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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,269 грн 

1 € = 31,898 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

Здобувши свою першу 

перемогу в поточній 

Лізі чемпіонів, 

«Шахтар» зберіг 

шанси на вихід до 

«плей-оф» турніру

Одесити чекають 

на підвищення 

тарифів за 

опалення 

стор.3» стор. 15»

Історичний бойовик 

Тараса Химича про 

середньовічну Україну, 

честь і гідність

стор. 13»

Гоноровий 
Король Данило

У Грузії народ востаннє вибрав президента. Наступного разу главу держави обиратиме парламент. 
Фото з сайта ffshoreview.eu.

❙
❙

Капітанська віраТепло — аж у жар кидає

стор. 4»

Нове «обличчя 
Грузії» Колишній дипломат Саломе Зурабішвілі 

стала президентом країни — 
Саакашвілі й тут програв
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«Українські кораблі стали мішенню, де російські вояки зухвало 
відпрацювали свої навички застосування різних видів озброєнь».

Олег Фролов
заступник голови СБУ

УКРАЇНА МОЛОДА

 Тарас ЗДОРОВИЛО

 Воєнний стан передбачає запро-
вадження заходів iз військовими — та-
ких, як навчання та збори, про це роз-
повів перший заступник міністра обо-
рони України Іван Руснак на брифінгу. 
Наразі Міноборони, Генеральний штаб, 
інші центральні органи виконавчої вла-
ди розпочали роботу щодо уточнення 
змісту заходів, відповідно до чинного 
плану запровадження та забезпечен-
ня заходів правового режиму воєнно-
го стану в Україні або в окремих її міс-
цевостях.
 «Робота в цьому плані включає 
уточнення рішень щодо розгортання 
угруповань військ, здійснення та пере-
міщення військових організмів, уком-
плектування військових частин, поста-
чання військової техніки, боєприпасів, 
підготовки резервістів практикою на 

полігонах», — повідомив Іван Руснак.
 У Генштабі додали, що важливим 
для суспільства є оперативний резерв 
№1, з яким проведуть збори. Крім цьо-
го, планується також укомплектувати 
військові частини у областях, де вве-
дено воєнний стан, організувати забез-
печення навігаційно-оперативного роз-
гортання, завершити перегрупування 
військ залежно від обстановки.
 На Херсонщині в умовах введе-

ного в регіоні воєнного стану запрова-
джується посилений контроль за робо-
тою морських портів та рухом суден. Про 
це поінформував у четвер на брифінгу в 
Херсонській облдержадміністрації піс-
ля завершення засідання Ради оборо-
ни Херсонської області голова ОДА Ан-
дрій Гордєєв. Він зазначив:  «Морські 
порти відносяться до об’єктів критичної 
інфраструктури, які підлягають у такий 
період особливій увазі та охороні. Від-

повідно, ці порти включено в план за-
ходів щодо охорони таких об’єктів си-
лами бригади територіальної оборони, 
а також Національної поліції, Національ-
ної гвардії та іншими».  
 Нагадаємо, 25 листопада російські 
прикордонні кораблі здійснили відверто 
агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС Ук-
раїни та захопили три українськi кораб-
лі — «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни 
Капу».
 У полоні росіян опинилися 24 ук-
раїнськi моряки. 27 листопада окупа-
ційний суд Сімферополя арештував 15 
моряків, ще дев’ятьом  обрали запобіж-
ні заходи  наступного дня. У зв’язку з 
актом агресії Росії 26 листопада Верхов-
на Рада підтримала введення воєнного 
стану в 10 областях України.  28 листо-
пада  «Урядовий кур’єр» опублікував 
указ Президента про введення воєнно-
го стану в 10 областях України. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 28 листо-
пада окупанти 14 разів від-
кривали вогонь по позиціях 
наших військ. Противник 
чотири рази застосував оз-
броєння, заборонене Мінсь-
кими угодами. У середу во-
рог здійснював обстріли на-
ших позицій у районах на-
селених пунктів Станиця 
Луганська, Кримське, Золо-
те, Луганське, Шуми, Нов-
городське, Піски, Мар’їнка, 
Красногорівка, Павлопіль i 
Гнутове.
 Російські окупаційні вій-
ська вели прицільний вогонь 
із гранатометів, великокалі-
берних кулеметів і стрілець-
кої зброї. Крім того, з міно-

метів калібру 82 мм ворог об-
стрілював позиції Об’єднаних 
сил поблизу Кримського, ху-
тора Вільного та Гнутового. 
Опорні пункти наших військ 
біля Луганського окупанти 
піддали вогневому впливу зі 
120 мм мінометів. 
 Унаслідок бойових дій 
два військовослужбовці 
Об’єднаних сил отримали по-
ранення. За даними розвід-
ки, 28 листопада чоти рьох 
бойовиків російсько-окупа-
ційних військ було знищено 
та ще одного — поранено.
 Станом на 7-му годину 
ранку 29 листопада против-
ник два рази обстріляв обо-
ронні укріплення наших вій-
ськ. Поблизу Тарамчука і 
Гнутового окупанти вели во-

гонь зі стрілецької зброї та 
гранатометів. Втрат серед 
особового складу Об’єднаних 
сил немає.
 Наголосимо, що українсь-
ка сторона СЦКК повідомила 
про продовження обстрілів з 
боку російсько-окупаційних 
військ об’єктів цивільної ін-
фраструктури вздовж лінії 
розмежування. Зокрема, 
ввечері 27 листопада збройні 
формування РФ із боку Гор-
лівки обстріляли зі стрілець-
кої зброї різного калібру кон-
трольно-пропускний пункт 
в’їзду/виїзду «Майорськ». 
Факт обстрілу відразу був 
зафіксований черговою змі-
ною українських прикордон-
ників. 

 Наступного дня, пе-
ред початком роботи КПВВ 
«Майорськ», прикордонни-
ки виявили наскрізний отвір 
у правій зовнішній стінці та 
часткове пошкодження внут-
рішньої перегородки модуля 
паспортного контролю №54 
КПВВ від влучання кулі не-
визначеного калібру. Пробив-
ши зовнішню стінку, куля за-
стрягла у внутрішній перего-
родці модуля.
 Про наслідки обстрілу 
прикордонники повідомили 
спостерігачів української сто-
рони СЦКК, які зафіксували 
даний факт. Людських жертв 
i поранень удалося уникнути, 
тому що КПВВ «Майорськ» у 
нічний час доби не працює. ■

СЕПАРАТИЗМ

Віртуальний 
агент 
Кремля 
Провокатор за заклики 
утворити квазіреспубліку 
отримав п’ять років 
Ірина КИРПА

 Жителя Одеси днями заочно засуди-
ли до п’яти років ув’язнення за заклики 
до створення «республіки Новоросія». 
Сепаратист ще у 2016 році записав ві-
деозвернення із закликами до відділен-
ня південних i східних регіонів України 
й створення на їх території нового дер-
жавного утворення. 27-річний чоловік 
робив це під час перебування на тери-
торії тимчасово окупованої Автономної 
Республіки Крим. Після цього активно 
постив  ролик через соціальні мережі, 
включаючи такий популярний відеоре-
сурс, як Youtube.
 Горе-творцем швидко зацікавили-
ся співробітники СБУ, а також праців-
ники Одеської обласної прокуратури, 
адже його дії порушували норми статті 
110 КК України. Досудове розслідуван-
ня у кримінальному провадженні здійс-
нювали слідчі Управління СБУ в Одесь-
кій області, які виявили багато цікавих 
подробиць. 
 «Одесит устиг розмістити провока-
ційний відеоролик на сторінці одеської 
групи активістів, на особистій сторінці 
у соціальній мережі та на сторінці одесь-
кого інформаційного порталу, публічно 
закликавши людей до відокремлення 
південно-східних регіонів України та 
створення на їх території квазіутворен-
ня «Республіки Новоросія», — розповів 
прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко. — 
У суді прокурори прокуратури Одеської 
області підтримали звинувачення про-
ти 27-річного підозрюваного у скоєнні 
злочину з метою підриву основ націо-
нальної безпеки України».
 Знайти провокатора та поспілкува-
тися з ним виявилося не так-то просто, 
адже сепаратист постійно міняв місце 
проживання та відмовлявся співпра-
цювати зі слідством. Саме тому вирок у 
його справі було винесено заочно.
 Останнім часом на півдні України 
регулярно затримують провокаторів, 
які зацікавлені у розхитуванні соціаль-
ної ситуації у Херсонській, Миколаївсь-
кій та Одеській областях. Найбільш 
гучне викриття сепаратистів відбулося 
на початку нинішнього листопада, коли 
співробітники СБУ затримали цілу гру-
пу проросійських агітаторів, які поши-
рювали фейкові новини через соціаль-
ні мережі. Українські правоохоронці 
вирахували та затримали дев’ятьох ад-
міністраторів антиукраїнських інтер-
нет Ресурсів в Одесі, Києві та Сiверсько-
донецьку, які діяли в інтересах краї-
ни-агресора. Слідчі СБУ з’ясували, що 
зловмисників фінансували куратори з 
Росії, що замовляли неправдиві полі-
тичні новини, головна мета яких зво-
дилася до проведення масових акцій не-
покори та масових заворушень у різних 
містах України. ■

■

(Інтернет-видання ZIK)

 На жаль, за чотири роки 
мало що змінилося. Ті самі 
люди, які виступали про-
ти відсічі Москві в 2014-му, 

зробили все, щоб у понеділок 
продемонструвати слабкість 
України і максимально ви-
холостити указ про воєнний 
стан.

 Про це на своїй «Фейс-
бук»-сторінці написав жур-
наліст Тарас Шамайда:
 «Раптом хто забув, нага-
даю уривок зі стенограми іс-
торичного засідання РНБО 
28.02.2014 року:
«ТУРЧИНОВ О.В.
 — Нам потрібна повна 
мобілізація країни, необ-
хідно негайно почати пере-
кидати наявні війська з цен-
тру та заходу на схід та пів-
день. Це життєво необхід-
но!
ТИМОШЕНКО Ю.В.
 — Ви уявляєте, що поч-
неться в країні, якщо танки 
та БТРи почнуть їхати по ву-
лицях міст? Це спровокує 
масову паніку. Люди поч-
нуть масово тікати з країни. 
Проблема з продовольством, 

із паливом... Жоден танк не 
повинен виїхати з казар-
ми, жоден солдат не пови-
нен підняти зброю, бо це оз-
начатиме програш. Ніякого 
воєнного стану й активіза-
ції наших військ! Ми маємо 
стати самою мирною нацією 
на планеті, просто поводити 
себе, як голуби миру...
ТУРЧИНОВ О.В.
 — Я Вас не перебивав, 
Юліє Володимирівно. Ще 
більша паніка буде, коли 
на Хрещатику будуть росій-
ські танки. Ми мусимо зро-
бити все для того, аби бути 
спроможними захищати-
ся, в тому числі і самотуж-
ки, якщо не дочекаємося 
військової допомоги від За-
ходу. А для цього потрібно 
діяти».

доларів
Україна по-
винна у груд-

ні виплатити МВФ за програмою чотирирічної 
давнини, про це свідчать дані Міжнародного ва-
лютного фонду.

150 млн. рублів 
зібрали

кримчани затриманим українським мо-
рякам, інформує кримськотатарський 
активіст Нариман Джеляль.

вантажних вагонів
було випущено заводами Укрзалізниці 
цьогоріч, за даними голови правління АТ 
«Укрзалізниця» Євгена Кравцова. 

німецьких підприємств
працюють у нашій державі, розповів віце-прем’єр-
міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Геннадій Зубко.

