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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,795 грн
1 € = 32,315 грн
1 рос. руб. = 0,395 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Підсумки року
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Ще багато всього обіцяти
Обіцяло рік тому майбутнє.
Та прийшов дві тисячі двадцятий
І всміхнувся цілий світ на кутні.
Ми програли. Кепські наші справи...
В перемогу вже ніхто не вірить.
От і править свій банкет неправий
Злобний карлик цар Коронавірод.
Хробаки державне тіло точать,
Жадібно вгризаючись углиб.
А над нами зверхньо так регочуть
Ті, кого ми вже перемогли.
Править бал тупа міщанська ситість.
Але не назавше темінь ця.
Бо колись же маєм ми навчитись
Їх перемагати до кінця!
Ми здолаєм морок і мороку.
Ми ще переможно засміємся.
Кажуть, ніби нам ще цього року
Шлях освітить Зірка Вифлеємська!

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

Передплату на «Україну молоду» на 2021 рік продовжено до 24 грудня
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2

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020

ІнФорУМ

«Поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт
щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим
часом».

Ольга Айвазовська
голова правління «ОПОРИ»

■ COVID-19

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Тяжко
святкувати
і жити
Україна в лютому може розпочати
вакцинацію від коронавірусу
Катерина БАЧИНСЬКА
Першу партію вакцин від коронавірусу Україна може отримати вже у лютому. Принаймні на це
сподіваються у нашому МОЗ. (Перші щеплення уже
отримали люди в США). Вакцинувати найшвидше
обіцяють медпрацівників, військовослужбовців та
співробітників сфери освіти. Загалом у планах вітчизняного міністерства провести щеплення щонайменше 50% населення. Тим часом на школярів знову чекатиме дистанційне навчання.
Міністерство освіти та науки рекомендує школам продовжити канікули до 24 січня. Втім це не
стосується дитсадків. Нагадаємо, уряд попередньо
планує запровадити локдаун із 8 до 24 січня. Однак,
поки офіційно цю дату не затвердили.
Найбільша добова кількість госпіталізацій зафіксована в Україні 15 грудня. Загалом цього дня
підтвердили 10 622 нових випадки коронавірусної
хвороби COVID-19, одужали 12 549 осіб, у лікарні потрапили 3 242 хворих, померли 264 пацієнти.
Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській та
Запорізькій областях.
Водночас у Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що ситуація з коронавірусом... стабілізувалася. І побоюються чергового спалаху після новорічних свят. Тому просять українців уникати масових
гулянь та дотримуватись заходів безпеки.
Різдво — на свіжому повітрі і в масці, не в натовпі. Такий варіант святкування пропонує Всесвітня організація охорони здоров’я. Вона попереджає,
що новий спалах коронавірусу загрожує Європі вже
після Нового року. Інфікування ковідом лишається
поширеним та інтенсивним. Тож в Організації закликають на свята збиратися невеликими групами
тільки на відкритому повітрі. Якщо ж це неможливо і люди перебувають у будівлі, важливо обмежити
кількість гостей і добре провітрити приміщення.
Для тих, кому доведеться подорожувати, ВООЗ
радить уникати будь-якого переповненого транспорту. Та й узагалі — народна мудрість вчить: береженого Бог береже.
Водночас у Вінниці вибухнув скандал через заяви
родичів загиблого 24-річного нацгвардійця. Дружина Руслана Петреченка Ірина припускає, що її чоловік підхопив коронавірус на службі, коли був у відрядженні. Після повернення він захворів і лікувався
вдома. Далі його стан не поліпшився, тож йому зробили КТ, яка показала, що у чоловіка уражені 75%
легенів. Руслана направили до лікарні. «З 11 по 23
листопада він перебував у 3-й міській лікарні. Увесь
цей час жалівся, що медичний персонал не підходить
до нього, не кажуть, чим лікують, які результати аналізів, не допомагають з елементарними потребами»,
— розповідає Ірина. Таким чином, за інформацією
родичів, персонал лікарні не допомагав у лікуванні
хворому, і вони припускають, що така недбалість і
могла стати причиною смерті Руслана.
Тим часом в Україні лікарі, які загинули на роботі
від коронавірусу, не отримали виплат. Про це йдеться
у розслідуванні журналістів «Бігус інфо». Таким чином, грошові компенсації від Фонду соціального страхування отримали лише кілька десятків сімей, які
втратили рідних-медпрацівників через коронавірус.
Нині Спеціальна комісія, яка розслідує смерть медпрацівників, встигла розглянути тільки 112 летальних випадків і лише у третини визнала факт зараження лікаря на роботі. Хоча ініціатива про такі доплати
була затверджена ще в червні. А от iз державного бюджету на виплати лікарям виділили 233 млн гривень.
Загалом, за офіційною статистикою, від коронавірусу
на роботі померло 236 медиків. ■

Ситуація на фронті лишається контрольованою, але напруженою. Протягом минулих двох діб
російсько-окупаційні війська 14
разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» найбільше обстрілів було
зафіксовано в передмісті Авдіївки.
Також ворожий вогонь зафіксовано
поблизу Опитного та Водяного, що
на Приазов’ї. Тут окупанти вели
вогонь із міномета 82-го калібру,
підствольного гранатомета та ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Північ» гаряче було неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та
ручні протитанкові гранатомети.
Тим часом відкрили багатофункціональний сервісний центр на
КПВВ «Новотроїцьке». Тут громадяни України зможуть отримати безплатну правову допомогу,
адміністративні та соціальні послуги в Центрі надання адмінпослуг. Також у сервісному центрі розміщені медичний пункт, відділення поліції, поштове та банківське
відділення, кімната матері й дитини, аптека та магазин товарів першої необхідності.
За словами віцепрем’єр-міністра
з питань реінтеграції ТОТУ Олексія
Резнікова, наступний такий центр
планується відкрити на Чонгарі.
Протягом 2021 року такі сервісні
центри будуть на всіх КПВВ у Донецькій та Луганській областях, переконаний пан Резніков. У ході відкриття сервісного центру він розповів присутнім про функціонування КПВВ та провів презентацію
сучасного обладнання для огляду
та перевірки на пропускному пункті людей і транспортних засобів.
— Інфраструктура КПВВ «Но-

Наступна зупинка
— станція «Авдіївка»
Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда,
а на КПВВ «Новотроїцько» відкрито
багатофункціональний сервісний центр

❙ Новий багатофункціональний сервісний центр на КПВВ «Новотроїцьке».
❙ Фото пресслужби ООС.
вотроїцьке» включає в себе 14 модулів перевірки документів, що дає
можливість одночасно перевіряти
28 осіб, — зазначив заступник командувача Об’єднаних сил із питань застосування ДПСУ полковник Андрій Тишкевич. — Таким
чином, протягом поточного року через КПВВ пропущено 540 тисяч осіб
та 92 тисячі транспортних засобів.
До речі, з 13 грудня Укрзалізниця подовжила маршрут поїз-

да №135/136 сполученням Київ
— Покровськ до станції «Авдіївка», що неподалік Донецька. Поїзд
відправився 16 грудня зі станції
«Київ-Пасажирський» о 19:19 і
наступного дня прибув на станцію
«Авдіївка» о 09:10. У зворотному
напрямку відправлення зі станції
«Авдіївка» — о 21:15, прибуття на
станцію «Київ-Пасажирський» —
об 11:04. Поїзд «Київ-Авдіївка»
курсуватиме щодня. ■

■ ВТРАТА

Жалоба і боротьба за місце
Оголошення нових виборів харківського мера можуть розтягнути на роки
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Мера Харкова Геннадія Кернеса, який у ніч
на 17 грудня після тривалої хвороби помер у німецькій клініці «Шаріте», поховають на початку наступного тижня, найвірогідніше, у
понеділок або вівторок.
Усе залежатиме від того,
як швидко оформить усі
необхідні документи німецька влада. Про це в
ефірі одного з телеканалів повідомив секретар міськради Ігор Терехов. За його словами, церемонія буде організована таким чином, аби з
покійним змогли попрощатися усі бажаючі.
Першим про смерть
мера у четвер уранці повідомив його друг, бізнес-

мен Павло Фукс. Згодом
цю інформацію підтвердили у соціальних мережах син Родіон Гайсинський та пресслужба міськради. Нагадаємо, Геннадій Кернес не з’являвся
на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня його
госпіталізували в 17-ту
міську лікарню, а в ніч
на 17 вересня доправили з Харкова до Берліна
на лікування в клініку
«Шаріте». За останньою
інформацією, у хворого днями відмовили нирки, що й стало, вочевидь,
причиною смерті.
Наразі у місті вже
оголосили триденний
траур, який триватиме з 17 по 19 грудня.

На цей час усюди приспустять державні прапори та прапори Харкова, а також скасують
усі розважальні заходи.
Обов’язки мера поки що
виконуватиме незмінний
заступник, а нині секретар міськради Ігор Терехов.
Чи будуть у місті оголошені нові вибори, поки
що невідомо. «Закон про
місцеве самоуправління
визначає, що у випадку
звільнення з посади міського голови ці повноваження виконуватиме секретар відповідної міської
ради, — прокоментувала
ситуацію координатор
мережі «ОПОРА» Ольга
Айвазовська. — Водночас оголошення нових виборів лежить у площині
відповідальності парла-

менту і може бути розтягнуте в часі на роки. Тож
поки є кому виконувати
обов’язки й існує консенсус еліт, не факт, що вибори нового мера Харкова відбудуться найближчим часом».
Якщо ж вибори таки
буде оголошено, то, на
думку засновника дослідницької компанії Active
Group Андрія Єременка, на посаду мера може
претендувати «стара харківська гвардія»: Михайло Добкін, Олександр
Фельдман та Олександр
Ярославський.
Загалом Геннадій Кернес керував містом 10
років. Учергове на посаду мера харків’яни його
обрали в першому турі 25
жовтня, віддавши понад
60 відсотків голосів. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

600 млн

євро

Понад 180 млн Понад 100 млн доларів

На 36 млн гривень

133 тис.

заявок

макрофінансової
спрямують
нерухомопідприємців на отдопомоги з програми, спрямованої на подолання гривень
міжнародні партнери в аграрну промисловість у Донець- го майна повернула державі прокура- римання 8 тис. грн «протикоронавірусної»
наслідків пандемії COVID-19, Євросоюз виділив Кабмін виділив на виплати «чорнобиль- кій та Луганській областях, заявили у Міністерстві з питань тура, повідомила пресслужба Київсь- допомоги вже прийняла «Дія», прозвітував
Україні, повідомила пресслужба Єврокомісії.
цям», похвалилася урядова пресслужба. реінтеграції тимчасово окупованих територій України
кої міської прокуратури.
міністр цифрової трансформації Федоров.
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■ ПАМ’ЯТЬ

■ ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР

Арія, перервана кулею

Імунітет до ілюзій

Концерт і документальний фільм — загиблому Герою
України Василю Сліпаку до 46-ліття

Всеукраїнський форум під такою
назвою проходив 17 грудня
в усіх регіонах

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Цього року до дня народження легендарного
«Міфа», який покинув Паризьку національну оперу
і пішов добровольцем на
війну, митці підготували
кілька знакових заходів.
Уже за усталеною традицією в іменній великій залі
Василя Сліпака, розташованій у стінах НМАУ імені
П. І. Чайковського, пройде
музичний діалог «Україна — Європа». Для участі
в урочистостях до Києва
прилітають прапраонука
бельгійського музиканта
Агнес Бріоль В’єтан і відомий французький диригент Ніколя Краузе, який
співпрацював і дружив із
Василем Сліпаком.
У заході 21 грудня звучатимуть Концерти для
скрипки з оркестром №2
і 5 Анрі В’єтана, а також
твори французьких і українських композиторів.
Їх виконають Національний ансамбль солістів
«Київська
камерата»,
солісти Богдана Півненко
та студентка Вищої школи
музики у Лозанні (Швейцарія) Олександра Хмара.
Відкриє концерт знаменита Серенада для струнних Петра Чайковського
— як нагадування про 180річчя від дня народження
композитора з українським корінням, який тривалий час творив в Україні. У
рамках заходу відбудеться також «круглий стіл»
на тему «200 років від дня
народження Анрі В’єтана:
повернення в Україну», в
якому візьме участь музикознавиця, прапраонука
композитора Агнес Бріоль
В’єтан.
А 18 грудня у Києві у

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020

приміщенні «Ярміз» —
Центру реабілітації та реадаптації ветеранів АТО /
ООС — проведуть презентацію документального
фільму-спогаду «Арія, перервана кулею». Що важливо, готові віддати 18хвилинну стрічку в ефір
телеканалів безплатно,
аби показали чи використали уривки.
Також представлять
у столиці одночасно концепцію та макет Арт-скверу імені Василя Сліпака,
який намагаються облаштувати уже не перший
рік у межах Андріївського узвозу. Організатори —
ГО «Музичний батальйон»
— підготували і концерт
за участю Василя Нечепи (кобзар-лірник, народний артист України), Поля
Манондіза (Франція — Україна) та учасника гурту
«Гайдамаки» Олександра
Ярмоли, який виконає пісню-присвяту «Лицар».
Як відомо, закладання
пам’ятного каменя на місці облаштування майбутнього Культурно-мистецького скверу імені Василя
Сліпака відбулося ще 16
вересня 2017 року на розі
Андріївського узвозу та
вулиці Боричів Тік. Тоді
ж організатори ініціювали проведення конкурсу
на кращий ландшафтний
дизайн. А через два роки у
Львові, під час міжнарод-

Світлана МИЧКО

❙ Василь Сліпак.
ного конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, відбулася презентація проєкту пам’ятника.
Василь Сліпак (1974—
2016) — всесвітньо відомий український оперний співак з унікальним
голосом, соліст Паризької національної опери,
волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України.
Позивний «Міф». Під час
Революції гідності брав
участь в акціях української діаспори у Франції. Як
волонтер допомагав українським захисникам, а
згодом сам долучився до
першої окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу

«Правий сектор», повернувся пораненим. Улітку
2015 року воював у Пісках, у районі Донецького
аеропорту. Повернувшись
із фронту, продовжив волонтерську діяльність,
давав благодійні концерти в Українському центрі у Парижі, допомагав дітям-сиротам, які втратили батьків у війні.
Влітку 2016 року
втретє поїхав на Донбас,
повіз зібрану допомогу захисникам-добровольцям і
планував залишитись у
складі 1-ї ОШР ДУК ПС
на пів року. Загинув у бою
від кулі снайпера. Кавалер ордена «За мужність»
І ст., Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка»
та інших відзнак. ■

За словами представника організаторів, виконавчого директора Ініціативного центру «Єднання» Володимира Шейгуса, Форум розвитку
громадянського суспільства — це найбільша національна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом. Щороку його заходи збирають понад 2000 учасників — представників
громадського сектору та органів місцевого самоврядування, які разом учаться реально впливати на суспільство та вирішувати його актуальні
проблеми. У зв’язку з пандемією COVID-19 цьогорічний форум проводили в новому форматі —
його розділили на регіональні платформи в усіх
областях України та Криму i поєднали спiльним
телемарафоном.
На Тернопільщині партнером організації форуму став «Центр громадського моніторингу та
аналітики», який зібрав представників не лише
авторитетних місцевих громадських організацій, а й усіх 55 об’єднаних територіальних громад області. «Однією з ключових подій форуму
в Тернополі, на мою думку, є відвертий діалог у
форматі «важкої розмови» між представниками
громадського сектору, всіх гілок місцевої влади
та соціально-відповідального бізнесу щодо того,
як усім нам надалі співпрацювати, допомагати
один одному, спільними зусиллями сприяти
сталому розвитку громадянського суспільства
в карантинних реаліях, — зазначив керівник
тернопільського «Центру громадського моніторингу та аналітики» Василь Томчишин.
Інтерактивний тренінг «Вакцинуємо жителів громад від байдужості», публічна консультація «Громадські активісти — міські божевільні чи агенти змін?», практикум щодо того, як
громадським організаціям продовжувати працювати і знаходити ресурси в умовах пандемії
— це лише кілька з цікавих заходів, що були
представлені учасникам форуму Тернопільщини. ■

■ НАШІ

Калгарі, Холмщина і книжки
У канадському місті Микола Ворон зібрав унікальну українську бібліотеку
Василь ВОРОН
Цими днями старійшині
нашого роду виповнилося 96
років, але пан Микола Ворон
із канадського міста Калгарі
має усі підстави відзначити ще й 80-ліття від початків
своєї громадської діяльності.
1941-го він став членом УНО,
Українського національного
об’єднання (засноване 1933
року в Берліні). Незважаючи
на урядові обмеження, 1942
року УНО нараховувало 42
тис. членів у 1 тис. 268 філіях
і гуртках.
Після війни не повернувся на рідну Холмщину, звідки потрапив 1940 року на
сільськогосподарські роботи
в Німеччину. Із села Жолобок
у Влодавському повіті Люблінського воєводства його
батьків і рідного брата Олександра у січні 1945 року польські й українські комуністи

перемістили у спустошений
війною «колгоспний рай»…
На двадцять років родинні зв’язки обірвалися.
«Я почав працю при американській армії, Паша працювала у зятя мого бауера. У
жовтні 1945 року серед переміщених осіб в українській автокефальній церкві ми
взяли шлюб. Дружина, незважаючи на примусову репатріацію, не думала повертатися «на Родіну», і ми подалися до Ганау, італійського табору з українською,
литовською, естонською групами і національними прапорами на брамі при вході. Мене
вибрали до таборової ради, я
розповсюджував українську
пресу й організував українську бібліотеку, — розповідає
пан Микола. — У Канаду ми
приїхали за контрактом на
вирощування цукрових буряків із малолітнім сином,

