас важливі 
матчі, тож, як і збірна Польщі, 
ми намагалися збалансувати 
склад. Якщо винести за дужки 
рахунок поєдинку, то я задово-
лений грою своєї команди. Зре-
штою, цей товариський матч 
дав нам багато інформації. Ро-
бити ж якусь оцінку я не хочу», 
— зазначив Шевченко.
 При цьому захисник «си-
ньо-жовтих» та донецького 
«Шахтаря» Микола Матвієн-
ко припустив, що свої голи ук-
раїнські футболісти відклали 
на заключні матчі Ліги націй. 
Можна припустити, що проти 
німців та швейцарців підопіч-
ні Шевченка гратимуть з біль-
шою мотивацією та концент-
рацією, однак і проти них дія-
тимуть вже значно потужніші 
опоненти. ■

Останнім часом захисник «Десни» Юхим Конопля отримує все більше ігрового часу в матчах 
за національну збірну України.
Фото з пресслужби УАФ.

❙
❙
❙

ЗБІРНА

У пошуках балансу
Економлячи сили на вирішальні матчі Ліги націй, українські футболісти програли 
товариський матч збірній Польщі

■

ТАБЛО

 Товариський матч. Польща — 
Україна — 2:0 (Пьонтек, 40; Модер, 
63); У: Лунін, Михайличенко, Матвієн-
ко, Кривцов, Конопля (Бондар, 63), 
Макаренко, Зінченко (Харатін, 56), Ко-
валенко (Сидорчук, 77), Зубков (Ци-
ганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), 
Яремчук (Мораес, 46).

■

Григорій ХАТА

 Ідея українського уряду запровади-
ти до кінця листопада «карантин вихід-
ного дня» не знайшла одноголосної під-
тримки в українському суспільстві. 
Під питанням опинилася життєдіяль-
ність цілої низки індустрій, для котрих 
притаманна саме активність вихідного 
дня. 
 Спортивне господарство також нале-
жить до галузей з культурно-масовою 
активністю, а з огляду на постанову Ка-
бінету Міністрів, котра в наступні три 
«уїк-енди» забороняє проведення масо-
вих заходів за участі більше 20 осіб, на 
паузі ризикують опинитися практично 
всі види спорту. 
 На думку президента федерації бас-
кетболу України Михайла Бродського, 
запровадження «карантину вихідного 
дня» — це популістичне і непрофесійне 
рішення. Титулований вітчизняний бо-

рець греко-римського стилю Жан Беле-
нюк, котрий водночас є й народним де-
путатом України від партії «Слуга на-
роду», зауважує, що тимчасова забо-
рона діяльності закладів спорту стане 
серйозним викликом для збереження 
робочих місць та відповідної спортив-
ної інфраструктури в нашій країні. Тож 
разом зі своїми колегами він надіслав 
до прем’єр-міністра України звернення 
про недоцільність запровадження до-
даткових обмежувальних заходів для 
закладів сфери спорту.
 Загалом, нова коронавірусна ініціа-
тива уряду додала чимало головного 
болю організаторам спортивних заходів 
в Україні. Приміром, одразу після засі-
дання Кабінету Міністрів, де була під-
тримана ініціатива «карантину вихід-
ного дня», з’явилася інформація про те, 
що в найближчі три «уїк-енди» не від-
будуться календарні матчі у першій та 
другій футбольних лігах нашої країни. 

Тоді ж, думається, відчутно прискори-
лося серцебиття й у керівників вітчиз-
няної художньої гімнастики, котрі в ос-
танні місяці активно готувалися до про-
ведення в Києві 26-29 листопада чем-
піонату Європи.
 Утім, схоже, високі покровителі 
спорту високих досягнень зупинити-
ся йому не дадуть. Так, президент Ук-
раїнської федерації футболу Андрій Па-
велко вже заявив, що матчі українсь-
кої прем’єр-ліги та професіональної 
футбольної ліги зупинятися не будуть. 