нардепів
проголосували за введення в Ук-
раїні воєнного стану, повідомили 
у прес-службі ВРУ.
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НА ФРОНТІ

Під прицілом 
пропускний пункт
Противник продовжує застосувувати 
заборонене Мінськими угодами 
озброєння

■

ДО РЕЧІ

 «Ми маємо скоротити період бойового злагодження, прискорити бойо-
ву підготовку й забезпечити відповідно до графіка, який був запропонова-
ний міністром оборони, начальником Генштабу  та затверджений мною, пере-
дислокацію підрозділів на кордон із РФ, де ми очікуємо можливий початок 
сухопутної агресії», — сказав Петро Порошенко під час візиту 28 листопада 
у 169-й центр сухопутних військ ЗСУ «Десна», що базується в Чернігівській 
області.
 Президент повідомив також, що дав доручення міністру оборони Степану 
Полтораку внести в план заходів його пропозицію як Головнокомандувача: в 
разі агресії на суходолі з боку РФ — підготувати документи щодо запровад-
ження підвищення грошового забезпечення військовослужбовців не з 1 січ-
ня 2019-го, як передбачено в разі «спокою», а з початку агресії для того, щоб 
дати фінансову мотивацію військовослужбовцям.

■

П’ЯТА КОЛОНА

Тому що послідовна
Тимошенко, яка зараз 
критикує Порошенка, 
у 2014 році 
вимагала здатись 
Росії, — журналіст

■

ОСОБЛИВИЙ СТАН

Увага й охорона
Активізують сили територіальної 
оборони, поліції і  Нацгвардії

■
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Володимирського ринку відзначатимуть 
у столиці, інформує Київміськдержад-
міністрація.

130-річчя
складає забезпеченість українських аграріїв 
добривами, заявили у профільному мініс-
терстві. 

років
українському академіку 
Борису Патону виповни-

лося 27 листопада, нагадали на сайті Націо-
нальної академії наук України.

стандартів,
що визначають вимоги до різних 
аспектів туристичної діяльності, 

було ухвалено у 2016-17 роках з ініціативи Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України, 
повідомляє його прес-служба.

лікарень
Київщини включили 
до військового ре-

зерву через введення воєнного ста-
ну, заявили в Міністерстві охорони 
здоров’я України.
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Ірина КИРПА

 Міська влада Одеси від-
правила до Києва на затверд-
ження нові тарифи на опален-
ня з астрономічними цифра-
ми. Передбачається, що вже у 
лютому 2019 року за опалення 
стандартної «двушки» загаль-
ною площею до 50 квадратних 
метрів мешканцям південно-
го міста доведеться щомісяця 
сплачувати близько 2650 гри-
вень. Відповідне повідомлен-
ня від імені комунального під-
приємства «Теплопостачання 
міста Одеси» вже опубліковано 
на офіційному сайті компанії. 
Скажені ціни на опалення чи-
новники мотивують подорож-
чанням природного газу на 23 
відсотки, електроенергії — на 
18 відсотків, а водопостачання 
більше, аніж у два рази. Крім 
того, в 1,9 раза зросла середня 
зарплата.
 За словами віце-мера Оде-
си Анатолія Орловського, за 
розрахунками тепловиків, 
вартість 1 гігакалорії теп-
ла для населення Одеси зрос-
те з 1 229 гривень 20 копійок 
до 1888 гривень 67 копійок, 
або на 54%. У перерахунку 
на один квадратний метр вар-
тість опалення для населен-
ня має зрости з 30 гривень 76 

копійок на місяць до 52 гри-
вень 92 копійок, або на 72 від-
сотки. Тепло  відтепер для нас 
стане на вагу золота,  обурю-
ються мешканці Одеси через 
соціальні мережі. Вартість 
його  буде така, що від цього, у 
буквальному сенсі слова, у жар 
кидає. 
 Цікаво, що фахівці Націо-
нальної комісії з регулювання 
ринку комунальних послуг за-
лишили розрахунки нових та-
рифів на опалення на совісті 

міської влади Одеси. Адже 
поки що не зрозуміло, як по-
винна виглядати процедура 
їх затвердження. Адже Одесі 
поки що не виконана вимога 
Нацкомісії з установки будин-
кових лічильників тепла, ними 
забезпечені лише 80% одесь-
ких будинків, а треба вийти на 
90%. Саме такий показник у 
більшості міст України, а ось 
одеська мерія, як кажуть, пасе 
задніх. Щоправда, у мерії вже 
знайшли 12 мільйонів гривень 

на установку відсутніх лічиль-
ників та намагаються швидко 
провести всі відповідні роботи.
 «Ми активно працюємо над 
встановленням лічильників, 
— заявив віце-мер Одеси Ана-
толій Орловський. — Для нас 
було б набагато краще, щоб рі-
шення про чергове підвищення 
тарифів виходило від столич-
ної Нацкомісії, адже це викли-
че більшу довіру людей».
 За словами чиновника, 
якщо освоїти ці кошти не 
встигнуть до кінця року, та-
рифи на опалювальний сезон 
2018/2019 років усе ж таки 
затвердять члени виконкому 
Одеської міськради.
 Поки що не зрозуміло, 
яким чином будуть «вибива-
ти» борги з тих городян, які й 
субсидію не оформили й за ко-
муналку платити не хочуть. 
Адже навіть за старими тари-
фами заборгованість по міс-
ту Одеса перевищує суму  332 
мільйони гривень. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Цілу низку грубих пору-
шень у торгівлі алкоголем та 
цигарками виявили співробіт-
ники управління контролю за 
обігом та оподаткуванням пі-
дакцизних товарів головно-
го управління Державної фіс-
кальної служби у Тернопіль-
ській області. Як повідомляє 
його прес-служба, за 10 міся-
ців цього року було проведено 
понад 200 перевірок суб’єктів 
господарювання, які здійсню-
ють таку торгівлю, і фактично 
скрізь зафіксовано порушен-
ня Закону України «Про де-

ржавне регулювання вироб-
ництва і обігу спирту етило-
вого, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів». 
 Зокрема, встановлено 86 
фактів торгівлі алкогольни-
ми напоями за цінами, ни-

жчими встановлених міні-
мальних оптово-відпускних 
або роздрібних цін, 45 випад-
ків реалізації алкогольних 
напоїв на розлив для спожи-
вання на місці, неодноразо-
во фіксувалися продаж алко-
гольних напоїв особам, які не 

досягли 18 років, а також роз-
дрібна торгівля спиртним та 
цигарками без ліцензії. За ре-
зультатами перевірки засто-
совано фінансові санкції на 
суму понад 3 мільйони гри-
вень.
 З початку року на Тер-
нопільщині анульовано 325 
ліцензій на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напо-
ями та 254 — на право торгів-
лі тютюновими виробами, з 
них відповідно 46 та 23 — за 
їх продаж неповнолітнім. На 
даний час підприємці області 
використовують 4526 ліцен-
зій на реалізацію спиртного 
та сигарет. ■

Людмила НІКІТЕНКО 

 У середу співробітники 
прокуратури Києва та депар-
таменту внутрішньої безпеки 
Національної поліції затрима-
ли 40-річного командира ба-
тальйону супроводу. «Цей по-
садовець столичної поліції, 
зловживаючи службовим ста-
новищем, привласнював пре-
мії підлеглих поліцейських. 
Для цього щомісяця він нарахо-
вував поліцейським підвищені 
премії, але вимагав 75% «від-
кату», що складало близько 1 
тисячі гривень із кожного пра-
цівника», — повідомляє прес-
служба прокуратури Києва.
 Прокуратурі та поліції до-
велося проводити спецопера-

цію, аби взяти «командира» 
на гарячому. Правоохорон-
ці кажуть, що затримали його 
у службовому кабінеті відразу 
після отримання ним чергового 
«траншу» від підлеглих у сумі 
18 тисяч гривень.
 У межах кримінального 
провадження, розпочатого за 
ч. 3 ст. 368 КК України (одер-
жання неправомірної вигоди 
службовою особою, поєднане 
з вимаганням), перевіряється 
причетність посадовця до ін-
ших аналогічних фактів коруп-
ційної діяльності, — констату-
ють у прокуратурі Києва.
 Командир батальйону за-
триманий, готуються матеріали 
для оголошення йому підозри та 
обрання запобіжного заходу. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Городищенському районі на Черка-
щині в рамках проведення операції «Ак-
циз-2018», працівники податкової міліції 
та відділу фактичних перевірок, контро-
лю за готівковими операціями головного 
управління ДФС у Черкаській області ви-
явили підпільну заправку. Як повідомляє 
прес-служба Черкаської обласної податко-
вої, на заправці зберігали та реалізовува-
ли паливно-мастильні матеріали без жод-
них дозвільних документів на таку підпри-
ємницьку діяльність.
 За результатами проведеного огляду 
із незаконного обігу вилучено понад 8,5 
тисячі літрів скрапленого газу, орієнтов-
ною вартістю 137 тисяч гривень. За по-
рушення порядку провадження госпо-
дарської діяльності організаторам неле-
гальної заправки загрожують адміністра-
тивні санкції.

 Загалом тільки з початку цього міся-
ця за результатами проведених податковою 
міліцією заходів припинено діяльність пів-
десятка нелегальних автомобільних газоза-
правних пунктів, а з незаконного обігу ви-
лучено 29 тисяч літрів паливно-мастильних 
матеріалів орієнтовною вартістю близько 
500 тисяч гривень.
 До речі, за інформацією черкаського 
обласного управління ДФС, Уманська міс-
цева прокуратура здійснює процесуальне 
керівництво в кримінальному проваджен-
ні за фактом порушення правил безпеки 
на тамтешніх автомобільних газозаправних 
пунктах, де також реалізовували скраплений 
газ без відповідних дозвільних документів.
 Правоохоронці вже вилучили докумен-
тацію, грошові кошти та газозаправне облад-
нання і встановлюють тих, хто причетний до 
незаконної діяльності. Винним загрожує до 
5 років обмеження волі або до 8 років поз-
бавлення волі. ■

ТАРИФИ

Як товчуть 
воду в ступі
Держава заборгувала 
Черкаському водоканалу 
більше 51 мільйона 
гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 У складному фінансовому станови-
щі опинився Черкаський водоканал. Бо 
держава заборгувала місцевим кому-
нальним підприємствами значні кош-
ти з компенсації різниці в тарифах. На 
підприємстві «Україні молодій» пояс-
нюють: різниця у тарифах — це невід-
повідність затвердженого державою та-
рифу фактичним витратам підприємства 
за надані послуги; оскільки процедура 
встановлення тарифів Нацкомісією, що 
здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та житлово-комуналь-
них послуг для підприємств водопоста-
чання, є складною і довготривалою — 
від подачі заяви до встановлення тарифів 
проходить більше півроку. За такий про-
міжок часу зростають ціни на матеріали 
та енергоресурси, змінюється заробітна 
плата, і все це залишається неврахова-
ним. Тож тарифи, які затверджуються, 
на момент їх впровадження, не відпові-
дають фактичним витратам та є збит-
ковими, що унеможливлює отримання 
прибутку. 
 Держава, пояснюють у водоканалі, 
не виконує свої зобов’язання і не ком-
пенсовує з державного бюджету різни-
цю між установленим розміром тарифів 
та економічно обґрунтованими витра-
тами. Фа хівці КП «Черкасиводоканал» 
наголошують: передбачена законодавс-
твом різниця у тарифах компенсувала-
ся державою лише до 2016 року, причо-
му несвоєчасно та не в повному обсязі. 
Тож черкаські підприємства ЖКГ ма-
ють мільйонні суми непогашеної забор-
гованості з різниці в тарифах. Борг де-
ржави перед комунальним підприємс-
твом «Черкасиводоканал» складає 51,9 
млн. грн.
 І хоча, пояснюють у Черкаському во-
доканалі, ще в 2017 році для компенса-
ції різниці у тарифах Кабмін прийняв 
постанову, якою передбачено погашен-
ня заборгованості держави перед підпри-
ємствами водопостачання в сумі їх бор-
гу за податком на додану вартість та за 
спожиту електроенергію, але віз і нині 
там. Нічого не змінилося, хоча підпри-
ємство підписало договори про організа-
цію взаєморозрахунків.
 Через несвоєчасну сплату податкових 
зобов’язань сума штрафних санкцій для 
КП «Черкасиводоканал» наразі вже ста-
новить більше 20 млн. грн. «Наше під-
приємство неодноразово зверталося по 
підтримку в урядові структури з прохан-
ням врегулювати штучно створену кри-
зову ситуацію. От тільки й до цього часу 
проблему не вирішено, вимушені працю-
вати собі у збиток», — кажуть у водока-
налі Черкас.
 Тож водоканалівці вкотре звернули-
ся до черкаської міської влади, обласної 
адміністрації та до уряду з проханням 
посприяти отримати субвенції з держав-
ного бюджету на погашення заборгова-
ності з різниці у тарифах на послуги цен-
тралізованого водопостачання та водо-
відведення. До речі, у такій складній си-
туації з фінансами опинилася більшість 
водоканалів країни. ■

■

ОВВА!