потім осіли у Калгарі, стали
членами української православної громади».
Микола Ворон до виходу
на пенсію від середини 1950-х
років працював на залізниці,
а у вільний від основної праці час із власної ініціативи,
власним коштом і на скромні внески членів громади творив українську бібліотеку
й архів. Із допомогою спонсорів понад пів століття рятував приватні бібліотеки.
Від початку 1990-х дублікати рідкісних видань української діаспори з різних
країн світу регулярно поповнювали волинські книгозбірні університету і краєзнавчого музею, бібліотеки в Україні. Адресати отримували
не лише пакунки з літературою (сотні пакунків!), а й фінансову допомогу на видавничі проєкти.
Сьогодні українська біб-

ліотека імені Миколи Ворона
— одна з найбільших за океаном. Іще десять років тому
вартість книжкового фонду
«Бібліотеки і архіву Св. Володимира» становила 142
тисячі 551 долар і 72 центи. Так, 2010-го було придбано книг майже на 2 тисячі
доларів, Микола Ворон вислав в Україну чотири пакунки з літературою і 5 бандеролей. Усі витрати зафіксовані
з точністю до цента, і так щороку.
Під час презентації праці «Архівна україніка в Канаді» пані Ірина Матяш із
Києва вручила бібліотекарю і архіваріусу спеціальну грамоту. «Наш митрополит Іларіон (у миру професор Іван Огієнко) учив: «Служити народу — то служити
Богу», і я тому вірю», — написав Микола Ворон у листі
від 8 січня 2012 року. ■

❙ Співробітник Українського наукового
❙ інституту Гарвардського університету
❙ Джеймс Мейс та бібліотекар церкви
❙ Св. Володимира у Калгарі Микола Ворон,
❙ який виставку зарубіжної літератури про
❙ Голодомор в Україні 1932-33 років
❙ організував в Альбертському університеті
❙ іще до презентації фільму «Жнива
❙ розпачу» (1984).
❙ Архівне фото.
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251

громадянин

74

випадки

40

броньованих

20%

агроекспорту

5

золотих медалей

України утримується в полоні на
фізичної агресії щодо журУкраїна
відправвиграв на чемпіонаті Європи
автомобілів
Донбасі, заявила уповноважена ВРУ з прав лю- налістів зафіксовано з початку року, пові- «Козак-2» передано в ЗСУ, інформує Науково- ляє до Євросоюзу, констатував керів- з гімнастики Ілля Ковтун із Черкащини,
ник служби бізнес-проєктів ІА «АПК- повідомило Міністерство молоді та спордини Людмила Денісова.
домила Національна спілка журналістів виробниче об’єднання «Практика»
України.
Інформ» Андрій Купченко.
ту України.
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■ МЕДІА ДЛЯ МАС

«Хороша
генетика»
не допомогла

Фуфло від Путіна

Учора ВР намагалася
укомплектувати кадрами Кабмін

Олег ГАНСЬКИЙ

❙ Присягу міністр Шкарлет складав під
❙ вигуки «Ганьба!».
Інна СТЕПАНЧУК
На своєму вчорашньому засіданні Верховна
Рада мала вирішити низку кадрових питань. Зокрема, щодо призначення очільників міністерств
освіти та науки, аграрної політики та продовольства, а також енергетики.
Щодо претендента на посаду «аграрного»
міністра Романа Лещенка в більшості парламентаріїв серйозних зауважень не виникало. Та й
його кандидатуру раніше підтримав Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики. Щоправда, й особливої одностайності не було: «за» проголосували 242 нардепи, — вистачило, але трохи з
натяжкою. Голоси дали переважно «слуги народу», партії «За майбутнє» та «Довіра». Одразу після голосування Роман Лещенко, який до цього (з
червня 2020-го) очолював Держгеокадастр, склав
присягу міністра.
На посаду міністра енергетики, а також
віцепрем’єр-міністра претендував Юрій Вітренко.
От довкола його кандидатури розгорілися справжні дебати. Цю кандидатуру не підтримав профільний комітет, категорично виступили «проти»
фракція партії «Батьківщина», «Голос» і «ЄС».
«Нормальна людина з хорошою освітою і величезним досвідом», — так висловився про Вітренка Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу». А Нестор Шуфрич із ОПЗЖ згадав як плюс
і премію за виграний у Гаазі суд із «Газпромом»,
мовляв, «не буде красти», і матір Наталю Вітренко — «дуже відповідального політика», отже, «генетика хороша». Проте генетика не допомогла —
Рада не підтримала кандидатуру Вітренка, давши
всього 186 голосів (здебільшого від уже згаданої
трійці зі «слуг народу», «Довіри» та «За майбутнє»). Тож міністерство, яке курирує важливу сьогодні енергетичну галузь, і надалі залишатиметься з тимчасово виконуючим обов’язки.
Уже після 14.00 парламент почав розглядати
призначення на посаду міністра освіти та науки
досі «тимчасового» Сергія Шкарлета. Його кандидатуру теж не підтримав профільний комітет.
Та й сам пан Шкарлет викликав жваві дискусії
в залі. Найбільше претензій до кандидата було
в партії «Європейська Солідарність», тимчасовому очільнику згадали і роботу при Януковичі,
і науковий плагіат, і обмануті надії вчителів на
підвищення зарплат. Сергій Шкарлет на останній закид відповів, що зростання зарплат відбулося на 9 відсотків у цьому році, а з 1 січня відбудеться ще на 20 відсотків. Отже, не такі вже «обмануті» ці надії.
Попри претензії проукраїнських партій парламент таки призначив Шкарлета на посаду міністра. Вирішальним у голосуванні став буквально
один голос — 226 «за» при 226 необхідних. До вже
згаданої трійці голосувальників примкнув «Опоблок» із 20 голосами, що й забезпечило підтримку
Шкарлету. Присягу новоспечений міністр складав під вигуки «Ганьба!».
Нагадаємо: напередодні, 16 грудня, Верховна
Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. Він сам подав у відставку
за станом здоров’я, і його прохання парламент задовольнив. Водночас за відставку ще одного міністра — захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського — Рада голосувати не стала:
профільний комітет попросив зняти це питання з
розгляду для детальнішого вивчення. ■

Деякі вітчизняні ЗМІ активно нав’язують українцям неперевірену
російську вакцину від коронавірусу, де-факто граючи на боці Кремля
«Супутник V» — вакцина від «Ковід-19», яку розробили в Росії — стала ще одним проявом «гібридного»
російського впливу на український інформаційний
простір. Неперевірені ліки з
Росії, про які вже складають
анекдоти, ще й у час воєнного протистояння та анексії
частини території, більше
схожі на сюр, ніж на антипандемічні заходи. Проте
частина українців, які некритично сприймають інформацію проросійських
масмедіа, може сприйняти
ці аргументи всерйоз.
За повідомленнями канала «1+1» із посиланням
на прем’єр-міністра Дениса
Шмигаля, Україна не може
і не буде наразі використовувати для вакцинації населення від коронавірусу російську вакцину «Супутник V»,
оскільки вона не пройшла
третьої стадії клінічних випробувань за вимогами ЄС. А
тому невідомо, чи вона ефективна на 100%, також невідомі її наслідки.
«Навіть якщо не зважати на геополітичні моменти,
то вона не може бути використана в Україні так само,
як у розвинутих країнах»,
— сказав очільник українського уряду, пояснивши, що
третя стадія клінічних випробувань є наймасовішою
і передбачає вакцинацію десятків тисяч людей. Саме
після останньої фази стають
зрозумілими всі ризики і загрози, які може мати той чи
інший препарат.
«Це найбільш масова стадія, що якраз і показує всі ризики, загрози,
які ця вакцина може в собі
нести. Тому сьогодні про закупівлю російської вакцини не йдеться», — резюмував Шмигаль.
Але на тлі цієї заяви відбувається «розхитування»
суспільства, аби нав’язати
мешканцям України думку
про те, що російська вакцина не така вже й погана і що
нею не варто нехтувати.
«Софт-подачу», тобто
м’які методи пропаганди,
використовує «112 канал»,
що входить в орбіту одіозного проросійського політика
Віктора Медведчука. На сайті опубліковано огляд продукції головних виробників
вакцин, де чільне місце займає... саме сумнівний «Супутник».
«За словами розробників препарату, ефективність
вакцини на 42-й день після
першої ін’єкції перевищила 95%, — пише сайт і зазначає: — Другий проміжний аналіз даних клінічних
випробувань показав ефективність вакцини Sputnik V
на рівні 91,4% на 28-й день
після першої дози».
Для тих, хто вагається,
— посилання на ВООЗ. Що,
мовляв, ця організація внесе російський «Супутник»
для екстреного використан-
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА
ня. Якщо препарат відповідатиме обов’язковим критеріям.
А далі — вже суто рекламна інформація, надіслана з Москви: мовляв, «Супутник V» вже постачають
до інших країн. «Так, зацікавленість у застосуванні російської вакцини висловила перша країна ЄС —
Угорщина, раніше 1,5 млн
доз вакцини «Супутник
V» замовив Ізраїль. У Білорусі вже цього року планують розпочати виробництво російської вакцини», —
повідомляє сайт, маніпулюючи інформацією.
Але найагресивнішою
виглядає позиція канала
«ЗіК». Не вдаючись до легких маніпуляцій та видавання бажаного за дійсне,
керівництво рубає «правдуматку» просто в очі. Наприклад, надаючи слово... самому Віктору Медведчуку.
«Чинна українська влада знищує українців: поки
вона відмовлялася від російської вакцини, смертність
від коронавірусу в країні
збільшилася більш ніж удвічі, — згущує фарби голова
політради ОПЗЖ. — Коли я
приїхав минулого разу, після зустрічі з Путіним, і ми
домовилися про те, що Україна може придбати вакцину «Супутник V», то смертність була десь на рівні 90110 осіб на день. Остання
статистика: позавчора —
266, вчора — 282 померлі. А
як почали спекулювати на
щоденних цифрах захворюваності!».
Таким чином пан Медведчук провів чітку паралель між проблемами в Україні і своїми візитами до
Путіна. Іншими словами:
тільки Медведчук покидає
Київ, у нас одразу стається
щось погане.
«Це ж прямий обман наших громадян, який веде
до того, що те, що загрожує національній безпеці,
а здоров’я і життя людей
— це найголовніший об’єкт
національної безпеки, воно
ігнорується владою. Влада
намагається сьогодні роби-

ти те, чого не повинна робити. Я вважаю, що влада чинить злочинно в цьому контексті. Тому що треба купувати, треба виробляти те,
що є, як засіб, який визнаний у всьому світі», — сказав він, називаючи чорне білим і навпаки. Адже «визнана у світі вакцина» — це,
мабуть, «Пфайзер» або «Модерна», але аж ніяк не російський «Супутник».
Хоча при цьому сам лідер
ОПЗЖ десь у глибині душі
розуміє, що пропагує, м’яко
кажучи, не ліки, а російське фуфло. Російський неліквід. «Аргументація, яка
зараз звучить, — примітивна і абсурдна: «Немає вакцини, ми будемо чекати
справжню вакцину, ми будемо чекати реальну вакцину», — звинуватив він владу
України у бажанні лікуватися перевіреним препаратом.
Адже, якщо вірити Віктору
Медведчуку, українців треба колоти швидко і тим, чим
дадуть. Із Москви...
А от соратник пана Медведчука, керівник молодіжного крила ОПЗЖ Артем
Марчевський навіть вирішив стати піддослідним
кроликом — задля улюбленої Росії. Причому в прямому ефірі. Про це він заявив у програмі «Український формат» на телеканалі
Newsone.
Ідея провести вакцинацію у прямому ефірі, за його
словами, виникла спонтанно. На запитання ведучої
передачі Діани Панченко,
чи готовий Марчевський
вакцинуватися в прямому
ефірі телеканала Newsone,
політик дав позитивну відповідь.
А далі інтрига переросла
у нову площину.
«Віктор Медведчук уже
домовився про спільне виробництво на одному із заводів у Харківській області, і я сподіваюся, що злочинній владі Зеленського не
вдасться перешкодити цьому виробництву. У такому
випадку вже відносно незабаром українці зможуть почати реальну боротьбу з ко-

ронавірусом, і саме на плечах журналістів, політиків,
громадських діячів лежить
обов’язок роз’яснювальної
роботи з вакцинування», —
розповів Марчевський.
«Роз’яснювальну роботу» провів в ефірі ток-шоу
«Право на владу» канала
«1+1» голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування Михайло Радуцький. «Сьогодні не існує російської вакцини від
коронавірусу, — наголосив
він. — Я не хочу ставити під
сумнів те, що заявляє ціла
така велика країна. Але це
не є вакцина. Тому сьогодні виробляти те, чого не існує, неможливо». Насправді ж розроблений у Російській Федерації препарат «Супутник V» є лише одним із
близько 60 світових кандидатів у вакцини від коронавірусу. Але спершу препарат має бути сертифікованим та зареєстрованим у
країнах із «жорсткою реєстраційною політикою», зокрема в ЄС, США, Японії,
Швейцарії чи Китаї, який
також має власну несертифіковану вакцину.
Утім каналу «ЗіК» такі
аргументи нецікаві. А тому
там радо надають слово ще
одному молодіжному «опезежисту», Дмитру Музиці: «Я
впевнений, що ми не приступаємо до виробництва вакцини від коронавірусу, тому що
є зовнішня вказівка. Поки
весь світ прищеплюватиметься — нам вказали наше
місце, де ми всі будемо сидіти і чекати, поки, можливо,
нам щось перепаде». А «112
канал» ставить товсту крапку — так звану «народну соціологію»: опитування перехожих на вулиці.
«Якщо в Росії людей вакцинують і люди задоволені,
то чому б не скористатися
російською вакциною в Україні?»— дивується неназваний одесит.
...Логіка, як кажуть, залізна. Я чув, що і російським
«Новачком» усі його жертви
були також неабияк задоволені. ■

ПРАВО
Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман опинився в
епіцентрі одного із найгучніших
корупційних скандалів. Утім справу, яка може коштувати вихідцю
з Вінниччини політичної кар’єри,
намагаються заглушити. Це десь
в Європі такий скандал струсонув
би цілу країну, але не в Україні.
Здавалося б, попалася «велика
риба», а влада обіцяла «посадки».
Та в українських реаліях цю тему
старанно обходять центральні ЗМІ
й телеканали, які належать найбагатшим людям України. Мовчить
про неї і президент Володимир
Зеленський.

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ СКАНДАЛ

Доказ корупції стовбичить у
центрі Києва
Від українців приховують правду про справу
Володимира Гройсмана: йдеться про 75
мільйонів хабара експрем’єру

Ніхто не тягав валіз із грошима
Суть у тому, що низка незалежних журналістів оприлюднила ухвалу Вищого антикорупційного суду. Вона стосується справи скандального столичного забудовника
екснардепа Максима Микитася. Правдивість цієї ухвали також підтвердили джерела видання «Українська правда».
Із документа випливає, що,
за версією слідства, яке веде
Національне антикорупційне
бюро (НАБУ), Володимир Гройсман отримував хабар за призначення потрібної Микитасю людини президентом державної
корпорації «Укрбуд». В обмін
на це через посередників Гройсман набув майнові права на
приміщення в одному з елітних
житлових комплексів вартістю понад 75 мільйонів гривень.
Тоді як їх справжня вартість, за
оцінкою слідства, складає 156
мільйонів.
Заощадив Володимир Борисович удвічі! Ніхто не тягав валіз
із грошима. Просто структури
Гройсмана отримали у власність
2 тисячі квадратних метрів елітної нерухомості за ціною, вдвічі
меншою, ніж на ринку.
«Згідно зі свідченнями Микитася, 18 грудня 2017 року
приміщення були оформлені
на Юрія Гижка — підприємця з
Вінницької області», — повідомив відомий журналіст, редактор сайту Цензор.Нет Юрій Бутусов.
Інший відомий журналістрозслідувач Дмитро Гнап називає Гижка давнім другом і партнером родини Гройсманів. Гнап
пояснює, що «Укрбуд» складається з державної та приватної однойменних компаній, і
Микитасю потрібен був контроль над державною часткою,
щоб без конкуренції отримувати найдорожчі підряди.
Так, у 2017 році ТОВ «БК
«Укрбудмонтаж» Микитася отримало контракт на будівництво
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
реакторів АЕС України на суму
928,9 мільйона гривень. У 2019
році цьому ж ТОВ було замовлено роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта
«Укриття» ЧАЕС вартістю понад 2 мільярди(!) гривень.
Тобто, маючи свою людину на чолі державної компанії
«Укрбуд» та дуже приязні стосунки з головою уряду, Микитась отримував потоки державних фінансів, про які мріяв би
будь-який підприємець. Гнап наголошує, що докази в цій історії
є більш ніж переконливими, оскільки вони ґрунтуються не лише
на документах, а й на показах самого Микитася, справу щодо якого розслідують уже кілька років,
у рамках чого він був затриманий.
Микитась, як у американських
детективах, пішов на співпрацю
зі слідством і почав здавати своїх
подільників.