«Спільно і завдяки плідній співпраці з 
міністром охорони здоров’я Максимом 
Степановим нам вдалося відстояти мож-
ливість продовження поєдинків УПЛ, 
Першої і Другої ліг, які призначені на 
вихідні дні. Минулого тижня УАФ, УПЛ 
та ПФЛ провели нараду, на якій розро-
били пропозиції для МОЗ щодо продов-
ження футбольних змагань до кінця 
року.Тож «карантин вихідного дня», 
який починає діяти з 14 листопада, не 
завадить проведенню матчів чемпіонату 
України», — заявив Андрій Павелко. ■

Як і раніше, без глядачів, але матчі чемпіонату України триватимуть і надалі, 
попри запровадження «карантину вихідного дня».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ОРГПИТАННЯ

Конструктивні 
напрацювання 
Під час «карантину вихідного дня» 
футбольне життя в Україні зупинятися 
не буде

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Чоловік і дружина скандалять:
 — Беру свої слова назад.
 — Ти вирішив вибачитися?
 — Ні, я придумав нові.

* * *
 На складаннi іспиту на отриман-
ня прав.
 Інструктор:
 — На жаль, ви його не склали.
 — Як же я міг його скласти, 
якщо я навіть не рушив iз мiсця?
 — А як ви могли рушити, якщо 
ви залізли на заднє сидіння?

* * *
 — Абраме, чого ти такий задо-
волений?
 — Тещу проводжав.

 — А чого обличчя брудне?
 — Цiлував потяг.

* * *
 Сiмейний обiд. Теща каже зя-
тевi:
 — Синку, вiдрiж, будь ласка, 
ковбаси, скiльки не шкода.
 — Мамо, я не вмiю так тонко 
нарiзати.

* * *
 На екскурсiї:
 — Скажіть, будь ласка, а чому 
в генерала на цьому пам’ятнику така 
дивна поза?
 — Розумієте, запланували кін-
ну статую, але потім на коня грошей 
не вистачило.

Не цураймося свого!
Григорій Сковорода писав не російською мовою

По горизонталі:
 1. Австралій-
ська зброя, яка 

п о в е р т а є т ь -
ся до свого 

власника. 
7. За-
старі-

ла назва 
плеча. 8. 

Слов’янське 
плем’я, яке жило у верхів’ях 

Західного Бугу і правих притоках 
верхньої течії Прип’яті. 9. Вид бі-
лого хліба з загорнутими всереди-
ну краями. 10. Лікарська рослина, 
яку рекомендують від безсоння. 11. 
Остання літера грецького алфавіту. 
12. Поетичний прийом, повторен-
ня однакових голосних звуків у ряд-
ку чи строфі. 16. Перший президент 
Туреччини. 19. Колода, на якій руба-
ли голови засудженим до страти. 21. 
Лікарська рослина, відваром якої лі-
кують зубний біль. 22. Шовкова по-
душечка з ароматними травами, яку 
кладуть у ліжко, щоб краще спало-
ся. 23. Удар в боксі, яким найчастіше 
завершується двобій. 24. Критична 
стаття, рецензія. 25. Політична рек-
лама.
По вертикалі:
 1. Грошова купюра. 2. Радянсь-
кий актор, який зіграв Карабаса-

Барабаса у фільмі про Буратіно. 
3. Плакат з оголошенням про кон-
церт. 4. Скривлене обличчя. 5. Пов-
не ім’я старшого Кайдаша. 6. Повна 
співзвучність голосів. 8. Вибір між 
двома можливостями. 13. Знаме-
нита гора, символ Вірменії, яка на-
справді — в Туреччині. 14. Історич-
на гірська область на північному за-
ході Грузії. 15. Жителька Трої. 17. 
Кількість відвідувачів сайта за пев-
ний проміжок часу. 18. Українська 
поетка, член ОУН, розстріляна в Ба-
биному Яру. 20. Спідниця довжи-
ною по кісточки. 22. Річка в межах 
Сумської області та Полтавської об-
ласті. ■

Кросворд №108
від 6—7 листопада

Дара ГАВАРРА

 Здається, тривалий карантин 
став причиною розставання ще од-
нієї зіркової пари. Подейкують, що 
47-річний Бен Аффлек та 32-річна 
Ана де Армас більше не пара. Пі-
дозри зародилися у папараці, які 
впродовж багатьох місяців пос-
тійно фотографували пару, котра з 
весни проживає разом, тим паче що 
раніше закохані щодня разом вигу-
лювали своїх чотирилапих улюб-
ленців, ходили в кафе поблизу бу-
динку Аффлека і зовсім не ховали-
ся від надокучливих об’єктивів. Та 
останнім часом (десь зо три тижні) 
їх узагалі ніде не видно разом, тож 
і поповзли чутки, як дим над во-
дою. Ще однією ознакою розста-
вання пари стало те, що вони вида-
лили одне одного в «Інстаграмі», 
а це вже серйозніше, ніж «Фауст» 
Гете.
 Нагадаємо, кубинсько-іспансь-
ка актриса Ана де Армас познайо-
милася з зіркою Голлівуду, коли 
вони вдвох знімалися у фільмі 