Газуй за правилами
Податківці припинили діяльність 
підпільних заправок

■ ВІДКАТ

Тисячі для 
командира
Затримали ласого до премій підлеглих

■

КОНТРОЛЬ

Пийте, діти, молоко
На Тернопільщині порушують 
законодавство щодо продажу спиртного

■

КОМУНАЛКА

Тепло — аж у жар кидає
Одесити чекають на підвищення тарифів за опалення

■
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Президент України Петро Порошенко 
закликає НАТО послати свої кораблі до 
Азовського моря, щоб допомогти захис-
тити Україну після того, як Росія захопи-
ла три українськi судна й екіпажi поблизу 
Криму. В інтерв’ю німецькому таблоїду 
«Більд», опублiкованому вчора, Поро-
шенко висловив сподівання, що після 
словесної підтримки європейські держа-
ви підуть на активні кроки, зокрема на 
посилення санкцій і військовий захист 
від Росії, щоб допомогти Україні.

Об’єднатися проти «російського 
імператора»
 «Сподіваємося, що держави НАТО 
готові послати військові кораблі в 
Азовське море, щоб підтримати Украї-
ну і гарантувати безпеку», — сказав По-
рошенко. Він наголосив, що російський 
президент Володимир Путін вважає себе 
«російським імператором», а Україну — 
«колонією» Росії. «Єдина мова, яку він 
розуміє, — це солідарність західного 
світу. Ми не можемо приймати агресив-
ної політики Росії. Спочатку був Крим, 
потім — Східна Україна, тепер він хоче 
Азовське море», — сказав Президент. 
«Єдина мова, яку він (Путін. — Ред.) ро-
зуміє, — це згуртованість західного сві-
ту», — наголосив Порошенко, додавши 
також, що Німеччина має запитати себе, 
«що Путін робитиме далі, якщо його не 
зупинити».
 Країни Заходу дружно засудили дії 
Росії. В Євросоюзі закликали до «стри-
маності і деескалації», а генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберг опри-
люднив заяву з вимогою до Росії звіль-
нити військовополонених і захоплені 
кораблі. Але про якісь конкретні дії з 
метою поставити агресора на місце на-
разі не йдеться. 
 Сам «імператор» Путін назвав зброй-
ний напад у Керченській протоці «при-
кордонним інцидентом, не більше того» 
та звинуватив офіційний Київ у неадек-
ватній реакції на те, що сталося. Схоже, 
що таке ж ставлення до розбою росіян у 
міжнародних водах і в президента США 
Дональда Трампа, оскільки оголошено, 
що його анонсована раніше зустріч iз 
Володимиром Путіним у рамках саміту 
«Великої двадцятки» не відмінена і від-
будеться 1 грудня в Буенос-Айресі. Про 
це повідомив у середу радник Путіна з 
питань зовнішньої політики Юрій Уша-
ков. «Наразі я можу підтвердити, що 
сторони домовилися про місце і час та-
кої зустрічі», — сказав Ушаков. Він до-

дав, що предметом переговорів будуть дво-
сторонні відносини між Росією та США, 
проблеми роззброєння, а також неділь-
ний інцидент у Керченській протоці.
 Події в Керченській протоці були од-
нією з тем зустрічі комісарів Євросою-
зу 28 листопада. «Ці події неприйнятні. 
Ми очікуємо, що Росія поверне кораблі 
та звільнить екіпажі, надаючи необхідну 
медичну допомогу тим матросам, які цьо-
го потребують», — сказав віце-президент 
Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Європей-
ський політик нагадав, що, відповідно до 
міжнародного права, Росія зобов’язана 
забезпечити судноплавний прохід через 
Керченську протоку всiм кораблям. Він 
підкреслив, що Євросоюз не визнав і не 
визнає нелегального загарбання Криму 
Росією та засуджує її агресію щодо Ук-
раїни. У свою чергу президент Європар-
ламенту Антоніо Таяні сказав на початку 
пленарного засідання в середу, що «ціліс-
ність території України є основою» і що 
Росія «не має права забороняти рух ук-
раїнських суден» через Керченську про-
току. «Тому ми закликаємо російську вла-
ду виконати свої зобов’язання та звільни-

ти представників українського Військово-
морського флоту, які були арештовані», 
— заявив Таяні.

Далеко не «прикордонний інцидент»
 Аби підтримати український народ, 
наступного тижня президент Литви 
Даля Ґрибаускайте здійснить візит в Ук-
раїну. Про це у вівторок, 27 листопада, 
поінформували у Вільнюсі. «Президент 
вважає за необхідне збільшення всебіч-
ної підтримки України, позаяк безпека 
України є невід’ємною частиною безпе-
ки Литви та усієї Європи», — сказала 
речниця президента Дайва Ульбінайте. 
Речниця нагадала, що Литва підтримує 
Україну, постачаючи їй озброєння, про-
водячи вишколи, у Литві відбувається 
теж реабілітація поранених українсь-
ких солдатів.
 У вівторок, 27 листопада, коміте-
ти закордонних справ та національної 
безпеки і оборони Сейму Литви закли-
кали зміцнити присутність НАТО в ре-
гіоні Чорного моря. Вони закликали 
також установи ЄС розширити санкції 
проти Росії. Тобто у частини членів ЄС 

та НАТО, які безпосередньо межують 
з Росією, є чітке усвідомлення, що на-
пад Росії на військові кораблі сусідньої 
держави на Азові — це далеко не «при-
кордонний інцидент, не більше того», як 
вважає Путін.
 У зв’язку з кризовою ситуацією дов-
кола події в Азовському морі президент 
Анджей Дуда може здійснити низку кро-
ків на підтримку Києва, зокрема йдеть-
ся про можливий найближчим часом ві-
зит польського лідера в Україну, пові-
домив заступник канцелярії президен-
та Польщі Павел Муха. 
 Але Литва і Польща не мають тієї 
ваги в ЄС (та НАТО), щоб пропоновані 
ними рішення приймались до виконан-
ня. Рішення ухвалюють у Берліні та Па-
рижі. А за інформацією німецького ви-
дання «Вельт», Німеччина та Франція 
не підтримують введення нових санкцій 
проти Росії у зв’язку із загостренням си-
туації довкола Керченської протоки, пе-
редає «Європейська правда».
 За даними джерел видання, у дипло-
матичних колах Європейського Союзу, 
на закритому засіданні Комітету з полі-
тичних питань і безпеки (PSC) у Брюс-
селі у вівторок дипломати обох країн за-
явили, що нині важливо вжити «заходів 
для зміцнення довіри» в суперечці. Сан-
кції, на думку Берліна та Парижа, не є 
частиною цих заходів. Натомість оби-
дві столиці хочуть «продовжувати свої 
дипломатичні зусилля» та обміркову-
ють залучення Організації з безпеки і 
співробітництва (ОБСЄ) у конфлікті в 
Азовському морі.
 Напередодні журналіст «Радіо «Сво-
бода» Ришард Йозвяк повідомив, що на-
разі 6-7 країн ЄС розглядають додаткові 
санкції щодо Росії. Карін Кнайссль, го-
лова МЗС Австрії, яка зараз головує в 
Раді ЄС, заявила, що подальше введення 
антиросійських санкцій у зв’язку з за-
гостренням конфлікту між РФ та Украї-
ною залежатиме від оцінки фактів інци-
денту і поведінки обох сторін. Речниця 
зовнішньополітичної служби ЄС Майя 
Косьянчич заявила, що в ЄС продовжу-
ються дискусії стосовно нових санкцій 
проти Росії. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Новим президентом Грузії 
стане Саломе Зурабішвілі, 
екс-глава МЗС, репатріантка з 
Франції. Незалежна кандидат-
ка, яку підтримує керівна пар-
тія «Грузинська мрія» мільяр-
дера Бедзіни Іванішвілі, пере-
конливо перемогла опозицій-
ного суперника від Об’єднаного 
національного фронту під про-
водом екс-президента Міхеїла 
Саакашвілі — Ґріґола Вашад-
зе. Після підрахунку голосів з 
99% виборчих дільниць, Цент-
ральна виборча комісія повідо-
мила вчора, що за Зурабішвілі 
у другому турі проголосувало 
59,61% виборців. Натомість за 
опозиціонера Ґріґола Вашад-
зе свої голоси віддали 40,39% 
грузинів.
 Частина лідерів опози-
ції звинуватила партію влади 
«Грузинська мрія» у фальси-
фікації результатів голосуван-
ня. Адже в першому турі супер-
ники набрали фактично рівну 
кількість голосів: Зурабішвілі 
— 38,64 відсотка, а Вашадзе 
— 37,74. До того ж опитуван-
ня громадської думки показу-
вали, що в другому турі Вашад-
зе переможе з відривом у при-
близно три відсотки голосів. 
Екс-президент Грузії Міхеїл 
Саакашвілі закликав прибіч-
ників Об’єднаного національ-

ного фронту до «акцій грома-
дянської непокори».
 Другий тур президентсь-
ких виборів у Грузії відзна-
чився жорстокою і брудною ви-
борчою кампанією. Організа-
ції, котрі спостерігали за пе-
ребігом голосування, вказали 
на численні порушення вибор-
чого законодавства, зокрема  
на зловживання, фальшуван-
ня, підкуп голосів, залякуван-
ня і шантаж. Фактично це було 
змагання не Зурабішвілі і Ва-
шадзе, а політичних ваговиків, 
які стоять за ними: Іванішвілі 
та Саакашвілі. Перед другим 
туром фактично зникли біл-
борди Зурабішвілі, а замість 
них з’явилася агітація Івані-
швілі, зокрема обіцянки «спи-
сати» борги перед банківськи-
ми установами 600 тисячам 
грузинів. Як тут встояти?!
 Ті, хто голосував за опози-
ційного кандидата, відверто за-

являли про надію на повернен-
ня Саакашвілі, щоб той звіль-
нив численних членів своєї ко-
лишньої команди, кинутих 
до в’язниць. Хто підтримував 
кандидата влади, сподівався 
ніколи більше не бачити Саа-
кашвілі в Грузії. 
 То чи варта була ця боротьба 
таких емоцій? Нинішні ви бори 
президента Грузії стали істо-
ричними. По-перше, ці вибо-
ри — останні всенародні прямі 
вибори президента Грузії. Згід-
но з конституційними змінами, 
які грузинський парламент ух-
валив у жовтні 2017-го, вже на 
наступних виборах, 2024 року,  
обирати главу Грузії буде спе-
ціальна колегія виборників. 
Країна переходить до парла-
ментської форми правління. У 
Грузії правляча партія зробила 
те, що й у сусідній Вірменії, — 
перебрала на себе всю повноту 
влади в надії правити безкінеч-

но довго. 
 По-друге, нова Конституція, 
яка набуде чинності після інав-
гурації обраного президента, 
значно обмежує президентсь-
кі повноваження, зводячи їх до 
представницьких. Президенту 
відводиться лише церемоніаль-
на роль: приймати делегації ін-
ших країн та бути «обличчям 
Грузії» під час закордонних 
поїздок і виступів. У майбутньо-
му президент Грузії не буде вже 
займатися зовнішньою політи-
кою країни, при ньому не пра-
цюватиме Рада національної 
безпеки, а повноваження вер-
ховного головнокомандувача 
він матиме лише в разі війни. 
При цьому термін повноважень 