❙ Телевізійники не задають Володимиру Гройсману незручних питань.
«Відтак, у слідчих на руках
є ключовий свідок, який готовий говорити на суді», — заявив
Гнап.
ЗМІ писали, що 1-2 грудня на підставі ухвали Вищого
антикорупційного суду НАБУ
провело обшуки у структурах
Гройсмана. У пресслужбі НАБУ
не стали спростовувати інформацію про те, що у справі Микитася фігурує прізвище Гройсмана, а також факт обшуків.
«Запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування і, відповідно до ст.
222 КПК України, не може бути
розголошена», — заявили там
журналістам сайту «Главком» .
Така форма відповіді фактично
підтверджує оприлюднені раніше дані.
Сам Володимир Гройсман
та його представники, звісно
ж, публічно заперечують добуту журналістами інформацію. А хто ж у такому зізнається?! Проте топменеджер «Укрбуду», Генеральний директор
компанії «Укрбуд девелопмент»
Олег Майборода визнав, що
експрем’єр має вартісну нерухомість у ЖК, який звела компанія, і що Олександр Лятамбор, призначення якого керівником «Укрбуду» перед Гройсманом лобіював Микитась,
отримав посаду.
«Лятамбор дійсно був призначений президентом корпорації
«Укрбуд». А у Гройсмана дійсно є
офіс у ЖК» Аристократ», — сказав він в інтерв’ю «Главкому».

Центральні телеканали
мовчать про справу Гройсмана
Зазначимо, що це не перша корупційна історія, у якій
фігурує прізвище колишнього прем’єра. На початку липня 2019 року пресслужба СБУ
повідомила, що її співробітники задокументували розкрадання та привласнення коштів державного бюджету, що відбувалося за сприяння друга Гройсмана і віцепрем’єра в його уряді
Володимира Кістіона.
Робота близького соратника Гройсмана — Мирослава
Продана — головою Державної фіскальної служби закінчилася кримінальною справою

про незаконне збагачення на 86
млн. грн. Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» знайшли закордонну нерухомість, автомобілі та бізнес
Продана, які, за версією слідства, він оформлював на довірених осіб.
Зокрема, йдеться про дві
квартири в елітній київській
новобудові за 6,7 млн грн, два
будинки в Туреччині за 78 млн
грн, три автомобілі представницького класу за 3,4 млн грн.
До речі, Продан свого часу втікав з України у багажнику «євробляхи».
Ексміністр фінансів Олександр Данилюк, причиною відставки якого стало якраз небажання Гройсмана міняти Продана, наголошував, що глава уряду не міг не знати про
діяльність головного податківця. Той же Данилюк, коментуючи інформацію про те, що
Гройсман фігурує у справі про
хабар на 75 мільйонів гривень,
зазначив: «коли Зеленський
говорить про топ-корупцію,
то, звичайно, для нього це гарний приклад показати нарешті
успішність боротьби з корупцією».

❙ ЖК «Аристократ», в якому експрем’єр отримав офіс, і його хутір
❙ у котеджному містечку «Сонячна долина», що в селі Романків під Києвом.
Штаб Гройсмана і хутір під
Києвом
Справді, в історії України ще
не було такого рівня корупційних скандалів за участі топ-посадовців. Антикорупційні органи
створені ще за попередньої влади, свою справу роблять. Але розголосу на центральних телеканалах немає. І це дуже промовисто.
Навіть навпаки: на цих телеканалах можна все частіше побачити самого Гройсмана, якому їхні
власники, українські олігархи,
дають можливість коментувати
події в країні. Або як ще кажуть
— «світитись».
Якщо зірки запалюються,
значить, це комусь потрібно. Поява Гройсмана в ефірі й одночасне блокування інформації щодо
його корупційних оборудок —
не випадковість, а частина сценарію. У столичних політичних
колах не є секретом те, що Гройсман уже фактично сформував
свій штаб, а консультує його ексголова офісу Зеленського Андрій
Богдан.
Політолог та телеведучий Тарас Березовець зазначив, що розмови про повернення Гройсмана
у владу ведуться ще з літа, а активно сприяють йому в цьому олі-

гархи Віктор Пінчук та Рінат Ахметов, які володіють каналами
ICTV та «Україна» і «Україна24», відповідно. Саме тими каналами, куди Гройсмана найчастіше і запрошують. Сам Гройсман
остаточно перебрався з Вінниці
до Києва і придбав у передмісті
столиці маєток, який, за словами
очевидців, скоріше нагадує цілий
хутір. Це майно, до речі, він записав на дружину.
Зв’язок Гройсмана з олігархічними колами, у принципі,
не є новиною. Влітку 2019 року,
приміром, журналісти програми
«Схеми» зафіксували його, ще в
ранзі прем’єра, таємний візит до
Пінчука. І нинішнє своє так зване повернення в політику він починає з того, що олігархи намагаються погасити, зам’яти інформаційну пожежу довкола його корупції. Хоча факел цієї пожежі є
величезним. Це винятковий випадок для України, це можливий
прецедент покарання одного з екскерівників держави.
Звичайно, злочинцем когось
може назвати тільки суд. Але суспільство має право знати про це
гучне розслідування. І саме такої
можливості нас позбавляють. ■

■ ПРОТИДІЯ

Кремлівським фейкам — стоп
Закон про медіа має захистити український медіапростір від
російської пропаганди
Іван ПОВАЛЯЄВ
Керівництво Національної
Ради з питань телебачення та
радіомовлення переконане, що
новий закон про медіа, який
планують розглядати народні
депутати найближчим часом,
покликаний надати правові інструменти регулятору боротися з
фейками та російською пропагандою в інформаційному просторі.
«Ця реформа передбачає
потужний захист інформаційного простору нашої держави,

яка живе сьогодні в умовах інформаційної війни, війни гарячої з Росією, живе зi старим законодавством, яке було ухвалене (і діє досі) ще в часи, коли не
існував фактично ні «Гугл», ні
«Ютуб», і взагалі iнтернет тільки починав розвиватися», —
зауважила в коментарі «Магнолія-ТВ» голова Національної
ради Ольга Герасим’юк.
За її словами, онлайн-медіа
не повинні побоюватися якихось загроз для своєї діяльності,
адже працівники інтернет-ЗМІ
та ті ж самі блогери матимуть

такі ж права, які зараз мають
працівники телебачення, радіо
та преси. Але для цього потрібно буде зареєструватися, каже
очільниця Нацради.
«Ті, хто акредитуються, матимуть, навпаки, певні вигоди
для цієї діяльності, хто ні, той
буде собі жити, як хоче. Проєкт цей урівнює лише медіа у
відповідальності перед суспільством. Сьогодні онлайн абсолютно поза регуляцією, а радіо
і телебачення регулюються. Чи
є це рівними умовами? Ні», —
підкреслила пані Герасим’юк.
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UA: Перший

06.00, 10.55, 2.55 Енеїда

21 грудня

КАНАЛ «1+1»
06.00 «ТСН-тиждень»

06.30 М/ф «Горщик-сміхотун»
06.40 М/ф «Грицеві писанки»
06.50 М/ф «Двоє справедливих
курчат»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»

16.45, 19.30, 3.45 ТСН

відомих людей-2020»

18.20, 1.50 Суспільна

09.30, 0.35 Т/с «Гранд готель»

05.25 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

17.10 Мелодрама «Жінка»

23.00 Сьогодні

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски

09.55, 18.00, 19.00, 3.20

20.15 «Чистоnews-2020»

15.10, 21.25, 0.00, 2.45 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади

10.55, 12.25 Т/с «Детектив

12.45, 4.40 Агенти справедливості

Ренуар»
14.45, 15.30 Історія одного

15.50 «Чекай на мене. Україна»

злочину

20.00 «Подробиці»
17.10 Т/с «Виклик»

16.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»

випадок»

19.55 «Світ дикої природи»
21.35 «Зворотний відлік»
00.05 Перша шпальта
03.50 Д/ф «Клітка для двох»
05.00 Бюджетники

23.10 Х/ф «Армагеддон»

23.55 Т/с «Знайомство з

02.10 Х/ф «Шерлок»

батьками»
01.55 Х/ф «Зимова вишня»

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,

09.30 Машина часу

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
СТБ

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

08.10, 16.50, 20.50, 3.00

11.10 «Звана вечеря»
13.20, 14.50 Т/с «Слід»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.05 «Супермама»

в джунглі»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.40, 3.05 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»

22.30 Т/с «Справжній детектив-3»
00.40 Х/ф «Пастка 44»
03.50 «Правда життя»

20.15, 22.50 Т/с «Двоє над
прірвою»
23.05 Т/с «Біля річки два
береги»
01.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»

07.50 М/ф «Качині історії»

14.15 «По факту»

08.40 М/ф Темний плащ

16.00 «Година пік»

09.30 М/с «Сімпсони»
11.20 Т/с «Друзі»
12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»
14.20 Т/с «Суперкопи»

17.10 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

16.50 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
23.35 Мама реготала. Найкраще

10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.30 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.15, 0.05 Т/с «Кістки-7»
02.55 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

19.05 «Детектор брехні»

19.30 «Легенди карного
розшуку»

відлік»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 На власні очі

05.20 Х/ф «Несправедливість»

10.40 Х/ф «Ласкаво просимо

01.40 Телемагазин

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
08.10 Назустріч сонцю

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

уваги»

05.30 Громадянська оборона
08.45 Факти. Ранок

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.20 Т/с «Опер за викликом-3»

03.20 Чистоплюї

10.20 Х/ф «Спіймати і вбити»

03.50 Роздовбаї

12.15 Х/ф «Незнайомець»

04.35 Оттак Мастак!

14.05 «Загублений світ»

06.00, 8.00, 11.45, 17.45, 1.30,
3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Аталанта» — «Рома».
Чемпіонат Італії
08.10 «Олімпік» — «Динамо».
Чемпіонат України
10.00 «Марсель» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
12.00 «Ліверпуль» —
«Арсенал». 1/4 фіналу
(2007 р. /08). Золота
колекція Ліги чемпіонів
13.50 «Парма» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.55 «Лілль» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
18.00 «Інтер» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
19.45 Журнал Man In The Middle.
1-й епізод
20.40 «Ніцца» — «Ліон».
Чемпіонат Франції
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23.40 «Ньюкасл» — «Бордо»
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА
01.45 «Сампдорія» —
«Кротоне». Чемпіонат
Італії
03.45 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга
чемпіонів УЄФА

07.20 Вар’яти

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф «Ланцюгова
реакція»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф «Руйнування
Вегаса»
16.30 Х/ф «Геошторм»

10.10 Le Маршрутка
11.10, 19.00 Супер-топмодель
по-українськи
13.10 М/ф «Геркулес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда.
Прем’єра

15.00 Х/ф «Син маски»
17.00 Х/ф «Маска»

21.25 Т/с «Пес»
21.20 Х/ф «Віктор

00.00 Т/с «Фантом»
Франкенштейн»

02.00 Анти-зомбі

23.40 Х/ф «Білий слон»

12.30 Про військо
13.00 Час. Підсумки тижня з
Ганною Мірошниченко
14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
війни»

03.00 Служба розшуку дітей

19.20, 1.15 «Кондратюк у
понеділок»

03.05 Зона ночі

21.40 Час-Time

17.10, 23.10 Д/с «Таємнича

00.30 Д/с «Шокуючі істини»

світова війна»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ньюкасл» — «Бордо»
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА
Ліга чемпіонів УЄФА
08.00 «Парма» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
Ліга Європи УЄФА
10.00 «Німеччина» — «Іспанія.
Ліга націй УЄФА
11.50 Журнал Man In The Middle.
1-й епізод
12.45 «Брест» — «Монпельє».
Чемпіонат Франції
14.30 «Олімпік» — «Динамо».
Чемпіонат України
16.15 Чемпіонат Франції. Огляд
туру. Прем’єра

09.35, 0.45 Речовий доказ
10.45, 17.45 Сіяя: з нами у дику
природу

12.45 Скептик
13.45 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.45 Бойовий відлік
15.45, 21.50 Неймовірні винаходи
16.45 Під іншим кутом
18.45 Майор «Вихор»
19.50 Сучасні будівлі Лондону
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни
22.45 Дива природи
23.45 Таємниці королівських
вбивств
02.50 Гордість України

17.10 «Лаціо» — «Наполі».

Чемпіонат Франції

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

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

туру. Прем’єра

10.40 Х/ф «Лілі — справжня

21.40 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга
чемпіонів УЄФА
23.40 «Аталанта» — «Рома».
Чемпіонат Італії
01.40 «Ліверпуль» —
«Арсенал». 1/4 фіналу
(2007 р. /08). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.40 «Ніцца» — «Ліон».
Чемпіонат Франції

відьма: подорож у
Мандолан»
12.15 Х/ф «Півтора лицаря:
у пошуках чарівної
принцеси Герцелінди»
14.30, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.30 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка. Івлєєва VS

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 1.45 Правда життя

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40 Майстри ремонту
09.40, 18.00 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Смузі-меню
13.30 Салат-бар
14.00 Спеція
15.50 Рекордсмени Голлівуда:
зворотний відлік
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
00.40 Просто їжа
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

К1

Чемпіонат Італії
18.55 «Марсель» — «Реймс».

05.00 Абзац

03.35, 4.10 Культ Ура!

11.45, 17.15 Фестивалі планети

07.50, 23.30, 3.30 «Суперматчі».

0.30 Х/ф «Первинний»

битви Другої світової

15.30, 3.10 Час «Ч»

09.50, 1.30, 5.30 «Суперматчі».
ФУТБОЛ-1

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.20 Факти тижня

22.45 Свобода слова
журналіст»

Соціум

21.00, 23.00, 0.00, 1.00,

05.00, 4.50 «Top Shop»

08.50 Х/ф «У зоні особливої

06.00, 7.15 Kids’Time

05.20 Еврика!

5 канал

НТН

«Випадковий свідок»

21.00, 23.30 Т/с «Кримінальний

Леонідом Каневським»

17.30 Д/ф «Дика планета»
18.55 «Боротьба за виживання»

20.10 «Говорить Україна»

22.05 «Слідство вели... з
20.20 Бойовик «Трансформери»

НОВИЙ КАНАЛ

05.10 Скарб нації

з Костянтином Стогнієм

10.40, 2.10 Реальна містика

«Стосується кожного»

21.00 «Речдок. Особливий
11.25 Телепродаж

ICTV

05.25 Служба розшуку дітей

12.00 «Новини»
12.50, 14.15 «Міняю жінку»

студія

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

«Інтером»

09.25, 10.20, 11.15, 12.20 «Життя

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

04.55 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

Новини

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

18.00, 21.00, 23.30, 2.20

ІНТЕР
03.40 Х/ф «Крапка, крапка,
кома...»

Бєдняков»
00.00 Х/ф «Охоронець»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15, 1.05 Панянкаселянка
21.15 М/ф «Корпорація
монстрів»
23.05 Країна У. Новий рік
00.05 Казки У
02.05 Щоденники Темного
03.35 Віталька
05.50 Корисні підказки
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22 грудня
UA: Перший
06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Грицькові книжки»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.40 М/ф «Де ти, мій кінь?»
06.50 М/ф «День народження

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

Юлії»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини

16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 1.30, 2.45 Суспільна

11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10
«Міняю жінку»

студія
09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50

17.10 Мелодрама «Жінка»

16.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»

20.15 «Чистоnews-2020»
20.20 Фантастика
«Трансформери-3»
23.20 Комедія «Полісмен із
Беверлі Гіллз»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

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

19.55 «Світ дикої природи»
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 «Дикі тварини»
04.25 Д/ф «Заміновані
вірністю»
НТН
05.50 Х/ф «Чорна долина»
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 «Хід у відповідь»
10.40 Х/ф «Ульзана»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40, 3.05 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Т/с «Справжній детектив-3»
00.50 «Легенди бандитської
Одеси»
03.45 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»

01.25 Х/ф «Шерлок»

06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Темний плащ
09.30 М/с «Сімпсони»
11.20 Т/с «Друзі»
12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»
14.30 Т/с «Суперкопи»
16.50 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
23.30 Мама реготала. Найкраще
03.20 Чистоплюї
03.45 Роздовбаї
04.40 Оттак Мастак!

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Про військо
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» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.35 Х/ф «Втрачений скарб»
08.25 Х/ф «Швидкий і
жорстокий»
10.10 Х/ф «Найкращі серед
найкращих»
12.10 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-2»
14.10 «Загублений світ»
18.15, 2.05 «Спецкор»
18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
19.30 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.25, 0.15 Т/с «Кістки-7»
03.05 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
11.00 «Звана вечеря»
13.20, 14.50 Т/с «Слід»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.05 «Супермама»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над
прірвою»
23.05 Т/с «Біля річки два
береги»
01.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
06.00, 7.15 Kids’Time

04.20 Еврика!
04.30 Факти

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

23.00, 2.30 Сьогодні

05.35 Громадянська оборона

09.30 Зоряний шлях. Нові

06.30 Ранок у великому місті

07.20 Вар’яти
09.50 Х/ф «Досягни успіху»

08.45 Факти. Ранок

10.00 «Корисна програма»

випуски

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

10.40, 2.50 Реальна містика

12.25 Т/с «Нове життя»
12.45, 4.40 Агенти справедливості

14.30, 15.25 «Речдок»
16.25, 21.00 «Речдок. Особливий
випадок»

14.45, 15.30 Історія одного

10.00 Більше, ніж правда-5
11.00, 13.10 Х/ф «Важкий
корпус»

11.50 Х/ф «Одного разу в
Римі»
13.20 Суперінтуїція

12.45, 15.45 Факти. День

злочину
17.10 Т/с «Виклик»

кожного»
20.10 «Говорить Україна»

20.00 «Подробиці»

з Костянтином Стогнієм

15.00 Хто зверху?