«Глибока вода», де грали 
подружню пару. Відтоді 
у них зав’язалися стосун-
ки, а вже з березня цього 
року парочку стали помі-
чали всюди разом, вони 
навіть разом відпочивали 
на Кубі та в Коста-Ріці. 
 До переїзду в США 
Ана робила кар’єру в Іс-
панії, де зіграла в доволі 
успішному молодіжно-
му серіалі «Чорна лагу-
на». У Голлівуді дівчи-
ну помітили після ролі ла-
тиноамериканської догля-
дальниці в картині «Вийняти 
ножі», за який її навіть номі-
нували на «Золотий глобус». 
Наразі Армас запросили зіг-
рати дівчину «агента 007» 
у черговій Бондіані. Чи 
не професійні ревнощі 
стали причиною роз-
лучення Аффлека з 
Армас? ■

з 16 до 22 листопада
 Овен (21.03—20.04). Вам щастить май-

же в усьому. Не пропустіть такий шанс і зазда-
легідь плануйте свої справи. Знайдіть час і для 
себе, вiдвiдайте салон краси.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Телець (21.04—21.05). Тиждень обіцяє 
приємні знайомства, але вони будуть коротки-
ми і несерйозними. Тому вам варто сконцент-
руватися на кар’єрі.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. 

 Близнюки (22.05—21.06). Не бійтеся 
доносити свої креативні ідеї начальству, якщо 
триматимете їх при собі, вас ніхто не помітить. 
Творіть i покажіть, на що ви здатні.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Рак (22.06—23.07). З фінансами буде 
складно, вам варто економити, щоб не потра-
пити в халепу. Що стосується здоров’я, то воно 
буде нестабільним, ваші енергетичні рівні ко-
ливатимуться.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Лев (24.07—23.08). Вам варто подружи-
тися з колегами. Запросіть їх провести з вами 
вихідні — це кращий спосіб зміцнити мости в 
майбутньому спілкуванні.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Діва (24.08—23.09). Доведеться iнак-
ше поглянути на свої стосунки. Ви звикли до 
безтурботних і спонтанних відносин, але час 
замислитися про серйозного та надійного об-
ранця.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Терези (24.09—23.10). Ваше життя на-
бере серйозних обертів. Якщо раптом стане 
нудно, ви завжди можете зробити щось феє-
ричне, що надовго запам’ятається.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Скорпіон (24.10—22.11). Сім’я для 
вас буде на першому місці. Що ж стосується 
кар’єри, варто вiдповiдальнiше ставитися до 
своєї роботи. Ймовірно, вас чекає зміна діяль-
ності.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Вірогідні знач-
ні фінансові надходження, але пам’ятайте про 
економію. Радимо зайнятися благодійністю 
або записатися у волонтерську оргнізацію.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). На вас тиснути-
муть близькі, вимагаючи рішучих дій. Це може 
стосуватися як роботи, так і особистого життя. 
Наберіться терпіння i спробуйте поставити все 
на свої місця.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Ймовірно, не 
обійдеться без жертв, але справа того вар-
та. Не бійтеся отримувати задоволення, коли 
знаєте, що можете це собi дозволити.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Ви порозумiєте-
ся з колегами, з якими раніше не могли знай-
ти навіть спільну мову. У фінансах варто бути 
обачнішими: здорова економія ще нікому не 
завадила.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17. ■

КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Аффлек знову самотній?
Кубино-іспанська пристрасть зірки Голлівуду

■

Ана де Армас.❙

14—15 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ, подекуди з мокрим снiгом. 
Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi близько 
0 градусiв, удень +4...+6. Пiслязавтра вночi близько 0 градусiв, 
удень +4...+6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +2...+4, удень +7...+9. 
Яремче: вночi +1...+3, удень +8...+10. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +6...+8. 
Рахiв: уночi +3...+5, удень +7...+9.
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