глави держави збільшується з 
п’яти до шести років.
 Але попри обмеження пов-
новажень глави держави, бо-
ротьба за цю посаду точиться 
неабияка. Експерти поясню-
ють це тим, що вже зараз, по 
суті, почалася підготовка до на-
багато важливіших парламент-
ських виборів, що заплановані 
на 2020 рік. Саме від результа-
ту виборів до парламенту зале-
жить, чи втримається при владі 
нинішня правляча партія «Гру-
зинська мрія», створена й очо-
лювана мільярдером Бідзіною 
Іванішвілі, або ж влада перей-
де до опозиції — прихильни-
ків екс-президента Міхеїла Са-
акашвілі. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Нове «обличчя Грузії»
Колишній дипломат Саломе Зурабішвілі 
стала президентом країни — Саакашвілі 
й тут програв

■

Саломе Зурабішвілі з донькою й сином після оголошення даних екзит-полів. ❙

КРИЗА

Стурбованість є, дій — немає
Захід засуджує Росію за події в Керченськiй протоцi, але практично карати не готовий

■

Трамп завтра з’ясує в Путiна всi подробицi «прикордонного iнциденту».
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
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Ірина КИРПА

 На Подолі біля пам’ятника Гри-
горію Сковороді активісти органі-
зували соціальний проект із розда-
чею безкоштовної їжі нужденним 
під політичними гаслами: «Час від-
пускати», Free Kolchenko, «Ти ще на 
свободі? Допоможи політзекам!». Во-
лонтери читали вірші Лесі Українки 
та Івана Франка, адже саме цих по-
етів особливо любить в’язень Крем-
ля Олександр Кольченко. Мета бла-
годійної акції солідарності полягала 
в тому, щоб нагадати людям про важ-
ку долю українських бранців Кремля 
та закликати народ до взаємовиручки 
й підтримки.
 «Ідея заходу народилася спонтан-
но, вся справа у тому, що, ще перебу-
ваючи на волі у Криму, Кольченко та-
кож проводив схожого формату со-
ціальну акцію Food not bombs («Їжа 
замість бомб») та роздавав продукти 
тим, хто їх потребував, — пояснив пра-
возахисник Максим Буткевич. — Для 
молодого чоловіка, який постраждав 
лише за те, що відкрито підтримував 
Україну, 10 років в’язниці особливо 
суворого режиму — це занадто. Адже 
навіть один день за ґратами — надзви-
чайно багато. Що вже казати про ситу-
ацію, коли 29-річний патріот України 
зустрічає у в’язниці вже 5-й свій день 
народження?
 Привітати Олександра Кольченка 
вирішили не лише волонтери у Києві, 
а й інший політв’язень, український 
режисер Олег Сенцов, який нині від-
буває 20-річний термін покарання в 
російській тюрмі за свою принципо-
ву громадянську позицію. Він пере-
дав особистий лист iз вітаннями для 
друга через свого адвоката Дмитра 
Дінзе, а той оприлюднив його через 
соціальні мережі.
 «Я дуже щасливий, що в моєму 
житті є така людина, як ти, — силь-
на та щира! — написав у своєму пос-
ланні Сенцов. — Із днем народження 
тебе, Тундра!»
 Нагадаємо, що уродженець Кри-
му Олександр Кольченко під час оку-
пації півострова Росією не побоявся 
відверто виступити проти режиму та, 
як і Олег Сенцов, на довгий час опи-
нився у в’язниці. Під час судових за-
сідань обидва в’язні дружно співа-
ли Гімн України, незважаючи на те, 
що це лише погіршило їхню ситуа-
цію: у Кремлі не тільки відмовилися 
розглядати питання про помилуван-

ня в’язнів, а навіть «забули» внести 
їхнi імена до списку на обмін узимку 
2017 року.
 У нинішньому році до народ-
них привітань на честь дня народ-
ження Олександра Кольченка при-

єднався й Президент України Петро 
Порошенко. Добра традиція вітати 
політичних в’язнів, переведених iз 
території окупованого Криму у відда-
лені регіони РФ, була започаткована 
ще в 2015 році, коли Кольченко впер-
ше відзначив свій день народження у 
в’язниці. 
 А мати Олександра у відповідь на 
ці привітання влітку 2018 року на 
честь дня народження Олега Сенцо-
ва провела одиночний пікет у цент-
рі окупованого міста Сімферополь. З 
того часу не лише родичі, друзі та 
знайомі щорічно відзначають дні на-
родження в’язнів совісті, а й абсолют-
но незнайомі люди, для яких Олег 
Сенцов та Олександр Кольченко ста-
ли символом незламності й любові до 
України. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Черкаській області в 
рамках акції «16 днів про-
ти гендерного насильства» 
розпочався інформаційний 
марафон.
 Як розповідають «УМ» 
в обласному управлінні у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту, під час цього ма-
рафону будуть проведені 
«круглі столи», флешмоби, 
інформаційні кампанії, на 
яких iтиметься про факти 
насилля, попередження та 
шляхи подолання цієї проб-
леми, а також про те, що 
дієвим чинником запобі-
гання гендерному насильс-
тву є не замовчування цієї 
кричущої проблеми, а ви-
світлення її. 
 Як наголошує заступ-
ник начальника управлін-
ня у справах сім’ї, молоді 
та спорту Черкаської ОДА 
Катерина Коваленко, ген-
дерне насильство є грубим 

порушенням прав людини. 
Тож одним із завдань уп-
равління, зазначає вона, 
є розповсюдження серед 
населення області інфор-
маційних матеріалів, які 
послідовно розкривають 
різні прояви гендерного 
насильства, та iнформу-
вання про те, куди звер-
татися і як із цією бідою 

ефективно боротися. 
 «Цього року в області 
маємо 1 тис. 549 звернень 
про випадки насильства в 
сім’ї, зокрема 820 — від жі-
нок, 714 — від чоловіків, 
15 — від дітей. Послугами 
центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та мо-
лоді області охоплено 121 
сім’ю, де проживає 156 ді-

тей, у тому числі 44 дити-
ни, які постраждали від 
жорстокого поводження», 
— констатує пані Кате
рина.
 Тож, уточнює вона, 76 
людям надано психологіч-
ну допомогу, 66 — допо-
могли налагодити зв’язки з 
членами родини, 47 — під-
собили з юридичною допо-
могою, 21 — з отриманням 
«гуманітарки». А загалом 
на Черкащині під соціаль-
ним супроводом перебуває 
нині 33 сім’ї та 27 дітей.
 «Для залучення громад-
ських організацій та ініціа-
тивних груп до проведен-
ня інформаційно-просвіт-
ницьких і профілактичних 
заходів ми щорічно прово-
димо конкурс проектів на 
цю тему. Наразі до плану за-
ходів нашого управління по-
дано чотири проекти, які сто-
суються гендерної політики 
та протидії домашньому на-
сильству», — підсумовує 
Катерина Коваленко. ■

ВІДЗНАКИ

Китайське 
золото для 
українських 
школярів
Наші учні повернулися 
переможцями міжнародного 
наукового конкурсу в Пекіні
Катерина БАЧИНСЬКА

 Не вперше наші молоді науковці повер-
таютья зі змагань із перемогою, проте цьо-
го разу золоті медалі українці здобули на 
одному із найпрестижніших конкурсів у 
Китаї. 5 українців із різних регіонів краї-
ни взяли участь у  конкурсі The Belt and 
Road Teenager Maker Camp and Teacher 
Workshop. Змагання серед 29 країн світу є 
одними із найпрестижніших серед підліт-
ків у науковому напрямку. Відбуваються 
вони щороку в столиці Китаю — Пекіні. 
 Цього року конкурс пройшов у форматі 
хакатону, де учні Малої академії наук Ук-
раїни протягом трьох днів створювали і 
презентували унікальні розробки у сек-
ціях 3D-друку, робототехніки, віртуаль-
ної реальності, а також у створенні циф-
рового відео. Цікаво, що змагання у Пе-
кіні розвивають у дітей не лише наукові 
навички, а й комунікацію між одноліт-
ками з усього світу, запевняють у Малій 
академії наук. «Конкурс нестандартний, 
адже діти не їхали з уже готовими робо-
тами, а мали згенерувати певне технічне 
рішення на місці, причому в складі між-
народної команди. Всі наші школярі пра-
цювали в абсолютно різних командах, і в 
цьому складність, адже треба було адапту-
ватися до учасників групи, які приїхали 
з різним рівнем підготовки, різним знан-
ням англійської. Але, що дуже показово, 
— практично всі наші діти стали лідера-
ми в цих командах», — розповів директор 
Малої академії наук України Оксен Лісо-
вий. 
 Конкурс The Belt and Road відбув-
ся в рамках ініціативи, яка передбачає 
співпрацю країн Азії, Океанії та Євро-
пи. Незважаючи на те, що нашим учас-
никам довелося працювати із представ-
никами різних країн світу, всі команди, 
у складі яких були учасники з України, 
здобули золоті медалі. Важливим під час 
участі був не лише науковий проект, а і 
його презентація. «Це унікальний досвід 
для дітей, адже створити дещо нове, тим 
паче з людьми, яких ти бачиш уперше, — 
складне завдання. Постійно треба було 
швидко реагувати на ситуації, виникали 
проблеми: зламався 3D-принтер, злітали 
комп’ютерні програми, але є встановлені 
терміни — і роботу потрібно було викона-
ти. Ніхто не звертав уваги на труднощі, 
учасники мали самостійно вийти зі склад-
ної ситуації», — додав Лісовий. 
 Україну на конкурсі представили 
Олександр Роменський із Харкова, який 
отримав перемогу в номінації «3D-друк», 
Тарас Каюк із Дніпра і Катерина Одинець 
із Рівного стали переможцями в номіна-
ції «Віртуальна реальність», Єлизавета 
Столярчук із Києва відзначена в номіна-
ції «Розумний робот», Катерина Тимо-
щук зі Львова — в номінації «Створен-
ня цифрового відео». Окремо кожному з 
українських школярів вручили дипло-
ми, серед яких — за перемогу в номіна-
ції Best Maker, Best Presentation, а та-
кож нагороду за лідерство. А ще під час 
проведення конкурсу була сформована 
координаційна рада наукової й освітнь-
ої ініціативи «Один пояс, один шлях», 
в яку китайський уряд планує вкласти 
трильйон доларів інвестицій. Програма 
передбачає розвиток логістики, економі-
ки, військово-промислового комплексу, 
а також науки й освіти. В координаційну 
раду з чотирьох учасників також увійшла 
й Україна. ■

■ПРАВА ЛЮДИНИ

Не дозволяй знущатися над собою
Розпочато інформаційний марафон «16 днів проти гендерного насильства»

■

Акцiя до дня народження полiтв’язня
Кремля Олександра Кольченка мала 
назву  «Їжа замiсть тюрем те репресiй».
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
❙
❙

ВІТАННЯ З УКРАЇНИ

За символічним столом 
У столиці провели незвичайну акцію солідарності на 
честь дня народження політичного в’язня Олександра 
Кольченка, нагодувавши нужденних

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»

14.40 «Сімейні мелодрами»

15.40 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Жити 

заради кохання»

21.45 «Міняю жінку-14», 6 

серiя

23.30, 0.50 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

04.30 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

02.45 Х/ф «Три плюс два»
04.05, 3.15 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 «Подробиці»

05.50 М/ф

06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.30 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.15, 12.25 Т/с «Плата за 

порятунок»

15.50 «Жд мене. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Загублене 
місто Z»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

01.30 Телемагазин

02.00 Х/ф
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

06.49, 8.39 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.40 М/ф «Барток 

Неперевершений»

10.00 М/ф «Кіт у чоботях»

11.40 Х/ф «Земля тролів»

13.50 Х/ф «Угода з 

дияволом»

15.50 Х/ф «Учень 

чарівника»

17.50, 2.00 Таємний агент

19.00 Ревізор

22.05 Страсті за ревізором

00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Антизомбі

11.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Х/ф 

«Каратель»

16.40 Х/ф «Міцний горішок: 

Хороший день, щоб 

померти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Свобода слова

00.55 Х/ф «Ворог мій»

02.50 Т/с «Прокурори»

03.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні
07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

08.15, 13.35 Про військо
09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 
суспільно-політичних 
подій

13.10 Акцент
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір
19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

05.20 Х/ф «Сорок перший»
07.00 Х/ф «Важка вода»
08.40, 18.20 «Свідок. Агенти»

09.20 Х/ф «Зникнення 
свідка»

11.00 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.25 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.30 «Легенди 

карного розшуку»

19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Олександр Шокало, ч. 1

07.00 Новини 

07.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитівка Карпат

10.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.20 100 років української 

історії

10.25 100 років українського 

кінематографа

10.40 100 років української 

літератури

10.50 Уроки української 

літератури

11.05 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

11.10 Українська читанка

11.20 Фольк-music 

12.15 Погода 

12.20 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Інна Павлюк, Наталя 

Лісова. Або-або. 