13.45, 16.10, 21.25 Т/с «Пес»
16.45 Х/ф «Максимальний
ризик»

17.00, 19.00 Кохання на

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.00, 0.00, 2.00 Т/с «Кримінальний

23.55 Т/с «Знайомство з
батьками»
02.00 Х/ф «Формула
кохання»

журналіст»
23.20 Контролер
01.30 Телемагазин

04.55 «Телемагазин»

виживання

20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра

21.00 Х/ф «Хроніки Нарнії:

22.45 Т/с «Закляті друзі»
лев, чаклунка та

00.50 Т/с «Фантом»
02.40 Анти-зомбі

чарівна шафа»

5 канал

КАНАЛ «2+2»
НЛО-ТБ

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

18.55, 23.40 «Боротьба за
виживання»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади

ІНТЕР

7

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 21.25, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Марсель» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
08.10 «Шахтар» — «Колос».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Лаціо» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
12.05 «Барселона» — «Мілан»
(2013 р. /14). Золота
колекція Ліги чемпіонів
13.50 «Ніцца» — «Ліон».
Чемпіонат Франції

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.30 Стоп реванш
13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича

15.55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
16.50 «Аталанта» — «Рома».
Чемпіонат Італії
18.40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
19.35 «Лілль» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
21.40 LIVE. «Ювентус» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
23.40 «МЮ» — «Феєнорд»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
01.45 «Брест» — «Монпельє».
Чемпіонат Франції
03.45 «Барселона» — «Ман
Сіті» (2016 р. /17). Золота
колекція Ліги чемпіонів

01.40 «Барселона» — «Мілан»
(2013 р. /14). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.40 «Марсель» — «Реймс».
Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2
06.00 «МЮ» — «Феєнорд»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
07.50, 14.30, 16.30, 23.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Лілль» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
09.50, 1.30, 5.30 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА
10.00 Нідерланди — Польща.
Ліга націй УЄФА
11.50 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
12.45 «Парма» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
14.40 «Шахтар» — «Колос».
Чемпіонат України
16.40 «Мец» — «Ланс».
Чемпіонат Франції
18.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.25 LIVE. «Кротоне»
— «Парма». Чемпіонат
Італії
21.25 Топ-матч
21.40 «Барселона» — «Ман
Сіті» (2016 р. /17). Золота
колекція Ліги чемпіонів
23.40 «Лаціо» — «Наполі».
Чемпіонат Італії

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.45 Правда життя
09.25, 0.45 Речовий доказ
10.35, 17.35 Сіяя: з нами у дику
природу
11.35 Фестивалі планети
12.35 Скептик
13.35 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.35 Бойовий відлік
15.35, 21.50 Неймовірні винаходи
16.35 Суперчуття
18.35 Прокляття Че Гевари
19.40 Сучасні будівлі Лондона
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни
22.45 Дива природи
23.45 Апокаліпсис. Перша
світова війна
02.50 Телеформат

23.50 Х/ф «Зачарована»

світова війна»
18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.35, 4.10 Культ Ура!

02.00 Т/с «Шлях чарівника»
02.50 Зона ночі
05.00 Абзац

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.15, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.15 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
00.00 Т/с «Я — зомбі»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40 Майстри ремонту
09.40, 18.00 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Смузі-меню
13.30 Салат-бар
14.00 Спеція
15.50 Рекордсмени Голлівуда:
зворотний відлік
16.50 Зіркові долі

20.30
22.20
00.40
01.40
03.20
03.40

Дачна відповідь
Готуємо разом
Просто їжа
Формула любові
Арт-простір
Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15, 23.25 Країна У. Новий рік
10.45, 0.25 Казки У
11.15, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15, 1.25 Панянкаселянка
21.15 М/ф «Університет
монстрів»
02.25 Щоденники Темного
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Закінчується передплата на «Україну молоду»
на 2021 рік як за електронною версією Каталогу
видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020
UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «День, коли
щастить»

23 грудня

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.40 М/ф «Дерево і кішка»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
06.50 М/ф «Жар-Птиця»

18.00, 21.00, 23.10, 2.15,
5.25 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 1.30, 2.45 Суспільна
студія

людей-2020»
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10
«Міняю жінку»

20.15 «Чистоnews-2020»
11.25 Телепродаж
20.20 Фантастика
«Трансформери-4»

04.25 Служба розшуку дітей

16.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
17.30 #ВУКРАЇНІ

Новини
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

10.40, 2.10 Реальна містика

12.25 Т/с «Нове життя»
12.45, 4.40 Агенти справедливості

16.25, 21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

17.10 Т/с «Виклик»
кожного»

01.55 Х/ф «Міміно»

Беверлі Гіллз»

04.55 «Телемагазин»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

21.00, 23.00, 0.00, 1.00,

05.45 Х/ф «Вишивальниця в
сутінках»
07.50, 16.50, 20.50, 3.10
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.40 «Свідок»
09.00 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
10.35 Х/ф «Брати по крові»
12.50 «Таємниці кримінального
світу»
14.40, 2.15, 3.25 «Речовий
доказ»
18.20 «Вартість життя»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Стоп реванш
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
11.00 «Звана вечеря»
13.25, 14.50 Т/с «Слід»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
18.10 «Супермама»
19.10 «Про що мовчать жінки»
20.15, 22.50 Т/с «Привіт, тату!»
23.05 Т/с «Біля річки два
береги»
01.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»

19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Т/с «Справжній детектив-3»
00.40 «Легенди бандитської
Одеси»
04.05 «Правда життя»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Темний плащ
09.30 М/с «Сімпсони»
11.20 Т/с «Друзі»
12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»
14.10 Т/с «Суперкопи»

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» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Середмістя». Проєкт
Валерія Калниша

16.40 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
23.30 Мама реготала. Найкраще
03.20 Чистоплюї
03.45 Роздовбаї
04.40 Оттак Мастак!

06.30 Ранок у великому місті

10.20 Х/ф «Хроніки Нарнії:

08.45 Факти. Ранок

з Костянтином Стогнієм
11.10, 13.15 Х/ф «По сліду»

лев, чаклунка та
чарівна шафа»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Хто проти блондинок

13.55, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Точка обстрілу»

15.20 Хто зверху?

20.20 Секретний фронт.

17.20, 19.00 Діти проти зірок

21.00, 23.30 Т/с «Кримінальний
журналіст»

Прем’єра

20.40 Х/ф «Хроніки Нарнії:

22.45 Т/с «Закляті друзі»
01.00 Т/с «Фантом»

01.40 Телемагазин

02.50 Анти-зомбі

принц Каспіан»
23.40 Х/ф «Нерв»

5 канал

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

НТН

08.20 Х/ф «Зачарована»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10 «Говорить Україна»

батьками»

01.40 Комедія «Полісмен із

21.45 #@)[]?$0 з Майклом

04.25 Д/ф «Висота 307.5»

14.45, 15.30 Історія одного
злочину

23.55 Т/с «Знайомство з
Беверлі Гіллз-2»

11.00, 12.00, 14.00, 15.00,

22.10 «Дикі тварини»

05.35, 10.10 Громадянська

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

14.30, 15.25 «Речдок»

07.20 Вар’яти

23.35 Комедія «Полісмен із

19.55 «Світ дикої природи»

Щуром

04.50 Т/с «Відділ 44»

оборона

10.00 «Корисна програма»

18.55, 20.25, 23.40 «Боротьба за
виживання»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30 Факти

20.00 «Подробиці»

15.20 UA Фольк. Спогади

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’Time

04.15 Еврика!

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

«Інтером»

17.10 Мелодрама «Жінка»

Спорт

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Леонідом Каневським»

16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих

ICTV
04.10 Скарб нації

05.25, 22.05 «Слідство вели... з

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

ІНТЕР

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.20 Х/ф «Останній акулячий
торнадо. Час настав»
08.10 Х/ф «Земний
апокаліпсис»
09.55 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-3»

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
11.45 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-4»
13.20 «Загублений світ»
18.15, 2.05 «Спецкор»
18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
19.30 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»
22.25, 0.15 Т/с «Кістки-7»
03.05 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 21.25, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Кротоне» — «Парма».
Чемпіонат Італії
08.10 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Лілль» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
12.05 «Реал» — «Мілан» (2009
р. /10). Золота колекція
Ліги чемпіонів
13.50 «Ювентус» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
15.55 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
16.50 «Марсель» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
18.35 Журнал Man In The Middle.
1-й епізод
19.25 LIVE. «Верона» —
«Інтер». Чемпіонат Італії
21.40 LIVE. «Мілан» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
23.40 «Бенфіка» —
«Тоттенгем». 1/8 фіналу
(2013 р. /14). Ліга Європи
УЄФА

10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.30 Спостерігач
13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні

01.45 «Бордо» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
03.45 «Барселона» — «Аякс»
(2013 р. /14). Золота
колекція Ліги чемпіонів

01.40 «Реал» — «Мілан» (2009
р. /10). Золота колекція
Ліги чемпіонів
03.40 «Аталанта» — «Рома».
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Бенфіка» —
«Тоттенгем». 1/8 фіналу
(2013 р. /14). Ліга Європи
УЄФА
07.50, 14.30, 16.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Ювентус» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
09.50, 5.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 Ісландія — Англія. Ліга
націй УЄФА
11.50 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
12.45 «Ніцца» — «Ліон».
Чемпіонат Франції
14.40 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
16.40 «Сассуоло» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
18.30 Фінали Ліги чемпіонів
(1993 р. / 2015 р.)
19.00 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
19.55 LIVE. «Бордо»
— «Реймс». Чемпіонат
Франції
21.55 LIVE. «ПСЖ» —
«Страсбур». Чемпіонат
Франції
23.55 «Рома» — «Кальярі».
Чемпіонат Італії. Прем’єра

01.40 Т/с «Шлях чарівника»

битви Другої світової
02.30 Служба розшуку дітей

війни»
19.20, 1.15 «Велика політика»

02.35 Зона ночі

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

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.15, 1.45 Правда життя
09.45, 0.45 Речовий доказ
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у дику
природу
11.55, 16.55 Фестивалі планети
12.25 Сучасні будівлі ЛондонА
12.55 Скептик
13.55 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.55 Бойовий відлік
15.55, 21.50 Неймовірні винаходи
18.55 Місто, яке зрадили
19.50 У пошуках істини
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни
22.45 Дива природи
23.45 Апокаліпсис. Перша
світова війна
02.50 Бандитський Київ
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.15, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.10 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
00.00 Т/с «Я — зомбі»
03.00 «Нічне життя»

05.00 Абзац
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40 Майстри ремонту
09.40, 18.00 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Смузі-меню
13.30 Салат-бар
14.00 Спеція
15.50 Рекордсмени Голлівуда:
зворотний відлік
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
00.40 Просто їжа
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15, 23.15 Країна У. Новий рік
10.45, 0.15 Казки У
11.15, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15, 1.15 Панянкаселянка
21.15 М/ф «Воллі»
02.15 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 10.55 Енеїда
06.30 М/ф «Дивне китеня»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
06.00 «Життя відомих людей»

06.40 М/ф «Дощику, дощику,
припусти»
06.50 М/ф «Дівчинка та зайці»

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, 3.15 ТСН

11.25 Телепродаж
15.10, 23.25, 2.40, 5.50 Спорт

людей-2020»
11.25, 12.20, 14.20 «Одруження

19.30 «Суперчуття»
20.30 Нічна Різдвяна меса під
проводом Святійшого

помилка»
12.50 «Вартість життя»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Беверлі Гіллз-3»

Беверлі Гіллз-2»

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

СТБ

10.55 «Звана вечеря»

18.15, 2.05 «Спецкор»

22.25, 0.15 Т/с «Кістки-7»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

03.05 «Облом.UA.»

новини»

04.15 «102. Поліція»

18.05 «Супермама»

04.55 «Зловмисники»

19.05 «Один за всіх»

05.45 Телемагазини

20.15, 22.50 Т/с «Привіт, тату!»
23.05 Т/с «Біля річки два
береги»
01.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

01.05 «Легенди бандитської

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

08.40 М/ф Темний плащ
09.30 М/с «Сімпсони»
11.20 Т/с «Друзі»

13.10 «Гаряча тема»

16.45 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
23.30 Мама реготала. Найкраще
03.20 Чистоплюї
03.50 Роздовбаї
04.40 Оттак Мастак!

06.00, 8.00, 21.25, 22.30, 1.30,
3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Рома» — «Кальярі».
08.10 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.15 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції
12.05 «Рома» — «Баварія»
(2010 р. /11). Золота
колекція Ліги чемпіонів

14.15 «По факту»

13.50 «Верона» — «Інтер».

16.00 «Година пік»

Чемпіонат Італії

17.00 «Ситуація» з Мариною

15.55 Чемпіонат Італії. Огляд

Леончук

туру. Прем’єра

18.15 «Ехо України»

16.50 «Бордо» — «Реймс».

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»

12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»
14.20 Т/с «Суперкопи»

ФУТБОЛ-1

Чемпіонат Італії

07.10, 8.10 «Новий день»

07.50 М/ф «Качині історії»

Київ-2»

13.20, 14.50 Т/с «Слід»

22.30 Т/с «Справжній детектив-3»

опору»

12.45, 15.45 Факти. День

21.00, 0.00, 2.00 Т/с

13.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.15 Х/ф «Сікаріо»

15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
філософський камінь»
00.20 Х/ф «Я номер чотири»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

02.55 Служба розшуку дітей
03.00 Зона ночі
05.00 Абзац

5 канал

19.45 «Репортер». Новини

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух

20.10 «Говорить Україна»

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»

розшуку»

06.15 Телемагазин

17.10 Т/с «Виклик»

10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф «Живим чи
мертвим»

злочину

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

12.00, 13.00, 14.00, 18.00,

НЛО-ТБ

принц Каспіан»

з Костянтином Стогнієм

14.45, 15.30 Історія одного

23.00 Комедія «Полісмен із

19.30 «Легенди карного

Одеси»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

02.50 Анти-зомбі

ПРЯМИЙ

18.20, 3.50 «Правда життя»

10.00 Х/ф «Хроніки Нарнії:

12.45 Агенти справедливості

20.20 Бойовик «Морський бій»

14.40, 2.05, 3.20 «Речовий
доказ»

08.45 Факти. Ранок

00.55 Т/с «Фантом»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

10.35 Х/ф «Смертельна

10.40 Реальна містика

02.30 Т/с «Чи потрібен чоловік»

06.05 Х/ф «Все перемагає

пристані»

08.00 Х/ф «Принц Валиант»

04.55 «Телемагазин»

19.30 Т/с «Ментівські війни.

09.00 Х/ф «Біля тихої

06.30 Ранок у великому місті

випуски

22.45 Т/с «Закляті друзі»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

2.30 «Свідок»

07.20, 13.00, 2.20 Вар’яти

01.30 Телемагазин

05.05, 4.45 «Top Shop»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

05.35 Громадянська оборона

09.30 Зоряний шлях. Нові

23.20 Слідами

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

«Випадковий свідок»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

батьками»
01.55 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком»

НТН

07.50, 16.50, 20.50, 2.40

23.00 Сьогодні

20.15, 3.10 «Чистоnews-2020»

23.30 Д/ф «Блаженнійший»

любов»

04.30 Факти

17.10 Мелодрама «Жінка»

01.05 Комедія «Полісмен із

03.35 #ВУКРАЇНІ

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

06.00, 7.15 Kids’Time

журналіст»

22.30, 4.25 Схеми. Корупція в
деталях

04.20 Еврика!

23.55 Т/с «Знайомство з

отця Франциска в Базиліці
святого Петра

18.00, 19.00, 4.00 «Стосується

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

«Кримінальний

17.30, 4.50 Перша шпальта
18.55 «Боротьба за виживання»

ICTV

20.00 «Подробиці»

Ларічі»
17.25 VoxCheck

16.25, 21.00 «Речдок. Особливий

кожного»
наосліп»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

14.30, 15.30 «Речдок»

випадок»

15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Таємниці Борго

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Нове життя»

09.25, 10.25 «Життя відомих

09.30 Т/с «Гранд готель»

«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

18.20, 1.30, 2.45 Суспільна
студія

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

5.25 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

Леонідом Каневським»

Новини

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 2.15,

ІНТЕР

9

Чемпіонат Франції
18.40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру. Прем’єра
19.35 «Мілан» — «Лаціо».

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15 Х/ф «Орден дракона»
08.05 Х/ф «Астероїд проти
Землі»
09.55 Х/ф «В ім’я короля-2»
11.50 Х/ф «В ім’я короля-3»
13.20 «Загублений світ»

Чемпіонат Італії
21.35 Журнал Man In The Middle.
1-й епізод
22.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
23.40 «Севілья» — «Боруссія»
(Д)» (2010 р. /11). Ліга
Європи УЄФА

01.45 «Ніцца» — «Ліон».
Чемпіонат Франції
03.45 «Інтер» — «Тоттенгем»
(2010 р. /11). Золота
колекція Ліги чемпіонів

12.30 Невигадані історії
13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30, 3.10 Час «Ч»
16.20 Таємниці війни
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

06.00 «Севілья» — «Боруссія»
(Д) (2010 р. /11). Ліга
Європи УЄФА
07.50, 14.30, 16.30, 23.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Мілан» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
09.50, 1.30, 5.30 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА
10.00 Данія — Бельгія. Ліга
націй УЄФА
11.50 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
12.45 «Бордо» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
14.40 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
16.40 «Рома» — «Кальярі».
Чемпіонат Італії
18.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.25 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції
21.10 Фінали Ліги чемпіонів
(1999 р. / 2005 р.)
21.40 «Інтер» — «Тоттенгем»
(2010 р. /11). Золота
колекція Ліги чемпіонів
23.40 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
01.40 «Рома» — «Баварія»
(2010 р. /11). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.40 «Кротоне» — «Парма».
Чемпіонат Італії

03.35, 4.10 Культ Ура!