Вистава за листами 

Олени Теліги

14.00 Документальна 

програма

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Село і класика.

музичний фестиваль у 

Дзензелівці

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 Мистецькі історії

17.40 Українська читанка. 

Оксана Забужко

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Вікно в Америку

19.10 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського

19.15 Українська читанка. 

Сергій Жадан

19.30 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля 

22.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА 

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.15 Букоголіки 

00.45 Вікно в Америку

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Олександер Шокало, 

ч. 1

01.45 Київський академічний 

Молодий театр. Микола 

Коляда. Дівочий 

виноград

03.45 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

06.40, 15.25 Все буде добре!

08.45, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.45 Зважені та щасливі

12.50 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Хата на тата

00.40 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 18.10 «Спецкор»

08.50 «ДжеДАІ»

09.25 Т/с «Опер 

за викликом-2»

13.30 Х/ф «Наутилус: 
Повелитель океану»

15.00 Х/с «Вуличний боєць»
18.30 17 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Чорноморець»

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.40, 23.25 Т/с «Кістки-2»

22.30 Т/с «Кістки-3»

01.05 Х/ф «Придорожній 
заклад-2: Останній 
виклик»

02.50 «Облом.UA.»

05.20 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Саутгемптон» 

— «МЮ». ЧА

07.45, 19.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.45 «Рома» — «Інтер». ЧІ

13.35 «Челсі» — «Фулгем». 

ЧА

15.30 LIVE. Жеребкування 

фінальної стадії. Ліга 

Націй УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА. Прем’єра

16.55, 22.15 Топ-матч

17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00 Передмова до «Мілан-

Барселона» (2004 р. 

/05). Золота Колекція 

Ліги Чемпіонів з 

А. Шевченком. 

Прем’єра

18.05 «Мілан» — 

«Барселона (2004 р. 

/05). Золота Колекція 

Ліги Чемпіонів з 

А. Шевченком. 

Прем’єра

19.50 Передмова до «Мілан-

Барселона» (2004 р. 

/05). Золота Колекція 

Ліги Чемпіонів з 

А. Шевченком

20.25 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.45 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.15 «Моя гра» Л. 

Кайоде

06.30 «Мілан» — «Парма». 

ЧІ

08.15, 10.25, 12.30 «Check-in»

08.40 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.40 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

13.00 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

14.45 «Великий футбол»

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Олександрія». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Наполі». ЧІ

23.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.20, 5.30 Топ-матч

00.35 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

01.30 Профілактика

05.00 Журнал Ліги Чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.00 Правда життя

09.00 Дикі острови

10.00, 17.50 Шалена подорож

10.55, 2.15 Скептик

11.55 Брама часу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Великі танкові 

битви

16.00, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

18.45, 20.45 Битва цивілізацій

00.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.45 Х/ф «Їх поміняли 
тілами»

11.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Джейн Ейр»
02.15 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Риф 3D: 

Приплив»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 Енеїда

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Світ дикої природи»

15.20 Чудова гра

15.55 «Цікаво.com»

16.25 Лайфхак українською

16.55 По обіді шоу

18.00 Інформаційна година

19.00 Разом

19.30 Д/ф «Життя з левами»

20.05 Т/с» Монро»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Шахтарська зміна

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.50, 2.30 Складна розмова

23.20 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

01.25 Розсекречена історія

03.35 Тема дня

04.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

04.25 Koktebel Jazz Festival

05.30 «Незвичайні культури»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.40 «Сімейні мелодрами»

15.40 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Жити 

заради кохання»

21.45, 23.45, 0.50 «Інспектор. 

Міста»

01.40 Драма «Життя і доля»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20 Х/ф «Інтуїція»
12.35 Х/ф «Ти не ти»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 2.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 5.15 

«Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Вцілілий»
02.55 «Орел і решка. Шопінг»
04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Ангеліна»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Майамі»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Майамі»
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15, 2.30 Зона ночі

05.00 Абзац

06.49, 7.59 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 1.30 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.05, 19.00 Вар’яти

21.00 Пацанки. Нове життя

23.30 Х/ф «Дзвінки»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.10 Антизомбі

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Перший удар»

14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.45 «На трьох»

23.50 Х/ф «Костянтин»

02.05 Т/с «Прокурори»

02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах
08.25 Агрокраїна
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Гуру»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Сумка 

інкасатора»
10.40, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50, 3.20 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 21.30 «Легенди 

карного розшуку»
23.45 Т/с «Бюро легенд»
01.55 «Легенди бандитського 

Києва»
03.15 «Випадковий свідок»
03.50 «Правда життя. 

Професії»
04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Олександр Шокало, ч. 2

07.00 Новини 
07.05 UA. МУЗИКА. кліп 
07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.05 Візитка Карпат
10.10 UA. МУЗИКА. кліп 
10.15 100 років української 

історії історії
10.30 100 років українського 

кінематографа 
10.40 100 років української 

літератури 
10.50 100 років українського 

мистецтва 
11.00 Уроки української 

літератури
11.10 Українська читанка
11.20 Сильна доля 
12.15 Погода 
12.20 Київський академічний 

Молодий театр. Микола 
Коляда. Дівочий 
виноград

14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.50 UA. МУЗИКА. Кліп 
14.55 Світ навколо
15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+»
15.35 Перемоги України
15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/
Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Уроки української мови
17.05 Хочу бути 
17.25 Мистецькі історії
17.40 Українська читанка
17.50 Погода 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.30 Тема дня 
18.50 Історія України. 1917-

1921 роки
19.00 100 років українськ 

літератури 
19.15 Уроки української 

літератури
19.20 UA. МУЗИКА. кліп 
19.30 Букоголіки 
19.55 Документальна 

програма. Січ
20.30 Документальний цикл. 

Своя земля
21.00 Концерт класичної 

музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM 

22.00 KOKTEBEL JAZZ 
FESTIVAL на UA. 
КУЛЬТУРА 

22.50 Погода
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Світло 
00.45 РадіоДень 
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Олександер Шокало, 
ч. 2

01.45 Сильна доля 
02.40 Київський академічний 

Молодий театр. Мері 
Шизгал. Любофф 16+

04.20 Львівський театр ім. 
Марії Заньковецької. 
«ПОСЛАНІЄ…»\за 
поезіями Т. Шевченка\ 

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

07.10, 15.25 Все буде добре!
09.10, 19.00, 0.00 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
10.15, 20.00, 22.35 МастерШеф
13.05 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх
01.05 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.00 Ток-шоу «Полудень»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
08.25, 1.00 Т/с «Мушкетери»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.00, 17.15 «Загублений 

світ»
12.00 Відеобімба
13.10 Х/ф «Кікбоксер»
15.05 Х/ф «Придорожній 

заклад»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 3.00 Т/с «Кістки-3»
23.20, 2.05 Т/с «Кістки-2»
03.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.45 Журнал Ліги Чемпіонів
07.15, 21.35 Огляд турніру. 

Ліга Націй УЄФА
08.10 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Фіорентина» 

— «Ювентус». ЧІ
16.50 «Аталанта» — 

«Наполі». ЧІ
18.40, 21.20 Топ-матч
18.55 «Челсі» — «Фулгем». 

ЧА
20.50 «Сіткорізи». Прем’єра
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Шахтар» — 
«Олімпік». ЧУ

01.35 «Сіткорізи»
02.05 «Саутгемптон» 

— «МЮ». ЧА
03.55 «Мілан» — «Парма». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Десна» — «Зоря». ЧУ
07.50 Топ-матч
08.00 «Фіорентина» 

— «Ювентус». ЧІ
09.50, 15.35 Журнал Ліги 

Чемпіонів
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05, 0.30 «Аталанта» 

— «Наполі». ЧІ
12.50 ЧА. Огляд туру
13.45 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ
16.05, 17.50 Передмова до 

«Мілан — Барселона» 
(2004 р. /05). Золота 
Колекція Ліги Чемпіонів 
з А. Шевченком

16.10 «Мілан» — 
«Барселона (2004 р. 
/05). Золота Колекція 
Ліги Чемпіонів з А. 
Шевченком

17.55 «Моя гра» Л. Кайоде

18.25 «Ворскла» — 
«Олександрія». ЧУ

20.10 «Рома» — «Інтер». ЧІ
21.55 LIVE. «Вотфорд» 

— «Ман Сіті». ЧА
00.00 «Сіткорізи»
02.15 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ
04.05 «К’єво» — «Лаціо». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00, 14.00 Правда життя
09.10 Дикі острови
10.10, 17.50 Шалена подорож
11.05 Скептик
12.05 Брама часу
13.00, 19.40 Речовий доказ
15.05, 23.35 Великі танкові 

битви
16.00, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
16.55, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ
18.45, 20.45 Битва цивілізацій
00.35 Містична Україна
02.10 Код доступу

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 
Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 
світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
00.00 «Їже, я люблю тебе!»
02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Долина папороті: 

Тропічний ліс»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 UA: Фольк

18.00 Інформаційна година

19.00 Спільно

19.30 Д/ф «Життя з левами»

20.05 Т/с» Монро»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Прем’єра. «Погляд 

зсередини»

22.55, 1.25 Розсекречена 

історія

00.00 Телепродаж Тюсо

02.30 Складна розмова

03.35 Тема дня

04.00 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

04.25 Koktebel Jazz Festival

05.45 «Незвичайні культури»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині в розпалі передплата на «Україну мо-
лоду» на 2019 рік як за електронною версією Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Жити 

заради кохання»

21.45, 22.55 «Світ навиворіт 

10: Бразилія»

00.05, 0.50 Драма «Життя і 

доля»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Х/ф 
«Закохайся в мене, 
якщо наважишся»

13.00 Х/ф «Це не я, це — він!»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.15 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 1.40 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Екси

21.00 Пацанки. Нове життя

23.30 Х/ф «Омен»

02.40 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.55, 13.20 Х/ф «Ворог 

мій»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.45 «На трьох»

23.45 Х/ф «Секретні 

матеріали: Боротьба 

за майбутнє»

02.00 Т/с «Прокурори»

02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 
Погода на курортах

08.15 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Х/ф «Наприкінці 
ночі»

06.35 Х/ф «Вбивство у 
зимовій Ялті»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Корупція»
10.35, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.15 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.30 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1

06.30 Документальна 

програма. Після 

прем’єри — розстріл

07.00 Новини 

07.05 UA. МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.10 Візитка Полтавщини

10.15 UA. МУЗИКА. Кліп 

10.20 100 років українського 

кінематографа

10.35 100 років українського 

мистецтва

10.50 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського

11.00 Українська читанка

11.20 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

12.15 Погода 

12.20 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Ярослав Стельмах. Гра 

на клавесині 16+

14.25 Погода

14.30 52 вікенди 

14.50 UA. МУЗИКА. Кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 UA. МУЗИКА. Кліп 

15.40 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською

17.00 Хочу бути. 

Офтальмолог 

17.25 Мистецькі історії

17.40 Українська читанка

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Історія України. 1917-

1921 роки

19.00 100 років українського 

кінематографа

19.10 Українська читанка

19.20 UA. МУЗИКА. Кліп 

19.30 Розсекречена історія

20.30 Посттравматичний 

синдром

21.00 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

22.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на UA. 

КУЛЬТУРА 

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Розсекречена історія

00.45 52 вікенди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1

01.45 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

03.40 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 

Курейчик. Людина і 

вічність 18+

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

06.55, 15.25 Все буде добре!