МЕГА

К2

06.00 Бандитський Київ

06.30, 8.00 Телемагазин

08.40, 1.55 Правда життя

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

09.40, 0.45 Речовий доказ
10.50, 13.50, 17.50 Сіяя: з нами у

ФУТБОЛ-2

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»

дику природу

08.40 Майстри ремонту
09.40, 18.00 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради

11.50 Суперчуття

13.00 Смузі-меню

12.50 Скептик

13.30 Салат-бар

14.50 Бойовий відлік

14.00 Спеція

15.50, 21.50 Неймовірні винаходи

15.50 Рекордсмени Голлівуда:

16.50 Фестивалі планети
18.50 Чорна піхота

зворотний відлік
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь

19.50 Їжа богів
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни

22.20 Готуємо разом
00.40 Просто їжа
01.40 Формула любові

22.45 Довідник дикої природи

03.20 Арт-простір

23.45 Апокаліпсис. Перша

03.40 Школа лікаря

світова війна
02.55 Таємниці кримінальноо

Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

світу
05.25 Скарб.UA

ТЕТ
К1

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного

06.30 «Top Shop»

разу під Полтавою

08.00 М/с «Юху та його друзі»

10.15, 23.15 Країна У. Новий рік

08.35 «Ух ти show»

10.45, 0.15 Казки У

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.45, 19.45 Танька і

10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.15, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.10 «Орел і решка. На краю
світу»
18.00 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

Володька
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15, 1.15 Панянкаселянка
21.15 М/ф «Супершістка»
02.15 Щоденники Темного

00.00 Т/с «Доктор Хто»

03.45 Віталька

02.30 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020
UA: Перший

06.00, 4.30 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.15,
5.25 Новини
07.15 Книга-мандрівка. Україна.
Як Санта в Україні
саундтрек Різдва знайшов
07.20 М/ф «Врятуй і збережи»
07.30 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
07.50 М/ф «Як козаки сіль
купували»
08.05 «Тваринна зброя»
09.10 Відтінки України
10.00 Різдвяна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
11.30 Музеї. Як це працює
12.05 Пишемо історію. Андрей
Шептицький
12.25 Телепродаж
13.00 Різдвяне привітання
і Апостольське
благословення для
Риму і цілого світу Urbi
et Orbi Святійшого отця
Франциска
13.30 Х/ф «Книга буття.
Створення світу»
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
17.35 Х/ф «Апостол Павло:
диво на шляху в
Дамаск»
19.30 «Суперчуття. Особливий
загін»
20.25, 21.25 «Дикі тварини»
22.00 Х/ф «Мир вашому
дому»
00.30 Д/ф «Сходи Якова»
01.20 #ВУКРАЇНІ
02.45 «Зворотний відлік»

КАНАЛ «1+1»

07.15, 15.55, 2.30 «Випадковий
свідок»
09.00 Х/ф «За вітриною
універмагу»
10.50 Х/ф «Слід Сокола»
12.55 Х/ф «Зіта і Гіта»
18.20 «Таємниці світу»
19.00, 2.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
21.15 Х/ф «Суперпограбування

01.00, 2.55 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Темний плащ
09.30 М/с «Сімпсони»
11.20 Т/с «Друзі»
12.45 Т/с «Сишиш-Шоу»
14.00 Т/с «Суперкопи»

Новини
07.25 Бойовик «Морський бій»

23.00 Без Краватки
23.25 Мама реготала-шоу
03.55 Чистоплюї
04.25 Роздовбаї
04.50 Оттак Мастак!

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

10.00 Бойовик «Трансформери»
12.55 Фантастика

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.10

04.25 Служба розшуку дітей

«Трансформери-3»

12.25 Т/с «Нове життя»
14.30, 15.25, 0.45 «Речдок»

16.00 Фантастика

Сьогодні

20.15 «Чистоnews-2020»
20.20 «Ніч хітів»
22.30, 2.30 «#Гуднайтшоу-2020»

05.35 Громадянська оборона

09.20 Х/ф «Гаррі Поттер і
філософський камінь»

08.45 Факти. Ранок
09.00 Х/ф «Мишаче

мільйон»

полювання»
17.30, 20.00 Концерт «Привіт,

10.50, 13.15 Х/ф «Хоббіт:

12.20, 15.10, 0.20 Вар’яти
18.10 Х/ф «Гаррі Поттер і

несподівана подорож»

випадок»

19.30, 3.10 ТСН

07.20 Хто зверху?

06.30 Ранок у великому місті
13.00, 15.20 Т/с «Ялинка на

16.25 «Речдок. Особливий

18.00, 1.45 «Стосується кожного»

04.50 Т/с «Відділ 44»

втрачати»

20-ті»
«Трансформери-4»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30, 1.55 Факти

«Інтером»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

06.00, 7.15 Kids’Time

04.15 Еврика!

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

10.00 «Корисна програма»

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

09.00 Т/с «Не хочу тебе

12.45 Факти. День

21.50 Концерт «Роксолана»

в’язень Азкабанц»

14.30 Х/ф «Хоббіт: Пустка
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і

Смоґа»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Чого прагнуть
чоловіки»

00.00, 2.15 Музична платформа:

03.10 «Чекай на мене. Україна»

01.45 Телемагазин

18.45 Факти. Вечір

04.45 «Телемагазин»

04.00 Х/ф «Блискуча кар’єра»

20.45 Дизель-шоу. Прем’єра

05.15 «Орел і решка. Шопінг»

05.30 Реальна містика

23.45, 2.25 «На трьох»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика.

17.20, 19.10 Х/ф «Хоббіт:
краща пісня року

битва п’яти воїнств»

Келих вогню»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 Зона ночі

5 канал
23.10 «Жіночий квартал»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
01.10 «Концерт Ірини Федишин.
Україна колядує»
05.10 «Світське життя-2020»

СТБ
05.00 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
07.20 «Холостячка Ксенія
Мішина»
11.15, 14.50, 16.50, 18.05 Т/с
«Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
16.25 «Улюблені коханці»
19.00, 22.50 «Холостячка. Життя
після проєкту»
23.50 «Про що мовчать жінки»
00.50 «Я соромлюсь свого тіла»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 17.00 «Репортер».
Новини
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» з Мариною
Леончук
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

16.50 Т/с «Швидка»
20.35 Х/ф «Власть страха»

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

Миколая»

в Мілані»
23.15 Х/ф «Це я»

ІНТЕР
05.25, 22.55 «Слідство вели... з

06.00 Комедія «Пригоди s

НТН
05.45 Х/ф «Сім няньок»

25 грудня

КАНАЛ «2+2»
06.00
08.00
12.55
15.05
17.05

«ДжеДАІ-2019»
«Загублений світ»
Х/ф «Капітан Грім»
Х/ф «Тринадцятий воїн»
Х/ф «Шанхайський
полудень»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Соціум

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.15 Форшмак

новин

08.45 Натхнення

06.25 Невигадані історії

09.30 Машина часу

19.10 Х/ф «Випадковий
шпигун»
21.00 Х/ф «Півтора шпигуна»
23.05 Х/ф «Подвійні
неприємності»
00.50 Х/ф «Трігонал:
боротьба за
справедливість»
02.40 «Облом.UA.»
03.15 «Цілком таємно-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

23.40 «Селтік» — «Інтер». 1/16
фіналу (2014 р. /15). Ліга
Європи УЄФА
01.45 «Рома» — «Кальярі».
Чемпіонат Італії
03.45 «Реал» — «Вольфсбург».
1/4 фіналу (2015 р. /16).
Золота колекція Ліги
чемпіонів

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 21.25,
22.30, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
08.10 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
10.15 «Бордо» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
12.05 «Ман Сіті» — «Баварія»
(2014 р. /15). Золота
колекція Ліги чемпіонів
13.50 «Мілан» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
15.55 Журнал Man In The Middle.
1-й епізод
16.50 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції
18.40 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
19.35 «МЮ» — «Ліверпуль».
1/8 фіналу (2015 р. /16).
Ліга Європи УЄФА
21.35 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

10.10, 11.10, 5.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.30 На власні очі
13.10, 14.10 Д/c «Найбільш
завантажений у світі»
15.30 Срібний вік
16.20 Кендзьор
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
Золота колекція Ліги
чемпіонів
23.40 «Мілан» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
01.40 «Ман Сіті» — «Баварія»
(2014 р. /15). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.40 «Ніцца» — «Ліон».
Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2
06.00 «Селтік» — «Інтер». 1/16
фіналу (2014 р. /15). Ліга
Європи УЄФА
07.50, 14.30, 16.30, 23.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції
09.50, 1.30, 5.30 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА
10.00 Швеція — Франція. Ліга
націй УЄФА
11.50 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
12.45 «Ювентус» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
14.40 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
16.40 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
18.30 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
19.25 «Бордо» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
21.10 Фінали Ліги чемпіонів
(2010 р. / 2017 р.)
21.40 «Реал» — «Вольфсбург».
1/4 фіналу (2015 р. /16).

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 1.00 Містична Україна
08.25, 18.20 У пошуках істини
09.15 Скептик
10.15 Речовий доказ
11.25 Бойові кораблі
12.20, 21.00 Ігри імператорів
14.20 Під іншим кутом

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні
битви Другої світової
війни»
19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»
21.25 Вечірній преЗЕдент
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Шокуючі істини»
03.10 Час «Ч»
03.35, 4.10 Культ Ура!
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Бургери
08.40 Шеф-кухар
09.40 Правила життя
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Смузі-меню
13.30 Салат-бар
14.00 Спеція
15.50 Люблю готувати
16.50 Магія солодощів
17.50 Смачні страви
19.00 Гордон рамзі готує вдома:
сезонні страви
22.20 Готуємо разом
00.40 Просто їжа
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Зіркові долі
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

16.50, 0.00 Фестивалі планети
23.00 Дикий рік Японії
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.35 Х/ф «Принц і я-3:
медовий місяць»
12.20, 22.00, 1.45 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.10 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
18.10 Х/ф «Няньки»
20.00 Х/ф «Щурячі перегони»
00.00 Х/ф «Остін Пауерс:
міжнародна людиназагадка»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15 Країна У. Новий рік
10.45, 0.25 Казки У
11.15, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15, 1.25 Панянкаселянка
21.15 Х/ф «Аліса у країні
чудес»
23.25 Казки У. Кіно
02.25 Теорія зради
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020

26 грудня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.05 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40,

06.00, 7.00 «Життя відомих

2.40, 4.00, 5.35 Новини
07.15 Книга-мандрівка. Україна

людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

07.30 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.50 М/ф «Як козаки куліш
варили»
08.05 «Тваринна зброя»

10.00 «Світ навиворіт»
19.30, 5.15 ТСН
20.15 «Чистоnews-2020»
20.20 «Жіночий квартал»
22.15, 23.15 «Світське життя-

14.00 Телепродаж
14.35 Міста та містечка

2020»

16.05 «Боротьба за виживання»
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 «Суперчуття. Особливий

07.30, 2.30 Реальна містика

04.20 Еврика!

06.05 М/с «Том і Джеррі»

08.30 Т/с «Від любові до

04.25 Факти

ненависті»

15.00, 19.00 Сьогодні

зможу!»
17.45 Х/ф «Анжеліка, маркіза
янголів»

17.00, 20.00 Т/с «Поговори з

00.15 «Ніч хітів»

04.15 М/ф «Аліса в Країні

03.25 «Життя відомих людей»

Чудес»
04.45 Х/ф «Ялинка, кролик і
папуга»

07.20 Вар’яти

04.50 Т/с «Копи на роботі»
06.45 «На трьох»

12.45 Т/с «Заради кохання я все

22.30 «Бенефіс Алли Пугачової»
01.45 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15, 5.50 Kids’Time

12.30, 15.20 Т/с «Таксистка»

20.00, 3.05 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Перекладачі»

ICTV
04.10 Скарб нації

10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Тато на Різдво»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

15.00, 1.45 UA Фольк. Спогади

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

09.05 Відтінки України
09.35 Музеї. Як це працює
10.05 Х/ф «Мир вашому
дому»
12.25 Х/ф «Місіс Клаус»

05.50 «Слово предстоятеля»
06.00 Х/ф «Белль і
Себастьян: пригоди
тривають»
08.00 «Шість соток»

07.20 М/ф «Як козак щастя
шукав»

ІНТЕР

11

12.10 Х/ф «Гаррі Поттер і

08.45, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»

нею»

кохання»
01.45 Телемагазин

в’язень Азкабанц»
15.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
Келих вогню»
18.10 Х/ф «Гаррі Поттер та
орден Фенікса»

16.35 Х/ф «За бортом»
22.00, 2.15 Т/с «Доля на ім’я

07.50, 10.00 Орел і решка

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Ремпейдж»
21.25 Х/ф «Мег»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
напівкровний принц»
00.20 Х/ф «Абсолютна
влада»

23.30 Х/ф «Максимальний
02.20 Зона ночі

ризик»
01.25 Х/ф «Важкий корпус»

05.55 М/ф «Ми — монстри»

5 канал

загін»
20.25 «Дикі тварини»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

10.10 Медекспертиза

17.10, 23.10 Д/с «Таємнича

21.20 Вечірній преЗЕдент

світова війна»

21.35, 3.00 Вікно в Америку

21.25 Д/ф «Неймовірні

11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

Економіка. Політика.

10.30 Майстри ремонту

винаходи»
22.00 Х/ф «Груднева
наречена»

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

Соціум

11.10 Гончаренко рулить

18.15 Про військо

11.35, 15.40 На власні очі

18.30 Невигадані історії

12.15 Індійський фільм «Жертва

19.15 Стоп реванш

00.05 Д/ф «Хто створив Змієві

21.00, 23.00, 0.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
06.10 Д/с «Повітряні воїни»

Вали?»
00.55 #ВУКРАЇНІ
04.30 Бюджетники

07.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»

НТН
05.50 Х/ф «Розслідування»
07.15 Х/ф «Підірване пекло»
09.00 Х/ф «Ще до війни»
11.40 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
12.55 Х/ф «Суперпограбування
в Мілані»
14.55, 2.55 «Випадковий свідок»
18.05 «Переломні 80-ті»

СТБ
05.15, 10.55 «Холостячка. Життя
після проєкту»
07.55 «Неймовірна правда про

23.15 Х/ф «Блакитна ігуана»
01.15 «Хвороби-вбивці»

ФУТБОЛ-1

екстрасенси»

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 21.25,

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Репортер». Новини

11.15, 12.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
14.15 Концерт

06.10 «Інтер» — «Боруссія»
(М). Ліга чемпіонів УЄФА
08.10 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України

12.05 «Рома» — «Челсі» (2008

17.40 Х/ф «Валькірія»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

20.00 Х/ф «Останній

08.40 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

самурай»
23.00 Х/ф «Дракон, що
летить. Тигр, що
стрибає»
02.50 Чистоплюї
03.45 Роздовбаї
04.35 Оттак Мастак!

15.55 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
16.50 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
18.40 Чемпіонат Італії. Огляд

КАНАЛ «2+2»

09.40 «Загублений світ»
13.40 Х/ф «Подвійні
неприємності»
15.15 Х/ф «Збиток»
17.20 Х/ф «Посилка»
19.15 Х/ф «Ікар»

07.25, 1.00 Містична Україна

туру
19.35 «Бордо» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
21.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
22.45 Журнал Man In The Middle.
1-й епізод
23.40 «Арсенал» — «Мілан».
1/8 фіналу (2017 р. /18).
Ліга Європи УЄФА

11.15 Бойові кораблі

Ліга Європи УЄФА

14.10, 0.00 Фестивалі планети

11.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
12.45 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
14.40 «Колос» — «Львів».

14.40 Люблю готувати
16.40 Гордон Рамзі готує вдома:
сезонні страви
19.50 Дачна відповідь
00.40 Ідеї ремонту

10.05 Речовий доказ

12.10, 21.00 Ігри імператорів

Ліга націй УЄФА

09.20 М/ф «Чіп і Дейл —

Найкраще

06.00 Бандитський Київ

09.50, 1.30, 5.30 «Суперматчі».

Чемпіонат Італії

Чемпіонат Франції

15.30, 1.00 Мама реготала.

Чемпіонат Франції

10.00 Португалія — Хорватія.

Ліги чемпіонів

23.00 «Вата-шоу»

08.00 «Бордо» — «Реймс».

10.15 «Мілан» — «Лаціо».

Валерія Калниша

Check In

МЕГА

09.05 Cкептик

18.00 «Анатомія тижня». Проєкт

Міжнародний огляд

07.50, 14.30, 16.30, 23.30, 3.30

11.40 Просто їжа

13.40 Смачні страви

06.00 «Арсенал» — «Мілан».
Ліга Європи УЄФА

10.00, 23.30 Корисні поради

12.40 Магія солодощів

ФУТБОЛ-2

чемпіонів УЄФА

20.30 «Війна за незалежність»

13.40 Середземноморський

Італії

«Суперматчі». Ліга

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

22.00 «THE WEEK»

«Фіорентина». Чемпіонат

Топ-матч

07.20 Мама реготала-шоу
бурундучки-рятівнички»

07.30 Правила життя

03.40 «Ювентус» —

22.30, 1.30, 3.30, 5.30

13.50 «ПСЖ» — «Страсбур».

11.40 Check In. Україна

Ліга чемпіонів УЄФА

06.30 Телемагазин

Ліги чемпіонів

08.15, 18.10 У пошуках істини

р. /09). Золота колекція

21.00 «Прямий доказ»

1/8 фіналу» (2018 р. /19)».

К2

р. /09). Золота колекція

1/8 фіналу (2017 р. /18).

00.45 «Слідство ведуть

03.55 «Легенди бандитського

06.15 Телемагазин

межі зникнення»

05.45 Телемагазини

10.30 «П’ята колонка»

НЛО-ТБ

01.40 «Рома» — «Челсі» (2008

Чемпіонат Італії

19.00 «МастерШеф»

03.00 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

01.45 «Кротоне» — «Парма».

23.15 Х/ф «Відморожені»

04.55 «Зловмисники»

09.00, 13.10, 21.30 «Ехо України»

03.20, 4.10 Культ Ура!

21.00 Х/ф «Кінець світу»

03.45 «Ювентус» — «Атлетіко.

Другої світової війни»
00.10 Кінозлива
00.15 Х/ф «Нескорений»

20.10, 5.10 Рандеву

00.55 Х/ф «Шангрі-ла: на

22.00 Д/с «Вирішальні битви

19.35 Спостерігач

15.10 Є зміст

16.00 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ

заради кохання»

09.30, 2.10 Машина часу

03.15 «Цілком таємно-2017»

10.10 «Міністерство правди»

Києва»

08.40 Натхнення

12.00 Т/с «Двоє над прірвою»

месники»
21.05 Х/ф «Сінг-Сінг»

загадки»

02.25 «Облом.UA.»

зірок»

19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Невловимі

08.15 Д/с «Топ 10: таємниці й

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Зіркові долі
04.10 М/с «Смішарики»

23.00 Їжа богів
01.50 1377 спалених заживо

05.10 М/ф

02.35 Легендарні замки України
ТЕТ

03.25 Полювання на НЛО
04.05 Зворотний бік Місяця

06.00 ТЕТ Мультиранок

04.50 Скарб.UA

09.45 М/ф «У пошуках йєті»
11.20 Х/ф «Гіббі»

Чемпіонат України
К1

16.40 «Барселона» — «Аякс»
(2013 р. /14). Золота

06.30 «Top Shop»

колекція Ліги чемпіонів

08.00 М/с «Кротик і Панда»

18.30 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
19.25 «Рома» — «Кальярі».
Чемпіонат Італії
21.10 Фінали Ліги чемпіонів
(2008 р. / 2014 р.)

08.35 «Ух ти show»
09.15 «Орел і решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «Няньки»
13.00 Х/ф «Щурячі перегони»
15.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

21.40 «Ювентус» — «Атлетіко».
1/8 фіналу (2018 р. /19).
Ліга чемпіонів УЄФА
23.40 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції

00.00 Х/ф «Мій хлопець
— кілер»

13.00 М/ф «Ранго»
15.00 М/ф «Університет
монстрів»
17.10 М/ф «Корпорація
монстрів»
19.00 Одного разу
під Полтавою
23.00 Ігри приколів
00.00 Країна У. Новий рік
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради

01.45 «Бійцівський клуб»

02.45 Віталька

02.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

12

UA: Перший
06.00, 3.05 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40,
2.40, 5.35 Новини
07.15 Книга-мандрівка. Україна
07.20 М/ф «Дерев’яні
чоловічки»
07.30 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.50 М/ф «Казка про
жадібність»
08.05 «Суперчуття. Особливий
загін»
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 18.40 «Боротьба за
виживання»
14.00 Телепродаж
14.35 Міста та містечка
15.00, 1.30 Країна пісень
16.00, 22.00 Х/ф «Місіс
Клаус»
17.45 Прем’єра. «Неймовірне
місто»
19.05 Д/ф «Масштабні інженерні
помилки»
20.00 «Світ дикої природи»
21.25 «Дикі тварини»
00.05 Д/ф «З України до
Голлівуда»
04.00 Д/ф «Малевич»
НТН
05.45
07.35
07.40
08.15
11.50
13.30
15.20
17.30
19.00
21.45
23.30
01.20

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020

Х/ф «Зухвалість»
«Слово предстоятеля»
«Будьте здоровi»
«Страх у твоєму домі»
Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
Х/ф «Міміно»
Х/ф «Сінг-Сінг»
Х/ф «Невловимі
месники»
Х/ф «Знову невловимі»
Х/ф «Полонені сонця»
Х/ф «Блакитна ігуана»
«Речовий доказ»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.30, 2.45 «Світ навиворіт»
19.30, 3.55 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 Комедія «Сам удома»

06.15 Телемагазин
07.25, 1.20 Мама реготала.
Найкраще
09.30 Без Краватки
10.00 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
11.50 «Азійський Чекін»
16.00 Мама реготала. Прем’єра
18.00 Х/ф «Останній
самурай» (1)
21.05 Х/ф «Хеллбой: герой із
пекла»
23.30 Х/ф «Ворон»
03.10 Чистоплюї
04.00 Роздовбаї
04.50 Оттак Мастак!

00.55 Комедія «Полісмен із
Беверлі Гіллз-3»

04.35 «Невідома версія.
Королева бензоколонки»
05.40 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
07.20 «МастерШеф»

06.10 Х/ф «Белль і
Себастьян: друзі
назавжди»
08.00 «Удалий проєкт»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Інше життя»
12.00 Х/ф «Дитина на Новий
рік»
14.00 Х/ф «Планета
самотніх»
16.50 Т/с «Детектив Ренуар»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.40 Х/ф «Золото дурнів»
10.55 Х/ф «Паперові квіти»
13.00 Т/с «Ти тільки вір»
17.00, 21.00 Т/с «Любов із
закритими очима»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Скарб нації

08.05 Kids’Time

04.50 Еврика!

08.10 Діти проти зірок

05.00 Факти

10.00 Х/ф «Віктор
Франкенштейн»

05.25 Т/с «Копи на роботі»

12.00 Х/ф «Гаррі Поттер та

06.55 Анти-зомбі
07.50 Громадянська оборона

орден Фенікса»
15.00 Х/ф «Гаррі Поттер і

08.50, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Ремпейдж»
16.40 Х/ф «Мег»

18.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
смертельні реліквії, ч. 1»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і

20.00 «Подробиці»
23.10 Х/ф «Перекладачі»

01.45 Телемагазин

18.45
20.55
23.25
01.00

01.15 «Речдок»

03.45 Агенти справедливості

02.50 Я зняв!

01.40 Вар’яти

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

алфавітом»

23.00, 2.15 Т/с «Штамп у
паспорті»

Факти тижня
Х/ф «Післязавтра»
Х/ф «Точка обстрілу»
Х/ф «По сліду»

напівкровний принц»

смертельні реліквії: ч. 2»
23.40 Х/ф «Інший світ:
еволюція»

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 Д/с «Повітряні воїни»
07.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
13.00 «Хата на тата»
15.00 «Супермама»
19.00, 2.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
21.10 «Я соромлюсь свого тіла»
23.10 «Таємниці ДНК»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 17.00 «Репортер».
Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Міністерство правди»
10.30, 22.00 «П’ята колонка»
11.15, 12.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
13.10 «Ехо України»
14.10 Концерт
17.15 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.00 «Анатомія тижня». Проєкт
Валерія Калниша
20.30 «Про військо»
21.00 «Великі новини» з
Тарасом Березовцом
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
07.50, 0.10 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «Ера динозаврів»

07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Невигадані історії
08.35, 15.45 Vоїн — це я!
08.45 Натхнення
09.25 Хроніка тижня
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 11.15, 15.40,
21.25, 22.30, 1.30, 3.30,
5.30 Топ-матч
06.10 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції
08.10 «Олімпік» — «Минай».
Чемпіонат України
10.20 Журнал Man In The Middle.
2-й епізод. Прем’єра
11.30 Фінали Ліги чемпіонів
(1993 р. /2015 р.)
12.00 «Аякс» — «Реал» (2012
р. /13). Золота колекція
Ліги чемпіонів
13.50 «Бордо» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
15.55 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
16.50 «Ювентус» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
18.40 Журнал Man In The Middle.
2-й епізод
19.35 «Баєр» — «Ніцца. Ліга
Європи УЄФА
21.35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
22.45 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
23.40 «Лаціо» — «Штутгарт»
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА
01.45 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
03.45 «Ман Сіті» — «Баварія»
(2014 р. /15). Золота
колекція Ліги чемпіонів

10.10, 11.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
12.15 Індійський фільм «Жертва
заради кохання»
15.25 Медекспертиза
17.10 Д/с «Таємнича світова
війна»

тижня з Ганною
19.15 Спостерігач

11.50 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
12.45 «Баварія» — «Атлетіко.
Ліга чемпіонів УЄФА
14.40 «Олімпік» — «Минай».
Чемпіонат України
16.40 «ПСЖ» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції

19.35 Стоп реванш
20.10, 2.15 Машина часу

01.55 Огляд преси

21.25 Вечірній преЗЕдент

03.15, 4.20 Культ Ура!

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.15, 1.00 Містична Україна
08.05, 18.10 У пошуках істини
09.05 Скептик
10.05 Речовий доказ
11.15 Бойові кораблі
12.10, 21.00 Ігри імператорів
14.10, 0.00 Фестивалі планети
20.00 Дикий рік Японії
23.00 Їжа богів. Яблука
01.50 Підроблена історія

18.30 Класичні матчі Ліги
К1

чемпіонів
19.25 «Мілан» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
21.10 Фінали Ліги чемпіонів
(2007 р. / 2012 р.)
21.40 «Ман Сіті» — «Баварія»
(2014 р. /15). Золота
колекція Ліги чемпіонів
23.40 «Рома» — «Кальярі».
Чемпіонат Італії
01.40 «Аякс» — «Реал» (2012

06.30
08.00
08.35
09.40

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Ух ти show»
Х/ф «Принц і я-3:
медовий місяць»
11.20 Х/ф «Остін Пауерс:
міжнародна людиназагадка»
13.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Дев’ятки»
01.50 «Нічне життя»

р. /13). Золота колекція
Ліги чемпіонів
03.40 «Інтер» — «Боруссія»
(М). Ліга чемпіонів УЄФА

Другої світової війни»
23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф «Нескорений»

10.00 Швейцарія — Німеччина.
Ліга націй УЄФА

22.00 Д/с «Вирішальні битви

Мірошниченко

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту
10.20 Шеф-кухар
12.20 Корисні поради
14.00 Люблю готувати
15.00 Смачні страви
16.00, 22.20 Удалий проєкт
18.00 Дачна відповідь
20.30 Квартирне питання
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф
ТЕТ
06.00
09.35
11.25
13.00
14.50
16.50
19.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.30
05.50

ТЕТ Мультиранок
М/ф «Ранго»
М/ф «Врятувати Санту»
М/ф «Воллі»
М/ф «Супершістка»
Х/ф «Аліса у країні
чудес»
Одного разу під Полтавою
Ігри Приколів
Країна У. Новий рік
Панянка-селянка
Щоденники Темного
Віталька
Корисні підказки

14.45 Х/ф «100 000 000 до н. е.»
16.15 Х/ф «Земля, забута
часом»
18.00 Х/ф «Робокоп»
19.55 Х/ф «Робокоп-2»
22.10 Х/ф «Робокоп-3»

СТБ

ІНТЕР

19.00, 20.30 Т/с «Убивства за
23.05 Комедія «Сам удома-5»

20.50 «Sound.ЧЕК»
НЛО-ТБ

27 грудня

02.10 «Облом.UA.»
03.25 «Цілком таємно-2017»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-2
06.00 «Лаціо» — «Штутгарт»
(2012 р. /13). Ліга Європи
УЄФА
07.50, 14.30, 16.30, 23.30, 3.30
«Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Верона» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
09.50, 1.30, 5.30 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА

www.umoloda.kyiv.ua

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2020

■ ПІДНІЖКИ

Ігор ВІТОВИЧ

У Молдові 24 грудня має відбутися інавгурація обраної на президентських виборах нової президентки країни Майї Санду. Вона є
лідеркою партії «Дія і солідарність» і відома своєю проєвропейською спрямованістю та бажанням подолати всеосяжну корупцію у
своїй країні. Ще чинний проросійський президент країни Ігор Додон та обраний минулого року склад парламенту, в якому тепер
домінують сили, які підтримують Додона та його східний вектор
руху Молдови, намагаються зробити все можливе, щоб із самого початку ускладнити пані Санду реалізацію її намірів розвороту
країни до Європи. Тож у лічені дні до інавгурації підконтрольна
Додону парламентська більшість розгорнула небачену досі «турбоактивність» у прийнятті суперечливих законопроєктів.

Російська — майже друга
державна
У середу, 16 грудня, депутати від опозиції бойкотували
засідання парламенту на знак
протесту проти затвердженого парламентською більшістю
«токсичного» порядку денного. Але більшість у «турборежимі» проштампувала заплановане. Зокрема, парламент
Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування мов на території
республіки, в якому російська мова стає «мовою міжнаціонального спілкування». Закон
був прийнятий одноголосно голосами присутніх у залі засідань депутатів парламентської
більшості — Партії соціалістів і
партії «Шор». У другому читанні законопроєкт підтримали 55
депутатів із 101, передає агенція «Інтерфакс».
У Молдові російську мову
зробили фактично другою державною. Згідно з ухваленим
законом, у взаєминах з органами державної влади, а також
із підприємствами та організаціями, розташованими на території Молдови, мовою усного та письмового спілкування є
державна мова та/або російська
мова як «мова міжнаціонального спілкування» за вибором громадянина.
Також передбачено, що «держава повинна створити всі умови для використання і розвитку

російської мови як мови міжнаціонального спілкування». Закон зобов’язує перекладати на
російську всі назви вироблених
у країні товарів і послуг, ліків,
а також таблички державних і громадських установ. Закон пропонує запровадити «особисту відповідальність» чиновників у випадку відмови, на вимогу громадян, дати відповідь
на усну або письмову петицію
російською мовою. Водночас
закон зобов’язує керівників державних установ володіти державною мовою.
Документ передбачає, що
«знання державної мови в Молдові є моральним зобов’язанням
представників національних
меншин, а держава зобов’язана
створити умови для безплатного вивчення державної мови,
особливо в місцях компактного проживання національних
меншин». Новий закон покликаний замінити закон про
функціонування мов, який був
чинний раніше. Він був ухвалений у Молдавській РСР 31 серпня 1989 року, але був скасований у 2018 році Конституційним судом, який визнав його
застарілим.

Не парламент,
а «група злочинців»
Раніше, 3 грудня, незважаючи на протести опозиції, нова
парламентська більшість у парламенті Молдови, яку контро-

«Русскій мір» у спадок
Президент та парламент Молдови залишать новій президентці
Майї Санду «оновлений СРСР»

❙ Президент Додон іде з посади, залишивши після себе не такі вже й дрібні капості.
лює Додон, обмежила повноваження президента, перевівши
Службу інформації та безпеки
з підпорядкування президенту
в підпорядкування парламенту. Того ж дня парламент Молдови ухвалив у першому читанні законопроєкт про функціонування мов, який закріплює
за російською статус мови міжнаціонального спілкування.
Коментуючи ці рішення,
Майя Санду заявила, що «в
парламенті діє група злочинців, які не поважають ні Конституцію, ні закон, ні вибір народу». Санду зазначила, що
створений чинним президентом
країни Ігорем Додоном альянс
у парламенті затвердив без обговорення в тому числі й закон
про бюджет, який «містить збереження сірих схем в економіці
за рахунок народу». «Якщо парламент іде проти народу — його
необхідно розпустити», — наго-

лосила тоді Санду.
Ігор Додон закликав швидше прийняти мовний закон,
щоб він міг підписати його до
вступу на посаду Майї Санду.
«Мені здається, що наступний
президент ці закони не підпише», — пояснював Додон.
Кремль негайно привітав
зміцнення статусу російської
мови в Молдові. Коментуючи
розгляд законопроєкту в молдавському парламенті, прессекретар російського президента
Дмитро Пєсков підкреслював
важливість цієї мови для жителів пострадянських країн:
«Так чи інакше російською мовою говорять і будуть говорити на теренах колишнього Радянського Союзу, використання російської мови є природною потребою для населення
країн колишнього Радянського Союзу».
Не спиняючись на «досяг-

нутому», також у середу парламент Молдови схвалив поправки до кодексу про телебачення і радіомовлення, знявши
заборону на мовлення російських каналів. Про це заявила
спікер парламенту, глава Соцпартії Молдови Зинаїда Гречаний, пише РІА «Новості». Раніше про намір скасувати заборону висловлювався президент
Ігор Додон. У 2017 році парламент прийняв законопроєкт
про боротьбу з іноземною пропагандою, в тому числі російською. Були заборонені трансляції інформаційних, політичних
або військових радіо- і телепрограм.
І щоб уже зовсім насолити
новому президенту, соціалісти
Додона зробили популістський
крок, анулювавши пенсійну реформу, знизивши вік виходу на
пенсію, як це було до грудня
2016 року, повідомляє «Інтерфакс». У грудні 2016 року парламент країни затвердив збільшення пенсійного віку з 62 до
63 років для чоловіків і з 57 до
63 років для жінок. Тепер цей
закон анульовано. Скасування
пенсійної реформи може тепер
призвести до повного блокування зовнішнього фінансування
Молдови, зокрема Міжнародним валютним фондом.
І свою крапку в середу поставив прем’єр Молдови Іон Кіку,
призначивши новим послом
республіки в Росії колишнього депутата Володимира Головатюка, звичайно ж, із фракції
соціалістів. ■

■ БЛОКУВАННЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Бо Росія не так уже й далеко...

ЄС продовжує санкції проти Росії
за її агресію в Україні
Посли країн-членів ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії на наступні пів року. Минулого
тижня лідери 27 країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі підтримали це рішення. Офіційне затвердження санкцій міністрами країн ЄС мало відбутися вчора, 17 грудня. Обмеження, які припиняють свою чинність наприкінці січня, будуть
продовжені щонайменше до кінця липня 2021 року. Для
продовження санкцій потрібна була одностайність, і цього
разу, на відміну від попередніх років, із цим не було проблем. Продовження санкцій означає, що найбільші російські банки та нафтові компанії надалі матимуть обмежений
доступ до ринків капіталу. Також буде заборонено продавати росіянам передові технології, в тому числі пов’язані з видобутком нафти з арктичних родовищ. Надалі чинним буде
також ембарго на постачання зброї.