08.55, 19.00, 23.55 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

10.00, 20.00, 22.35 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

01.00 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.50 «Помста 

природи»

08.25, 1.00 Т/с «Мушкетери»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

15.25 Х/ф «Захисник»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 0.05, 2.05 Т/с «Кістки-3»

23.20 Т/с «Кістки-2»

04.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

07.45, 16.00 «Моя гра» Л. 

Кайоде

08.15 «Десна» — «Зоря». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.10 «Мілан» — «Парма». 

ЧІ

13.55 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

16.30 «Саутгемптон» 

— «МЮ». ЧА

18.20 «Сіткорізи»

18.50 «Рома» — «Інтер». ЧІ

20.40 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

21.35 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

23.45 «Фіорентина» 

— «Ювентус». ЧІ

01.35 Журнал Ліги Чемпіонів

02.05 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

03.55 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10, 16.00 «Львів» 

— «Маріуполь». ЧУ

08.10 «Челсі» — «Фулгем». 

ЧА

10.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

10.55 «К’єво» — «Лаціо». ЧІ

12.45 «Моя гра» Л. Кайоде

13.15 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

15.05 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

17.50 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.40 «Аталанта» — 

«Наполі». ЧІ

21.30, 23.55 «Check-in»

21.55 LIVE. «МЮ» — 

«Арсенал». ЧА

00.25 «Десна» — «Зоря». ЧУ

02.10 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

04.00 «Рома» — «Інтер». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 14.00 Правда життя

09.00 Дикі острови

10.00, 17.45 Шалена подорож

10.55 Скептик

11.55 Брама часу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.35 Великі танкові 

битви

16.00, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

18.45, 20.45 Битва цивілізацій

00.25 Містична Україна

02.15 1377 спалених заживо

03.00 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

03.50 Майор «Вихор»

04.45 Історія Києва

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Братик і 
сестричка»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10 РадіоДень

13.35 «Світ дикої природи»

14.30 52 вікенди

15.15, 1.25 Біатлон. 

Кубок світу. I етап. 

Індивідуальна гонка 20 

км, чоловіки

17.10, 5.30 «Незвичайні 

культури»

18.00 Інформаційна година

19.00 Шахтарська зміна

19.30 Д/ф «Життя з левами»

20.05 Т/с» Монро»

21.25, 3.30 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 «Погляд зсередини»

22.55 Схеми. Корупція в 

деталях

23.25 Букоголіки

00.00 Телепродаж Тюсо

03.45 Тема дня

04.10 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

04.40 Koktebel Jazz Festival
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.25, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.20 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали», 

147 серiя

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Жити 

заради кохання»

21.45 «Гроші-2018»

22.30 «Право на владу-2018»

00.50 Драма «Життя і доля»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15 Х/ф «Велика 
маленька Я»

12.30 Х/ф «Бум»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.20 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.20 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Романс про 
закоханих»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.50 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00 Історія одного злочину -

18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 1.20 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Пацанки. Нове життя

23.30 Х/ф «Корабель-

привид»

02.20 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.55, 13.20 Х/ф «Секретні 

матеріали: Боротьба 

за майбутнє»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк

22.45 «На трьох»

23.50 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу 

вірити»

01.50 Т/с «Прокурори»

02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Я маю право
09.25, 16.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10 Кендзьор
18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Наприкінці 
ночі»

07.00 Х/ф «Совість»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.40, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.30 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.30 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2

06.30 Документальна 

програма. Після 

прем’єри – розстріл

07.00 Новини 

07.05 UA. МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.10 Візитка Полтавщини 

10.15 UA. МУЗИКА. Кліп 

10.20 100 років української 

історії 

10.35 100 років української 

літератури 

10.45 Уроки української 

літератури 

11.00 100 років українського 

кінематографа 

11.20 Чудова гра

11.45 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

12.15 Погода 

12.20 Національна опера 

України. Адольф Адан. 

Корсар

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA. МУЗИКА. Кліп 

14.55 Світ навколо

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 UA. МУЗИКА. Кліп 

15.40 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 Уроки української мови

17.10 Як це?

17.35 Мистецькі історії

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Історія України. 1917-

1921 роки

19.00 100 років українського 

мистецтва 

19.10 Українська читанка

19.25 UA. МУЗИКА. Кліп 

19.30 Світло

20.30 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч. 

21.00 Букоголіки

21.30 Лайфхак українською

22.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на UA. 

КУЛЬТУРА 

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Світло

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2

01.45 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян. Спартак

04.00 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Леопольд фон Захер-

Мазох. Венера в хутрі 

18+

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

06.50, 15.25 Все буде добре!

08.55, 18.55, 0.00 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.55 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

01.00 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.25, 1.00 Т/с «Мушкетери-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

12.50, 4.20 «Облом.UA.»

15.25 Х/ф «Імперія акул»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 2.05 Т/с «Кістки-3»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аталанта» — 

«Наполі». ЧІ

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Фіорентина» 

— «Ювентус». ЧІ

12.05 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

13.55 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00, 18.15 «Check-in»

16.25 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

18.45 «Мілан» — «Парма». 

ЧІ

20.35 Топ-матч

20.40 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.45 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.35 «Моя гра» Л. Кайоде

02.05 «К’єво» — «Лаціо». ЧІ

03.55 «Десна» — «Зоря». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 22.15, 0.15 Топ-

матч

06.10 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

08.10 «Мілан» — «Парма». 

ЧІ

10.00 «Сіткорізи»

10.30, 12.45 «Check-in»

10.55, 0.20 «МЮ» — 

«Арсенал». ЧА

13.15 «К’єво» — «Лаціо». ЧІ

15.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

16.00 «Десна» — «Зоря». ЧУ

17.45 ЧА. Огляд туру

18.40 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

20.30 «Фіорентина» 

— «Ювентус». ЧІ

22.25 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

02.10 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

04.00 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 13.55 Правда життя

8.55 Дика природа Африки

09.55, 17.50 Шалена подорож

10.55 Скептик

11.50 Брама часу

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Великі танкові 

битви

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.55, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

18.45, 20.45 Битва цивілізацій

00.30 Містична Україна

02.15 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Хоробрий 
кравчик»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Світ дикої природи»

15.15, 1.25 Біатлон. 

Кубок світу. I етап. 

Індивідуальна гонка 15 

км, жінки

17.10, 5.30 «Незвичайні 

культури»

18.00 Інформаційна година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 Д/ф «Життя з левами»

20.05 Т/с «Монро»

21.25, 3.30 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Погляд зсередини»

22.55 Сильна доля

00.00 Телепродаж Тюсо

03.45 Тема дня

04.10 #МузLove з Любою 

Морозовою

04.40 Koktebel Jazz Festival
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 11.25, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.25 «Ліга сміху-2018»

22.25 «# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова-2018»

23.10 «Розсміши коміка»

01.10 «Вечірній київ»

05.10 «Чистоnews-2018»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20 Х/ф «Як одружитися 
і залишитися 
холостяком»

12.30 Х/ф «Бум 2»
14.50, 15.50, 16.45, 1.35 

«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

03.50 Д/п «Клара Лучко. Три 

зустрічі»

04.30 «Удачний проект»

05.15 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика

13.25, 15.30 Т/с «Любов під 

мікроскопом»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00 Т/с «Ноти кохання»

23.20 По слідах

00.00, 2.30 Т/с «Ноти любові»

02.00 Телемагазин

04.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Абзац

04.49, 5.39 Kids Time

04.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

05.40, 2.10 Київ 

вдень та вночі

06.40 Ревізор

09.30 Страсті за ревізором

11.30, 21.40 Пацанки. Нове 

життя

16.20, 19.00 Топ-модель

00.10 Екси

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Багач-бідняк

12.05, 13.20 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу 

вірити»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30 Дизель-шоу

22.50 Спецпроект «Королева 

гумору»

00.00 «На трьох»

03.25 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Преферанс по 
п’ятницях»

10.45, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.20 «Речовий доказ»

15.55, 16.55, 21.30 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

04.20 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмітрій 

Бураго

07.00 Новини 

07.05 UA. МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо 

10.00 Погода

10.10 Візитка Карпат 

10.15 UA. МУЗИКА. Кліп 

10.20 100 років українського 

кінематографа 

10.30 100 років українського 

мистецтва 

10.45 100 років української 

літератури 

10.55 Українська читанка

11.05 Уроки української 

літератури 

11.20 Енеїда

12.15 Погода 

12.20 Національна опера 

України. Джакомо 

Пуччіні. Турандот

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA. МУЗИКА. Кліп 

15.00 Українська читанка

15.10 РадіоДень 

15.30 Документальна 

програма. Шлях додому 

з Євгенією Гладій

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською

17.05 Школа Мері Поппінс

17.20 Мистецькі історії

17.40 Українська читанка

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Історія України. 1917-

1921 роки

19.00 100 років української 

літератури 

19.10 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

19.20 UA. МУЗИКА. Кліп 

19.30 Фольк-music 

20.30 Музеї. Як це працює? 

21.00 Документальна 

програма. Перемоги 

України. Скіфія. 

Царство курганів

21.30 Як дивитися кіно

22.00 Керол. Художній фільм 

18+

00.00 Документальна 

програма

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмітрій 

Бураго

01.45 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»

03.10 Національна опера 

України. Михайло 

Булгаков. Майстер і 

Маргарита 

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.25 Хата на тата

13.00 Т/с «Одружити неможна 

помилувати»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.00 «Підсумки»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.25, 1.40 Т/с «Мушкетери-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 «Загублений світ»

12.50 Відеобімба

15.30 Х/ф «40 днів та 
ночей»

17.15 «Цілком таємно 2017»

19.25 Х/ф «Людина 
президента»

21.20 Х/ф «Людина 
президента-2»

23.10 «Змішані єдиноборства. 

UFC №206»

02.45 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

07.45 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

09.30, 19.20 «Моя гра» 

Л. Кайоде

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Рома» — «Інтер». ЧІ

12.05 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

13.50 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Шахтар». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

20.45 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

22.50 Світ Прем’єр-Ліги

23.20 «Аталанта» — 

«Наполі». ЧІ

01.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.40 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

03.30 «Сіткорізи»

04.00 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 23.30, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

08.10 «К’єво» — «Лаціо». ЧІ

10.00 ЧА. Огляд туру

10.55 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

12.45 Журнал Ліги Чемпіонів

13.15 «Десна» — «Зоря». ЧУ

15.05 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

16.45 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.15 «Аталанта» — 

«Наполі». ЧІ

19.05 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

20.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Інтер». ЧІ

22.15 Футбол Tables

23.40 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

01.30 Світ Прем’єр-Ліги

02.00 «Мілан» — «Парма». 

ЧІ

04.00 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 8.20, 14.00, 2.20 

Правда життя

09.00 Дика природа Африки

10.05, 17.45 Шалена подорож

11.00 Скептик

11.55 Брама часу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Великі танкові 

битви

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

18.45, 20.45 Битва цивілізацій

00.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.25 Х/ф «Бібі та Тіна: 
Зачаровані»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.10 Віталька

17.00 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

19.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

22.45 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

00.30 Теорія зради

01.30 17+

02.20 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

11.55 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Світ дикої природи»

15.15, 1.25 Біатлон. Кубок 

світу. I етап. Спринт, 

10 км, чоловіки

16.55 Енеїда

18.00 Інформаційна година

19.00 Перший на селі

19.30 Д/ф «Життя з левами»

20.05 Т/с «Монро»

21.25, 3.20 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.00 Лайфхак українською

23.20 «Гордість світу»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.45 Тема дня

04.15 52 вікенди

04.40 UA: Фольк

05.30 «Незвичайні культури»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.40 «Їмо за 100»

11.20, 23.30 «Світське життя-

2018»

12.25 Мелодрама «Інший»

16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Українські сенсації»

21.30 «Вечірній квартал-

2018»

00.35 «Ліга сміху-2018»

04.50 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.40 «Жди мене. Україна»

08.30 «Слово Предстоятеля»

08.40 Х/ф «Висота»
10.30 Х/ф «Якщо йдеш, то 

йди»
12.10 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
14.10 Х/ф «Жандарм із 

Сан-Тропе»
16.10 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
18.10 Х/ф «Жандарм 

одружується»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

22.20 Х/ф «Арфа для коханої»
00.10 Х/ф «Навіщо ти пішов»
02.05 Д/п «Живе такий 

хлопець. Леонід 

Куравльов»

02.45 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний 

шлях

08.50, 15.20 Т/с «Ангеліна»

17.00, 20.00 Т/с «Відкрите 

вікно»

22.00 Т/с «Анютине 

щастя»

01.50 Телемагазин

02.20 Т/с «CSI: Майамі»

03.45 Реальна 

містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 2.10 Зона ночі

03.49, 4.24 Kids Time

03.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»

04.25 Пацанки. Нове життя

10.15 Заробітчани

12.10 Вар’яти

14.15 Хто зверху?