Швеція хоче під парасольку НАТО?
Ігор ВІТОВИЧ
Парламент Швеції підтримав
у вівторок, 15 грудня, можливість
вступу країни до Північноатлантичного альянсу. Уряд у Стокгольмі тепер
зобов’язаний внести у стратегію безпеки запис про можливість приєднання до НАТО, якщо виникне така необхідність.
Відповідно до схваленого у Риксдаґу (парламенті) голосами опозиції
заклику, як і Фінляндія, Швеція повинна допустити можливість приєднання до НАТО, аби зміцнити співпрацю у сфері безпеки та оборони. Наголошено, що «варіант НАТО» означає,
що шведська держава зберігає готовність членства в Альянсі та уважно стежить за змінами у міжнародній
політиці безпеки.
Запис про можливість вступу
Швеції до НАТО підтримали опозиційні партії: ліберально-консервативна «Поміркована коаліційна партія»,
християнські демократи та партія
«Шведські демократи». Проєкт підтримали також «Партія центру», яка
зазвичай співпрацює з соціал-демократичним урядом, а також «Народна
партія» – ліберали. Ці політичні сили
вважають, що всезростаюча агресивність Росії змушує Швецію шукати
сильних союзників.
Ключовою для здобуття більшості з цього питання була зміна по-
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зиції «Шведських демократів», котрі
раніше були проти членства Швеції
у НАТО, хоча, як вони стверджують,
«варіант НАТО» не означає автоматичного членства в Альянсі.
Звернення опозиції щодо можливості вступу Швеції до НАТО розкритикувала міністр закордонних справ
Анн Лінде (соціал-демократи). «Спекуляції на тему членства Швеції у
НАТО не є добрими для нашого суспільства», — заявила Лінде.
Минулого тижня внесення можливості вступу Швеції в НАТО у стратегію безпеки підтримали також голосами опозиції комітети оборони і закордонних справ шведського парламенту.
Згідно з коментарями у шведських ЗМІ, рішення парламенту є історичним кроком, що наближує Швецію
до НАТО. Швеція вже співпрацює з
Альянсом, проводить спільні навчання, а її солдати беруть участь у військових місіях цієї організації. Починаючи з 1990 років з ключових документів поступово зникали записи про
те, що Швеція є нейтральною країною. Зміна підходу була підтверджена прийняттям у 2009 році доктрини
солідарності з країнами Скандинавії
та країнами ЄС.
Одночасно з голосуванням про
можливість вступу країни в НАТО
парламент Швеції підтримав збільшення оборонного бюджету країни на

Макрон заразився коронавірусом

❙ Шведський Риксдаґ ухвалив історичне рішення.
найближчу п’ятирічку відразу на 40%,
це найбільше нарощування військових витрат королівства за останні 70
років. Необхідність їх підвищення
влада пояснює зростанням напруженості в регіоні, зокрема через дії Росії
і передбачуване збільшення її військового потенціалу в наступне десятиріччя.
Міністр оборони Швеції Петер
Хультквіст пояснив депутатам парламенту: «Це викликано новою ситуацією в галузі безпеки — у зв’язку
з російською агресією щодо Грузії,
анексією Криму, конфліктом в Україні,
діями в Білорусі, підвищенням військового потенціалу Росії, комплексними навчаннями, активністю в Арктиці
і в районі Балтійського моря. Ми побачили нове середовище в сфері безпеки і те, що вони готові використову-

вати військову міць також для досягнення політичних цілей».
Як очікується, до 2025 року обсяг оборонного бюджету Швеції досягне майже 9 мільярдів євро (89
млрд крон). Частина коштів піде на
модернізацію озброєння і підвищення оборонних і наступальних можливостей країни в області кібербезпеки. Хультквіст і цього разу аргументував: «Відбуваються кібератаки на
шведські компанії, на шведську владу, на збройні сили, урядові установи,
на різні організації у Швеції. Іноді це
відбувається щодня, тому перед нами
ця проблема постає постійно».
Зараз Швеція, яка не є членом
НАТО, витрачає на свою оборону 1,1%
ВВП. Планується, що до 2030 року чисельність збройних сил Швеції виросте з 55 тисяч до 90 тисяч осіб. ■

Президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Як повідомляється на
сайті глави держави, французького очільника перевірили
методом ПЛР одразу після виявлення перших симптомів
захворювання. Макрон перебуватиме на самоізоляції впродовж семи наступних днів. Водночас він продовжить виконувати свої обов’язки дистанційно.

В Іспанії знешкоджено «російську
мафію»
Іспанська поліція завершила найбільше за 10 років
розслідування проти «мафії зі сходу Європи». Про це повідомляє «Німецька хвиля». В ході операції затримали 23
особи, серед них 8 громадян Росії, 2 — України, один громадянин Алжиру, інші — Іспанії. Спецоперація із затримання проводилася спільно з Європолом.
Зазначається, що знешкоджена мережа «планувала
взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії та
проникнути в державні установи, спираючись на допомогу
юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів та
комп’ютерних хакерів».Угруповання, на сліди якої поліція
вийшла ще у 2013 році, контролювало дискотеки, ресторани та об’єкти нерухомості на іспанському узбережжі.
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19 грудня відзначатимемо 100 років із дня народження Миколи Руденка. Відомий український мислитель, письменник, філософ, економіст, космолог, інтелектуал, гуманіст, правозахисник і просвітник, роботи якого набувають особливої національної і загальнолюдської
значущості в непевні часи викликів і небезпек, оскільки вони визначають, у якому напрямі
розвиватиметься життя, які пріоритети і цінності стануть визначальними для людини і суспільства. Це стосується також пріоритетів розвитку науки і просвітництва.
Визначальною особливістю є новаторські наукові праці Миколи Руденка, які органічно
поєднують глибоку світоглядність з науковою фундаментальністю економічних, філософських та космологічних праць.

Хлібороб світу
Знаменитий рукопис «Енергія прогресу», де доводиться, що економіка повинна спиратися на закони збереження
і перетворення, зокрема сонячної енергії, вже в ті роки високо оцінювали академік Андрій Сахаров, Петро Григоренко
та інші наукові авторитети. У своїх висновках Руденко опирався на аналогічні
висновки С.Подолинського, який особисто дискутував з К. Марксом і змусив того
визнати свою правоту.
Енергія прогресу, за Руденком, — це
фізичний аналог абсолютної додаткової
вартості, яка є щорічним додатком сонячної енергії, що має місце в хліборобстві. За законом збереження та перетворення енергії, цей додаток, здійснюючи
кругообіг в економіці, стає додатковою
вартістю.
Як прихильник справді ринкової економіки, він був науково переконаним і неодноразово доводив, що ринок твориться
часом там і тоді, де і коли селянин прагне
продати неспожитий надлишок сільськогосподарської продукції.
Тривіальне трактування ринку привело до розпаду радянської імперії. Така ж
доля для Росії, яка «викинула» із зернового балансу майже всю свою європейську частину — давно вже перейшла на життя за рахунок нафти, газу й інших природних багатств. РФ чекатимуть випробування, коли ці багатства вичерпаються або
будуть непотрібні через інші екологічні
технології.
Контрапунктом Руденківської візії
була Україна, яка мусить збагнути власну місію в духовно-культурному вимірі
та унікальності її інтелектуального надбання, синтезі з її природними даними на
пшеничній ниві.
Микола Руденко бачив Україну як хлібороба світу. Адже українці, які на початку ХХ століття змушені були емігрувати
в різні країни, брали з собою вдосталь насіння пшениці «галичанки» та «арнаутки», на базі яких селекціонери вирощували нові надзвичайно продуктивні сорти,
що збагатили Канаду, США, Австралію та
деякі країни Південної Америки.
Візія Руденка про природні сили, рухомі сонцем, нині підтвердилась на технологіях перетворення сонячної енергії на
електричну. Фахівці підрахували: якби в
пустелях на частині Аравійського півострова або на інших подібних неродючих
ґрунтах поставити сонячні батареї, то цього було б достатньо, щоб забезпечити електроенергією ті підприємства світу, які використовують нафту й газ.
Творче спілкування з Миколою Руденком, вивчення його праць дозволили багатьом ученим в Україні прийняти висновки науковця, які випередили час, заклали
науковий світогляд, фундамент суспільного знання, в основі яких лежать закони
об’єктивного історичного розвитку, нерозуміння яких трагічно відбивається на
долі людства, неухильно наближаючи катастрофічні наслідки.

Діти Сонця
Як учений і просвітник, Микола Руденко розширив людську свідомість космічного діапазону. Нагадаємо, що наші
вчені й інтелектуали: Г. Сковорода, Ф.
Достоєвський, К. Ціолковський, Д. Чижевський, В. Вернадський — були подвижниками в розвитку космізму, стверджували, що природа Землі — продукт
складного космічного розвитку, а людей треба розглядати як дітей Сонця, як
«згорнутий Всесвіт», мікроскопічний
аналог Всесвіту.
Микола Данилович стверджував, що
наше життя на планеті Земля набуде високого сенсу, а розуміння космічної природи людини дасть змогу адекватно усві-

домити її функції у Всесвіті, що зводяться до космічного протистояння сил світла
та тьми, гармонізації світу, зменшенню
його ентропії (хаосу) загалом. Тут він
проявив себе як філософ, який осягнув
мудрість, що торкається економічних запитів, знання, зорієнтовані на конкретні
речі. Філософські осягнення Руденка підводять до розуміння важливих проблем,
котрі бентежать нас і змушують зробити
ці питання предметом загального роздуму.
Свою космологічну філософію він презентує у працях «Гносис і сучасність»,
«Альтернативна космологія», «Архітектура Всесвіту» та інших публікаціях. Філософським кредо мислителя слід вважати єдність духовного і фізичного, творчо використовуючи яку, він вибудовує
цілісну архітектуру Всесвіту і «вносить»
в неї людину, яка споріднена зі Всесвітом і є подібною йому стосовно структурної цілісності. У своїх дослідженнях
він стверджує, що лише та космологія,
яка змальовує Всесвіт єдиним живим організмом, спроможна стати наукою третього тисячоліття.
Об’єктивна потреба для цього — поширювати та розвивати Гносис як найзагальніші знання про Всесвіт. Такі знання
потрібні для того, щоб земна людина мала
цільний світогляд, який складається не
лише з соціальної, а й із космічної складової. Якщо ці фактори існують нарізно,
то це ще не може бути світоглядом. Тож
Гносис здатний примусити нас до ліпшо-

■ КРУГЛА ДАТА

Учений, який випередив час
До 100-річчя Миколи Руденка

❙ Микола Руденко.
простір, у глибинах якого пульсують незліченні рої більших і менших монад.
Тобто, об’єктивними є два види матерії —
матерія монади (духоматерія) і матерія
світового простору (матерія світла й матерія темряви).
Світову монаду як суб’єкт можна ототожнити з Богом. Але тоді, стверджує Руденко, немає реальної можливості звільнити живі істоти від необхідності страждати, оскільки в кожній монаді є структура, своєрідна в’язниця, явище не лише
фізичне, а й соціальне та моральне. Хіба
мало є людей, котрі свій обов’язок долати тяжіння (гравітацію, антиенергію, антироботу) — тобто нести хрест земний —
перекладають на інших?
Як зазначає Микола Руденко, його
душу надихає ідеал Христа: відважно рушати на хрест заради вічного життя.
Вічне життя він бачить крізь призму
вчення про перевтілення. На його думку, закон про перевтілення — один із

Дивно нині бачити і слухати людей, які доводять, що Земля пласка,
що на Місяць ніхто ніколи не літав або що він усередині порожній.
го знання і Всесвіту, і самого себе. Бо, як
виявляється, людина, здається, знає все
і про все, а про саму себе знає чи не найменше.
Говорити про Гносис — це, по суті, говорити про закономірність Всесвіту, налаштувавшись на об’єктивну реальність,
яку потрібно описати і повторити в досліді, що доступно науковому підходу.
Якби ще не було цього, не з’явилася б на
земній кулі ньютонівська фізика, а люди
ніколи б не ступили на поверхню Місяця. Гносис був і назавжди залишається
найзагальнішим знанням про Всесвіт.
Він є також основою більшості метафізичних систем та релігій, які при детальному вивченні майже і не різняться між
собою.
В основі природи як людини, так і
Всесвіту закладений монадний (цілісний) принцип, який розвивався ще Піфагором, Платоном, Аристотелем та
Лейбніцем. Монада — це неподільна єдність, першопочаток, основа явищ, починаючи з електрона і закінчуючи світовою монадою, яка є органом синтезу
всіх видів руху, всіх зусиль, всіх монад,
усього того, що відбувається у Всесвіті.
Світова монада, згідно з Руденком, неможлива без 1012 галактичних монад.
«Гносис і сучасність» — є науковим підсумком усього життя Миколи Руденка, і
до неї потрібно ставитися як до праці, що
складає сьогодні основу пояснення Всесвіту як цілого: від Бога (природи, абсолюту) до людини, від мікро- до макрокосмосу, від електрона до метагалактики.
Важливим у розвитку космосу є полярність небесних тіл. В основі полярності стоїть безперервне взаємоборство
сил світла й темряви. З боку фізико-математичного, вони між собою рівні. Лише
сили світла (сили моносу) діють з глибин
простору, а сили темряви діють ззовні,
що й породжує гравітацію. Згідно з концепцією Руденка, об’єктивно існує лише

найважливіших законів світобудови, за
допомогою якого відбувається вдосконалення людської природи, відбір індивідуальності для вічного життя на велетенських просторах світової монади. При цьому, як стверджує Руденко, наше життя
на планеті Земля набуде високого сенсу,
незважаючи на всі наші скрути й страждання. «Таке воно, власне, є насправді —
нам просто належить це знати».
Такі думки вчений публічно висловлював, починаючи з 1976 року (див.:
«Гносис і сучасність»). Нині ж ми, у цифрову епоху, сприймаємо вже як реальність і хмарні, цифрові вічності, і променисті форми життя, телепатію, та швидкість думки як духовний процес, говоримо і про існування Божого голуба як
галактичну телепатію, духоматерію яка
є основою монади і яка, згідно з концепцією Руденка, відповідає загальному порядку, спільному для всіх рівнів — від
атома до метагалактики.
Як бачимо, думки Миколи Руденка
вийшли за межі не лише століть, а й тисячоліть. Вони мають особливе значення
для розуміння суті життя, напрямів розвитку науки на наступне тисячоліття.
Місія життя Миколи Руденка, яку визначила його нелегка доля, є типовою для
пророка, який, на відміну від інших історичних пророків, мав усе-таки визначення свого народу.

Віра в розум
Центральне місце у своїй творчості
Руденко приділяв практичній космології.
Він вважав, що, лише оволодівши космічним знанням, людство здатне вже нині захистити свою планету від зіткнення з потенційно небезпечним астероїдом чи кометою.
Як відомо, космічні катастрофи не
така вже й рідкість у Всесвіті. Микола Руденко підтримував гіпотезу про те, що Головний пояс астероїдів утворився внаслі-