16.15 М/ф «Шрек 3»

18.05 Х/ф «Голодні ігри»

21.00 Х/ф «Голодні ігри. У 

вогні»

00.00 Х/ф «Будинок 

воскових фігур»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-

12.45 Факти. День

13.00, 1.20 «На трьох»

15.20, 19.10 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Х/ф «Джек Річер-2:

 Ніколи не 

повертайся»

22.40 Х/ф «Джек Річер»

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 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, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.50, 1.10 

Погода на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 1.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.15, 4.45 Top Shop

06.15 Х/ф «Чорний 
трикутник»

10.10 Х/ф «Морський 
характер»

12.05 Т/с «Коломбо»

15.40 «Речовий доказ»

16.55 «Легенди карного 

розшуку»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Одиночне 
плавання»

21.20 Х/ф «Оселя зла-3: 
вимирання»

23.15 Х/ф «Екстрасенс-2: 
лабіринти розуму»

01.10 «Таємниці 

кримінального світу»

02.45 «Випадковий свідок»

03.15 «Правда життя. 

Професії»

04.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Олексій 

Петухов

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка

08.20 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.30 Хочу бути 

08.55 UA. МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. Літаючий млин. 

Мультиплікаційний 

фільм

10.30 Фольк-music 

11.30 Енеїда 

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Париж

13.50 Погода 

14.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра

15.00 Сильна доля

16.00 Фольк-music

17.05 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на UA. 

КУЛЬТУРА 

18.30 Документальна 

програма

19.05 Світло 

19.55 Документальна програма

21.00 Концертна программа 

П. Табакова «Любов жива»

22.00 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів

22.50 Погода

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. Потрібні 

брехуни. 16+ 

01.25 Головна роль. Олексій 

Петухов

02.15 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Леся Українка. Лісова 

пісня

04.55 Документальна 

програма

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.55 Караоке на Майдані

09.00 Все буде смачно!

10.00 Битва екстрасенсів

12.05 Т/с «Було у батька два 

сини»

16.05 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

00.00 Цієї миті рік потому

02.05 Ультиматум

ПРЯМИЙ

09.00, 15.00, 22.00 Ток-шоу 

«Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»

12.15 «МЕМ»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 Інтерв’ю с Юлією 

Литвиненко

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05, 1.45 «102. Поліція»

09.00 Прем’ єра! ДжеДАІ 

2018 г.

10.00 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Людина 
президента»

16.05 Х/ф «Людина 
президента-2»

17.55 Х/ф «Харлей 
Девідсон і ковбой 
Мальборо»

19.50 Х/ф «Самоволка»
21.55 Х/ф «Я прийшов з 

миром»
23.45 Х/ф «Кілер 

мимоволі»
02.40 «Облом.UA.»

03.35 «Цілком таємно»

05.15 «Змішані єдиноборства. 

UFC №231»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». ЧА

07.45, 12.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 20.15, 22.30 

Футбол NEWS

10.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

13.20 «Ювентус» — «Інтер». 

ЧІ

15.10, 23.45 Світ Прем’єр-Ліги

15.55 LIVE. «Наполі» 

— «Фрозіноне». ЧІ

16.45 Футбол Tables

17.55 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

18.50 Топ-матч

19.00, 21.20 «Check-in»

19.25 LIVE. «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

21.40 LIVE. «Лестер» 

— «Тоттенгем». ЧА

00.15 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

02.05 «Кальярі» — «Рома». 

ЧІ

03.55 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

07.50, 3.50 Топ-матч

07.55 «Ювентус» — «Інтер». 

ЧІ

09.45 «Вотфорд» — «Ман 

Сіті». ЧА

11.35 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.05, 2.00 «Маріуполь» 

— «Шахтар». ЧУ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 LIVE. «Борнмут» 

— «Ліверпуль». ЧА

15.25, 17.45, 19.45, 22.15 

Футбол Tables

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

19.20 LIVE. «Кальярі» 

— «Рома». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Лаціо» — 

«Сампдорія». ЧІ

23.25, 1.40 «Check-in»

23.50 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

04.00 «Наполі» — 

«Фрозіноне». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.25 Містична Україна

08.15, 18.30 У пошуках істини

09.55 Великі танкові битви

11.40 Битва цивілізацій

12.40, 21.00 Як працюють 

міста

14.40 Ідеї, що перевернули 

світ

16.30 Дикі острови

17.30 Дика природа Африки

00.00 У пошуках інновацій

01.00 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Дай лапу»

08.45 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

11.25 «Ух ти show»

12.25 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.10 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»

21.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Секс за 

обміном»

01.45 «Їже, я люблю тебе!»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.10 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»

13.20 Х/ф «Герцог»

15.00, 2.50 Панянка-селянка

17.00 Х/ф «Готель «Гранд 

Будапешт»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Зірконавти

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 17+

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

09.30, 11.15, 3.25 Скелетон. 

Кубок світу

10.55 Лайфхак українською

12.15, 16.30 Телепродаж

12.35, 22.30 «Неповторна 

природа»

13.20 Х/ф «Ісус. Бог і 

Людина»

15.10, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. I етап. Спринт, 7, 

5 км, жінки

16.50 По обіді шоу

17.50 Спільно

18.20 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Розсекречена історія

21.25 Промінь живий

23.00 Світло

00.00 Телепродаж Тюсо

05.30 «Незвичайні культури»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.45 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55 «Світ навиворіт 10: 

бразилія»

11.05, 12.05, 13.00, 14.00 

«Світ навиворіт-2: 

Індія»

15.10 Комедія «Обережно! 

Предки в хаті»

17.25 Комедія «Великий»

19.30, 4.45 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Артистка»

00.40 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

05.00 «Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Хосе 

Педраса»

08.00 «Удачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.00 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

15.50 Т/с «Таїсія»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Велике 
весілля»

22.15 Х/ф «Лекція для 
домогосподарок»

00.20 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Відкрите вікно»

13.00 Т/с «Ноти кохання»

17.00, 21.00 Т/с «Людина без 

серця»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Роза 

прощальних вітрів»

01.00, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

05.20 Стендап-шоу

06.19, 7.29 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30 Х/ф «Діти шпигунів»
09.20 Х/ф «Діти шпигунів: 

Кінець гри»
11.00 М/ф «Шрек 3»

12.50 Х/ф «Голодні ігри»
15.45 Х/ф «Голодні ігри. У 

вогні»
18.30 Х/ф «Голодні ігри. 

Переспівниця. 
Частина 1»

21.00 Х/ф «Голодні ігри. 
Переспівниця. 
Частина 2»

23.50 Х/ф «Запит в друзі»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Інсайдер

07.00 Антизомбі

09.05 Т/с «Відділ 44»

11.00, 13.00 Х/ф «Час 
відплати»

12.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Джек Річер»
16.15 Х/ф «Джек Річер-

2: Ніколи не 
повертайся»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Команда «А»
23.05 Х/ф «Після заходу 

сонця»
01.00 Х/ф «Швидкісний 

вогонь»
03.30 «На трьох»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

07.00, 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, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

23.15 Винна Карта

00.30 Open Theatre, 1 ч.

01.20 Open Theatre, 2 ч.

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Вечір 
напередодні Івана 
Купала»

07.00 Т/с «Коломбо»

10.35 Х/ф «Доля людини»
12.25 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»
14.15 Х/ф «Океан»
17.10 Х/ф «Оселя зла-3: 

вимирання»
19.00 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
20.45 Х/ф «Осінній 

марафон»
22.40 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»
01.10 Х/ф «Екстрасенс-2: 

лабіринти розуму»
02.55 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Богдан 

Жолдак

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Париж

07.35 UA. МУЗИКА. Кліп 

07.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.45 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Король 

Дроздобород. Художній 

фільм 

10.35 Фольк-music. Діти

11.30 Енеїда 

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Відень

13.50 Погода 

14.00 Букоголіки 

14.30 Відкривай Україну з 

Суспільним 

15.00 Сильна доля 

16.00 Фольк-music

17.05 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на UA. 

КУЛЬТУРА 

18.30 Документальна 

програма

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

21.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на UA. 

КУЛЬТУРА 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Львівський театр опери 

та балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

Безумний день, або 

Весілля Фігаро

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (02.00-14.00)

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.10 Все буде смачно!

10.10 Караоке на Майдані

11.15 МастерШеф

17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 12.10, 17.10 Інтерв’ю з 

Юлією Литвиненко

10.15 Ток-шоу «Кримінал»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 «Закрита зона»

15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика»

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

18.00 Ток-шоу «Ехо України»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 0.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC 

№231»

08.00 М/ф

10.00 «Помста природи»

10.55 «Загублений світ»

11.50 «Шалені перегони»

12.50 Х/ф «40 днів та 
ночей»

14.25 Х/ф «Санктум»
16.30 Х/ф «Володар морів: 

На краю світу»
19.10 Х/ф «Слідопит»
21.10 Х/ф «Морська 

пригода»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ювентус» — «Інтер». 

ЧІ

07.45, 3.10 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Лаціо» — 

«Сампдорія». ЧІ

10.00, 16.15, 20.55 Футбол 

NEWS

10.25 «Моя гра». Прем’єра

10.55, 13.10 «Check-in»

11.20 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Десна». ЧУ

14.45, 17.45, 19.45 Футбол 

Tables

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Львів». ЧУ

19.20 LIVE. «Дженоа» 

— «СПАЛ». ЧІ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Удінезе» — 

«Аталанта». ЧІ

00.50 Журнал Ліги Чемпіонів

01.20 «Ньюкасл» — 

«Вулвергемптон». ЧА

03.40 «Мілан» — «Торіно». ЧІ

05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

07.45 «Кальярі» — «Рома». 

ЧІ

09.30 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

11.15 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

13.00 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

13.25 LIVE. «Сассуоло» 

— «Фіорентина». ЧІ

14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables

15.25 «Моя гра»

15.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Аталанта». ЧІ

17.55 LIVE. «Ньюкасл» 

— «Вулвергемптон». 

ЧА

20.00 Журнал Ліги Чемпіонів

20.30 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Торіно». ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

01.45 «Дженоа» — «СПАЛ». 