док руйнування загадкової планети Фаетон, яка розташовувалась між Юпітером і
Марсом. ЇЇ уламки утворили цей пояс астероїдів і комет у результаті відцентрованих
сил, які розірвали Фаетон. У своєму науково-фантастичному романі «Син Сонця
— Фаетон» та в статті «Слідами космічної
катастрофи», які здобули широке визнання не лише в Україні, а й за її межами, вчений порушив проблему відповідальності
людства за долю Землі. Адже настає час,
коли суб’єктивні сили окремих людей можуть пересилити природні. Скажімо, той
же безжальний психопат з високою посадою, типу Гітлера сучасного розливу, що
володіє зброєю у руках...
Прозірливій вісник Руденко нагадав
нам про загрози, які ми повинні передбачати, для порятунку планети та людства.
Книга «Син Сонця — Фаетон» ніби
пробудила астрономів усього світу. Навряд, щоб відбувся бум вивчення малих
астероїдів навколо нашої планети, які
здатні завдати їй локальної катастрофи.
До початку ХХІ століття було зафіксовано
астрономами трохи більше ста астероїдів,
а вже на цей час їх налічується десятки
тисяч. Багато ще не визначені. Це ті, які
можна зафіксувати лише в денний час.
У 2029 та 2036 роках ми очікуємо наближення до орбіти Землі астероїда Апофіс. Але можливість зіткнення —
малоймовірна, людство здатне захистити нашу планету. Цікаво, що такий досвід пов’язаний як із М. Руденком, так і
з колишнім директором Київського планетарію К. Чурюмовим, який відкрив комету 67Р/Чурюмова-Герасименко. Саме
її Європейське космічне агентство вибрало для здійснення унікального космічного проєкту «Розетта», який передбачав усебічне дослідження космічного
тіла з близької навколокометної орбіти
та посадки модуля «Філи» на ядро комети. Важливо знати, що, крім наукового,
місія мала ще й величезне практичне значення. Вона показала здатність людства
захиститися від загроз потенційно небезпечних астероїдів чи комет.
Цінність практичної космології виражається у поширенні її змісту серед різних категорій населення. Справа в тому,
що вона є локомотивом розвитку як природничих, так і гуманітарних наук. Знання на космічні теми чи не найбільше запитані в інтернеті. Але вільний доступ до
інформації, зокрема про наукові досягнення, не рятує людей, схильних до упереджень, забобонів і помилок, які пропонують свої розв’язки когнітивних проблем. Головне — вони не усвідомлюють
глибини свого невігластва. Наприклад,
неусвідомлення об’єктивного факту, що
Земля кругла, що стало очевидним уже за
Аристотеля, під час простого споглядання
кораблів у морі, які поступово «поринали
за обрій». Аж дивно нині бачити і слухати
людей, які доводять, що Земля пласка, що
на Місяць ніхто ніколи не літав або що він
усередині порожній. Ми вже не говоримо
про астрологію, яка в кожного своя. Кількість прихильників таких теорій чимала.
Найцікавіше, що головним аргументом
«пласкоземельників» та «астрологістів»
є такий контрааргумент: якщо наша теорія — це цілковита дурня, то чому в неї
стільки прихильників і чому їх стає більше?..
Микола Руденко, усвідомлюючи цю
ситуацію, у своїх наукових і художніх
творах стверджував, що недовіра до розуму існує паралельно з вірою в те, що
тільки розум може врятувати нас від хаосу і небезпек. Віру в людський розум він
демонстрував у своїх творах: «Слідами
космічної катастрофи», «Формула Сонця», «Сила Моносу», «Ковчег всесвіту»,
«Син Сонця — Фаетон», «Всесвіт у тобі»,
«Сто світил», «Прозріння», «Народжений
блискавкою», «Альтернативна космологія», «Гносис і сучасність», «Архітектура
Всесвіту». Це неоціненна спадщина, яку
нам подарував незабутній Микола Данилович Руденко. ■
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СПОРТ
Віктор Скрипник
головний тренер ФК «Зоря» (Луганськ)
Григорій ХАТА
У нинішньому спортивному році, котрий проходить
під знаком «корони», багато
що вперше та по-новому. Приміром, в Україні ніколи раніше не грали офіційні матчі в
другій половині грудня. Однак
іншої кращої дати, ніж 16 грудня, для проведення останнього
матчу 1/8 фіналу Кубка України за участю «Десни» та «Зорі»
в УАФ не знайшлося.
Загалом, базовим днем для
поєдинків цієї стадії було обрано 2 грудня — пору, так само
незвичну для проведення національних кубкових баталій. Зазвичай команди Професіональної футбольної ліги, котрі на початкових етапах КУ мають велике представництво в турнірі,
у футбол узимку взагалі не грають. Утім через пізній початок
нинішнього сезону та необхідність 12 травня 2021 року провести вже фінальний матч Кубка організатори змагань змушені вдаватися до нестандартних ходів.
Не секрет, що придатні для зимового футболу поля
в Україні мають лише клуби
прем’єр-ліги: наявність «галявини» з підігрівом є однією з
головних передумов для участі
команди в елітному дивізіоні. І
саме завдяки їхнім потужностям і було розв’язано проблему
кондиційних футбольних газонів у кількох парах, де господарями мали бути колективи з
першої ліги — «ВПК-Агро» та
«Агробізнес». До слова, колектив із Волочиська, попри гру
на чужому полі, зумів залишити за бортом КУ фіналіста попереднього розіграшу — «Ворсклу». Водночас поїздка «ВПК-аграріїв» із села Шевченківка, що
на Дніпропетровщині, в гості до
«Дніпра-1» завершилася їхнім
розгромом — 0:5.
Зрештою, до чвертьфіналу

«Недаремно мою команду називають «мужики». Я можу це підтвердити,
вони в мене такі. За останній місяць хлопці заслужили одні лише
компліменти».

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Зимова справа
У незвично пізню пору в Україні визначили останнього учасника
чвертьфіналу Національного кубка

❙ Маючи за плечима чималий досвід єврокубкових баталій, «Зоря» подолала непростого опонента
❙ в Національному кубку.
❙ Фото з сайта uaf.ua.
КУ-2020/2021 вдалося пробитися двом представникам першого дивізіону. Окрім «Агробізнесау», бар’єр 1/8 фіналу підкорився ще одному лідеру Д-1 — «Вересу» з Рівного,
котрий мінімально (1:0) здолав «Маріуполь».
У протистоянні «Десни»
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та «Зорі» також усе вирішив
один-єдиний м’яч. Прийняти
команду Віктора Скрипника
чернігівський клуб вирішив у
Києві, на стадіоні «Динамо». У
рідному місті «Десна» має проблеми з новим керівництвом
місцевого стадіону імені Ю. Гагаріна. Подейкують, що від-

недавна суттєвим чином зросла ціна оренди арени для чернігівського клубу і тепер за
можливість проведення матчу
на домашній арені «Десні» потрібно викладати не 20 тисяч, як
раніше, а 300-500 тисяч грн.
Не маючи підтримки рідних стін, підопічним Олексан-

Кубок України. 1/8 фіналу.
«Десна» — «Зоря» — 0:1, «Верес»
— «Маріуполь» — 1:0, «Нива» (В)
— «Колос» — 0:4, «ВПК-Агро» —
«Дніпро-1» — 0:5, «Агробізнес» —
«Ворскла» — 1:0, «Олександрія» —
«Минай» — 3:0.
дра Рябоконя не вдалося досягти позитивного результату в
поєдинку з «домашнім» статусом. Не допомогло «Десні» й вилучення зі складу «Зорі» Владлена Юрченка. «Ми програли.
Матч мені не сподобався. Занадто мало створила небезпечних моментів наша команда,
хоча великий відрізок часу грала в більшості», — констатував
очільник чернігівського колективу.
Першу частину чемпіонату
країни команда Рябоконя завершила на високому для себе
третьому місці. За словами голкіпера «Десни» Євгена Паста,
перемога над «Зорею» могла б
стати для чернігівців вишенькою на торті, утім на фініші календарного року отримали «деснянці» лише торт — без вишеньки.
Водночас для «Зорі» вихід у
чвертьфінал КУ — гідне завершення 2020 року. «Недаремно
мою команду називають «мужики». Так, вони в мене такі»,
— каже про своїх вихованців
Віктор Скрипник. У матчах
групового раунду Ліги Європи
футболісти луганського клубу здобули чимало досвіду. І в
грі проти «Десни» він їм знадобився. За словами наставника
«Зорі», попри фізичну втому,
накопичену за час осінньої частини сезону, в дуелі з «Десною»
його підопічні продемонстрували неабияку психологічну стійкість, котра в підсумку й допомогла їм здобути мінімальну перемогу. ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Рік обмеженого бюджету
У «королівських» перегонах розпочали підготовку
до «перехідного» сезону, в якому дебютуватиме
син Міхаеля Шумахера
Григорій ХАТА
Минуло лише кілька днів після завершення останньої гонки «формулічного» сезону, а у «королівських» перегонах уже затвердили календар на наступний рік.
На засіданні Всесвітньої ради Міжнародної автомобільної федерації оголосили, що в 2021 році чемпіонат світу складатиметься із 23 гонок.
Переживши коронавірусне нашестя, «Формула-1» планує повернутися
до традиційного календаря: розпочати
сезон у Мельбурні та повернути на трибуни глядачів.
Що стосується ЧС-2020, котрий через коронавірусну пандемію тривалий
час перебував під загрозою зриву, то
спортивний директор «Ф-1» Росс Браун
назвав нинішній сезон яскравим прикладом того, як учасники «королівських» перегонів можуть об’єднуватися
в кризові часи. «Зазвичай, більшу частину часу «формулічні» команди ведуть
запеклу суперечку між собою, намагаючись знищити одна одну. Однак нині ми
згуртувалися, як одна сім’я, щоб вирі-

шити проблеми. Я пишаюсь тим, що вдалося зробити, хоча спочатку здавалося,
що це неможливо», — зазначив Браун.
Поступово збільшуючи кількість етапів, організаційно придатних до реалізації, цьогорічний чемпіонат світу назбирав 17 Гран-прі. І нехай гонки проходили лише в Європі та Азії, в підсумку ЧС2020 залишив по собі згадку глобального
масштабу.
Перш за все йдеться про лідера «Мерседеса» Льюїса Хемілтона, котрий спочатку побив рекорд Міхаеля Шумахера
за кількістю виграних Гран-прі, а згодом, достроково вигравши свій сьомий
у кар’єрі титул чемпіона світу, зрівнявся з «Червоним бароном» за числом переможних сезонів.
Зрозуміло, що зупинятися на досягнутому Хемілтон та його неперевершений «Мерседес» не планують.
Хоча в умовах запровадження у
«Ф-1» бюджетної «стелі» та нових технічних нормативів домінування німецької стайні над конкурентами, мабуть,
уже не буде настільки тотальним.
Щоправда, Росс Браун наголошує:
«Наступний сезон — перехідний. Через

❙ Після перемоги у «Формулі-2» Мік Шумахер підписав повноцінний контракт з командою
❙ «Ф-1» — «Хаас».
❙ Фото з сайта f1-portal.ru.
коронавірус ми відклали наші масштабні
реформи на рік, тож нових машин побачити нам іще не вдасться. Ми обмежили
бюджет у рік, коли командам не потрібно будувати нові боліди. Однак у них уже
буде можливість готуватися до змін регламенту в умовах обмежених ресурсів».
«Не знаю, чи суттєво зміниться розстановка сил у пелотоні в наступному
році, але точно з’являться нові гонщики. Найбільше мене радує майбутній дебют Міка Шумахера», — каже Росс Браун. Нинішній рік син Міхаеля Шумахера завершив перемогою у «Формулі-2»,
а вже наступний він розпочне за кермом

боліда «Хаас» у «Ф-1».
Іще однією новинкою 2021 року буде
наявність на посту виконавчого директора «Ф-1» Стефано Доменікалі, котрий
замінив на цій посаді Чейза Кері.
«Під керівництвом Чейза — мудрого спортивного бізнесмена — ми встановили обмеження бюджету, узгодили новий регламент. А від співпраці зі Стефано я очікую привнесення у «Формулу-1»
італійського шарму. В нього зовсім інший погляд на те, як усе працює, тому я
з нетерпінням чекаю нашої співпрац»і,
— зазначив спортивний директор «Ф-1»
Росс Браун. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Гетьманська столиця: до і після
Славному Батурину виповнилося 395 років, а людина побутувала на місці сучасного міста
з часів кам’яного віку

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ОВВА!

Гюльчатай, відкрий личко!
Наомі Кемпбелл у захисному костюмі впізнає
не кожен
У лиху годину кожен рятується від
новітньої зарази — коронавірусу — як
може. Хтось «залягає на дно» у приватній садибі, хтось обмежує коло спілкування, а хтось, як-от Наомі Кемпбелл —
незмінна і нев’януча топмодель, обирає
собі «стильний» одяг у стилі «корони».
Навіть під час пандемії «Чорна перлина», як називають модельку, не припиняє роботу, тож їй доводиться часто переїжджати (точніше перелітати) в різні кінці планети. Та при цьому Наомі
не забуває і про власну безпеку, адже
робота роботою, а вік — усе-таки важливий фактор при перебігу цієї хвороби (не забуваймо, що «Чорній пантері»
(ще одне наймення зірки подіумів) цьогоріч виповнилося 50 років). Тож пані
Кемпбелл замовила собі на Amazon, за
порадою своєї колежанки-моделі Лінди
Євангелісти, захисні костюми від будьяких вірусів.
Уявіть собі картину: хол аеропорту,
по ньому йде жінка (бо ж витончену фігуру Наомі навіть у такому маскхалаті

важко сплутати з чоловічою),
ніби щойно вийшла з операційної — у повному обладунку. Це фото Наомі в такому образі ще весною облетіло сторінки не одного видання, та жінці
байдуже, головне — здоров’я.
Проте останнім часом модель
почали діймати претензіями,
нібито вона вкрала ці захисні
костюми в лікарні і повинна
їх туди повернути. Насправді ж пані Кемпбелл запаслася ними ще під час першої
хвилі пандемії, зробивши
підписку під час онлайншопінгу, і вони надходили
їй регулярно, навіть коли
вона сиділа вдома на карантині. «Це смішно», — прокоментувала ці звинувачення топ-модель, хоча
сама трошки занервувала,
коли костюми почали приходити з затримкою. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №126

❙ Наомі Кемпбелл.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 21 до 27 грудня

Лев (24.07—23.08). Якщо у вас поганий настрiй, налаштуйтеся на позитив. Навчiться контролювати емоцiї, багато залежить
вiд вас самих.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Діва (24.08—23.09). Попереду нелегкий перiод. Вашої енергії та сміливості буде
недостатньо, щоб стрімко рухатися вперед.
Тож радимо накопичувати силу.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Терези (24.09—23.10). Найімовірніше, ви нарештi створите міцну сім’ю і значно поліпшите матеріальне становище. Однак
не варто забувати, що щастя навряд чи впаде з неба.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Скорпіон (24.10—22.11). Тiльки вiд
вас залежить, наскільки ви будете рішучими
і заповзятливими. Не сподівайтеся на чиюсь
допомогу, дійте стрімко.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

Овен (21.03—20.04). На цьому тижнi
не варто чекати особливих радостей чи фантастичних подарунків. Посилиться відповідальність за ту справу, якій ви служите.
Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
Телець (21.04—21.05). Кожен iз вас повинен чітко уявляти свої обов’язки й виконувати взяті на себе доручення. Уважно прислухайтеся до порад і за можливості їх виконуйте.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Близнюки (22.05—21.06). Ви часто від
зірок чекаєте сюрпризів, забуваючи при цьому про поради астрологiв. На цьому тижнi ви
отримаєте приємнi новини.
Дні: спр. — 27; неспр. — немає.
Рак (22.06—23.07). Не варто буквально
сприймати інформацію i впадати у відчай. Основа до сприйняття наших рекомендацій —
позитивний і конструктивний підхід.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

Стрілець (23.11—21.12). Перш ніж щось
зробити, необхідно все обміркувати i зважити, щоб не прорахуватися навіть у дрібницях.
Інакше не уникнути серйозних помилок.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Козеріг (22.12—20.01). Доля дуже
прихильна до вас. Ви зумієте реалізувати свої
прагнення і в результаті вас чекає підвищення
по службі. Не пропустіть свій шанс.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Водолій (21.01—19.02). Доведеться
попрацювати, адже у вас усе валитиметься з
рук. Найкраща порада — використовуйте цей
час для роздумів і переоцінки цінностей.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Риби (20.02—20.03). Не відмовляйтеся від роботи, навіть якщо відчуваєте,
що сили зникають. Постарайтеся правильно розпланувати час і беріться одразу за головне.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24. ■

■ ПОГОДА
19—20 грудня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. Уночi та вранцi мiсцями
туман. Вiтер слабкий. Температура вночi та вдень 0...+2.
Пiслязавтра вночi та вдень 0...+2.
Курорти Карпат: хмарно, без iстотних опадiв.
Славське: вночi -1...+1, удень +3...+5.
Яремче: вночi 0...+2, удень +4...+6.
Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +3...+5.
Рахiв: уночi 0...+2, удень +4...+6.
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По горизонталі:
1. Пристрій, який дозволяє в
магазині чи кафе розраховуватися
банківською карткою. 5. Український боксер, олімпійський чемпіон,
який останнім часом став апологетом «русского міра». 9. Жіноча частина ханського палацу. 10. Повна зупинка роботи магазинів, ресторанів
та закладів культури, яку знову оголошують через коронавірус. 11. Несильний удар. 12. Світильник. 14.
Найманий робітник. 16. Сваха із відомого грузинського водевілю. 19.
Частина боксерського поєдинку. 21.
Найбільше озеро Європи, розташоване в Росії. 24. Райцентр на Волині. 25.
Чорний птах, який прославив Василя
Шкляра. 26. Холодна зброя, яку святили гайдамаки під час Коліївщини.
27. Один із побратимів Котигорошка.
По вертикалі:
1. Хижак із родини котячих. 2.
Старовинний, рідкісний предмет. 3.
Перша строфа в кожній з дев’яти пісень церковного канону, в якій прославляються священні події або
особи. 4. Чоловіча скульптура, що
тримає на плечах балкон. 6. Судо-

ма, корчі. 7. Місто і провінція в Афганістані, де розміщувався обмежений контингент радянських військ.
8. Шматок сухого дерева, що загнався під шкіру. 13. Корінний житель краю. 15. Американський штат.
17. Столиця Закарпаття. 18. «Кожне
сільце має своє ...» (рубрика в газеті
«Сільські вісті»). 20. Засоби для запрягання коней чи волів. 22. Предмет інтер’єру. 23. Представник простолюду, який намагається поводитися, як аристократи. ■
Кросворд №123
від 11—12 рудня

■ ПРИКОЛИ
— Сьомо, шо ти робиш?
— Я тягнуся до зірок.
— Але ти дивишся на полицi з
коньяком.
— Розочко, я так і сказав.
***
Розмова двох подруг:
— Як тобі твій наречений?
— Подарував мені норкову
шубу та діамантове кольє.
— Молодець.
— А вчора попросив моєї руки.
— Ну ось, уже почав економити.
***
— Моню, ви що, захворіли?
— Ні, я здоровий.
— А чого їсте пігулки?
— Так термін придатності закінчується.
***
— Фаїно Георгіївна, куди ви так

нафарбувалия?
— Піду в гості, поки вони самі не приперлися.
***
У трамваї
— Навіщо ти взяв два квитки?
— Один загубиться, інший залишиться.
— А якщо й інший загубиться?
— Я ж не дурень, у мене є проїзний.
***
Абрам уночі пішов у туалет. У
темряві перечепився через мішок iз
картоплею, вдарився об ящик iз макаронами, наштовхнувся на мішок
iз цукром, на ящик iз консервами,
падає:
— Чорт забирай. Так коли ж
цей голод скінчиться?
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