ЧІ

03.40 «Олександрія» 

— «Львів». ЧУ

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.30 У пошуках істини

09.50 Великі танкові битви

10.45 Повітряні воїни

11.35 Битва цивілізацій

12.30, 21.00 Як працюють 

міста

14.30 Ідеї, що перевернули 

світ

16.20 Дика природа Африки

00.00 У пошуках інновацій

01.00 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

10.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»

12.20 Х/ф «Щоденник 
кар’єристки»

14.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.00 Х/ф «Один день»
22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 «Їже, я люблю тебе!»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.40 М/ф «Пустотливе 

вороня»

13.00 4 весілля

17.15 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Зірконавти

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 Панянка-селянка

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.35 Казки, перевірені 

часом. «Розбійники 

мимоволі»

10.45 «Світ дикої природи»

11.20 Енеїда

12.20 Лайфхак українською

12.40, 22.05 Біатлон. Кубок 

світу. I етап. Персьют, 

12.5 км, чоловіки

13.35, 16.35 Телепродаж

14.00 #ВУКРАЇНІ

14.30 Перший на селі

15.05 Шахтарська зміна

15.40, 23.00 Біатлон. Кубок 

світу. I етап. Персьют, 

10 км, жінки

16.50 UA: Фольк

17.50 Прем’єра. «Мегаполіси»

18.20 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Д/ф 

«Найекстремальніший»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.00 Телепродаж Тюсо

01.40 «Незвичайні культури»

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (2.00-14.00)
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Тетяна МІЩЕНКО

 На вечірню концертну програму 
Spirit of joy («Дух радості») у Києві 
запрошує голос далекого Гаїті, учас-
ниця «Голосу країни» Німеччини — 
Рашель Джанті. У світ музики у сто-
личному Будинку художника вона за-
нурюватиме гостей 2 грудня разом із 
піаністом-віртуозом та композитором 
Фальком Боніцом, з яким працює ос-
танні п’ять років. Вхід для всіх бажа-
ючих — вільний.
 Рашель Джанті — гаїтянка за по-
ходженням, народилася в американсь-
кому Нью-Йорку, виросла у канад-
ському Монреалі. Нині мешкає в Єв-
ропі — у Берліні. Вокал — пристрасть 
і сенс її життя. Як бек-вокалістка ві-
домої канадської співачки Селін Діон, 
Рашель два роки гастролювала разом 
із поп-зіркою й відвідала понад 20 
країн світу. 
 Розпочавши сольну кар’єру, Джан-

ті з успіхом виступала в Італії, Німеч-
чині, Франції, Австрії, Швейцарії, 
Словаччині, Чехії, Україні, Ісландії, 
Марокко та на Тайвані. Особливе міс-
це в її музичній біографії посідає кон-
церт у штаб-квартирі ООН у Нью-Йор-
ку, присвячений вшануванню жертв 
рабства, та виступ в якості спеціальної 
гості із всесвітньо відомим Віденським 
хором хлопчиків. Цьогоріч Рашель спі-
вала на Віденському балу.

 Музикант, вокалістка й автор пі-
сень Рашель Джанті дебютувала альбо-
мом автентики D’ame soul. Відтоді спі-
вачка записала ще три компакт-диски, 
пісні з яких можна буде почути на кон-
церті у Києві.
 Творчість Рашель наповнена не лише 
музичним, а й духовним змістом, який 
поглибився завдяки практиці Сахад-
жа Йоги за останні десять років. Джанті 
каже, що медитація є її провідником та 
джерелом музичного натхнення. 
 Вокал Рашель супроводжуватиме вір-
туозна гра Фалька Боніца з Німеччини. 
Він комфортно почуває себе в різних сти-
лях: від класики до джазу, соул та поп-му-
зики. Його дебютний альбом Marzsonne, 
записаний у складі The Falk Bonitz Trio, 
поєднав у собі класичну музику, модер-
ний та латино-американський джаз та 
приніс йому славу неповторного й блис-
кучого композитора. Окрім цього, Фальк 
має значний досвід акомпонування для 
театральних проектів та німого кіно. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

У сучасному українському кіне-
матографі, який останні декілька 
років усе впевненіше спинається 
на ноги, по-сучасному знятих іс-
торичних фільмів, для дорослої 
аудиторії, які розповідають про 
події сивої давнини, фактично 
немає. І ось 22 листопада вий-
шов у вітчизняний прокат (твор-
ці картини свідомо відмовились 
від допрем’єрних показів на 
фестивалях) фільм Тараса Хи-
мича «Король Данило».
Це бойовик на основі біографії 
історичної постаті короля Русі 
Данила Романовича, який впер-
ше був визнаний Східною та 
Західною церквами як одностай-
ний правитель найбільшої у се-
редньовіччі території з найбагат-
шими природними ресурсами та 
досконалою системою правлін-
ня. Фільм про те, як творилася 
могутня держава у складні часи і 
яких надзусиль, як фізичних, так 
і дипломатичних, треба було до-
класти, щоб утримати її кордони. 
Тим паче що середньовіччя сла-
вилося ситуативними союзами.
Король Данило — історична 
постать і однойменний фільм 
нагадує, що слово «гонор» у пе-
рекладі — це честь, гідність, а не 
зневажливі «чванливість і пиха», 
як навчали радянські ідеологи.

Фільм зв’язав Львів, 
Запоріжжя, Київ, Дніпро
 Як виникла ідея звернутися 
до історичного жанру й конкрет-
но до цієї особистості, режисер 
«Короля Данила» Тарас Химич 
сказав для «України молодої» : 
«Я ж львів’янин, почав цікави-
тися його історичною постаттю 
й зрозумів, що дотепер існувало 
кліше про цього діяча. До речі, 
король Данило особливого сто-
сунку до Львова не має.
 Захотілося «втекти» з ХХ 
століття, бо я так довго займав-
ся історією цього періоду. Й у 
якийсь момент зрозумів: треба 
очистити пам’ять. Мені старші 
люди, які ділилися пережитим у 
ті буремні роки, сказали: «Твоє 
життя, то не наше життя. Твій 
момент настав, і тобі треба «втік-
нути», бо інакше ти не вийдеш із 
того стану...».
 Спершу здавалося, що не-
можливо буде зняти цей фільм. 
Але команда підтримала мене й 
дала віру в можливість здійснен-

ня давньої мрії. Тож вирішили 
разом: «Що вийде, те й вийде!» 
Зізнаюся, пішло трохи не так, 
як ми планували. Але зрозумі-
ли: проект має відбутися.
 Ми зустріли й перезнайоми-
ли купу людей, зв’язавши Львів, 
Запоріжжя, Київ, Дніпро, й від-
крилося нове бачення. Наша 
команда з декількох чоловік, 
яка свого часу «народила» й за-
реєструвала компанію «Інверт 
Пікчерс», створила середовище 
й подала ідею — ми хотіли, щоб 
люди занурилися у проект: і ак-
тори, і швеї, і всі інші, хто був 
причетний до створення «Коро-
ля Данила». 
 Найголовніше, що цей фільм 
змінив особисто мене як режи-
сера та дав зовсім інше бачення 
мого власного життя: я повер-
нувся до себе й побачив, що я — 
інша людина... Помінялося все, 
пожертвував багато чим, зокре-
ма мало спав, сів на дієту, зміни-
лися навіть смаки в їжі! Тобто у 
мене пройшов процес складного 
переосмислення й переживання. 
Місяць тому я потрапив у лікар-
ню від перенапруження, тож зро-
зумів, що є певні межі й у мого 
організму.
 Та ми всі помінялися. Наша 
команда побачила по-іншому 
весь процес зйомок і моменти не-
вдач, помилок не стали склад-
ними й депресивними для нас, а 
сприймалися саме як помилки, 
які треба виправити, й не більше 
того!
 Наша продюсер Олеся Гал-
канова-Лань у процесі зйомок 
встигла і вийти заміж, і вагіт-
ною допомагала вдягати акторам 
кольчуги, і народити... (Смієть-

ся). Таку ж безпрецедентну від-
даність роботі демонструвала вся 
команда».
 Тарас Химич каже, що цей 
фільм був великим ризиком, 
адже не фінансувався державою. 
«Відверто кажучи, ми допомоги 
у держави й не просили, самі шу-
кали спонсорів, — констатує він. 
— Адже вважаємо, що кіно має 
бути успішним і має окуповува-
тися: кошти, що вкладаються, 
повинні повертатися. Тож і ри-
зикнули. Бюджет нашого фільму 
невеликий, ми зібрали 4 мільйо-
ни, хоча затрати на нього були 
дещо більшими. Причому нам 
надходили пропозиції щодо фі-
нансової допомоги від деяких 
політичних партій та алкоголь-
них компаній, але ми принципо-
во відмовилися. 
 Створення стрічки почалося 
з нуля у лютому 2017-го, а закін-
чилися зйомки цьогоріч напри-
кінці жовтня, зовсім недавно зні-
мали деякі масовки. Був момент 
у серпні цього року через нестачу 
коштів зйомки зовсім зупинили-
ся. Ми навіть були у «мінусі» піс-
ля побудови замку...»

Зміна уявлення глядачів про 
Київську Русь ХІІІ століття
 Спеціально для зйомок по-
будували середньовічне місто 
Холм: за допомогою істориків та 
архітекторів відтворено унікаль-
ний комплекс середньовічного 
міста центральної Європи ХІІ-
ХІІІ століть. Відтворено тогочас-
ні декори та інтер’єри. Створено 
базу унікальних костюмів (по-
над 200 комплектів для голо-
вних героїв), розроблених під об-
рази фільму, що поєднали схід-

ну та західну культуру. Це суміш 
двох великих цивілізацій серед-
ньовіччя: римо-католицької Єв-
ропи та ортодоксальної Візантії. 
Замовлено близько 100 одини-
ць різноманітної зброї, яку від-
творили ковалі за фотографіями 
знахідок археологів. Взуття до 
фільму замовляли у США.
 Уся апаратура, що викори-
стовувалася на знімальному 
майданчику й належить зні-
мальній групі, це найсучасні-
ша техніка: камери Red, крани, 
коптери, лінія на кілометр. Ще 
однією особливістю кінокарти-
ни стане формат DCP: коман-
да принципово відмовляється 
від показу фільму в НD-якості, 
адже українське кіно має бути 
в найякіснішому форматі. Му-
зику до картини з використан-
ням комп’ютерних технологій 
написав молодий талановитий 
композитор Сергій Шманьов.
 Фільм «Король Данило» — 
першиий масштабниий про-
дукт, виготовлений на теренах 
Західної України, де було задія-
но майже 30 локацій (90% усіх 
знімальних процесів, продакшн 
і постпродакшн відбувавалися у 
Львові та області), а також у За-
порізькій області.
 Під час зйомок фільму режи-
серу довелося замінити виконав-
ця головної ролі його дублером 
— Сергієм Ярмошенком, акто-
ром фольклорно-етнографічно-
го кінного театру «Запорозькі 
козаки». Це його перша голо-
вна роль, а до того були невели-
кі епізодичні. Сергій — актор та 
професійний каскадер із досві-
дом роботи у закордонних про-
ектах. Усі бої та трюки викону-
вав сам. За словами режисера, 
після затвердження на головну 
роль Ярмошенко одразу почав 
брати приватні уроки українсь-
кої, аби покращити свою розмов-
ну мову, оскільки у повсякденно-
му житті він здебільшого росій-
ськомовний.
 Загалом акторів до проекту 
обрано не за зірковим статусом, 
а за відповідністю до створеного 
образу, зважаючи на акторську 
май стерність та повну віддачу 
під час зйомок. У фільмі впер-
ше за роки незалежності на од-
ному майданчику працювало 40 
українських каскадерів, тож ве-
лику увагу приділено action-сце-
нам. Бувало, що у масовках бра-
ло участь до 500 чоловік.
 Варто наголосити, що «Ко-
роль Данило» — це художня ін-
терпретація історичного образу. 
Творці фільму не претендують на 
достовірність, а створюють свій 
міф — як «Король Артур» чи 
«Робін Гуд». Це епос, бойовик із 
елементами драми та навіть ко-
медії. Цікава історія становлен-
ня однієї людини, яка повністю 
змінить уявлення глядачів про 

Київську Русь ХІІІ століття. 
 За словами режисера, сце-
нарій для фільму писала вся ко-
манда, але він особисто керував 
цим процесом. Продюсерка філь-
му Олеся Галканова-Лань займа-
лася корегуванням та редагуван-
ням діалогів. Загалом створення 
сценарію було засноване на пра-
цях львівського історика Леонтія 
Войтовича.

Про... шахи, Галич і Голлівуд
 ■ Тарасе, задоволені резуль-
татом?
 — Ми мали відчути серед-
ньовіччя, й воно нам відкрива-
лося. Коли підійшов час закін-
чувати зйомки — ти вже бачиш 
і розумієш: щось із задуманого 
увійшло в фільм, а щось ні. Тому 
хочемо в майбутньому зроби-
ти серіал, масштабніший. Крім 
того, з’явиться й телевізійна 
версія, де буде трохи все по-ін-
шому — деякі речі перевтілять-
ся, трансформуються, й глядач 
побачить нову версію фільму. 
Адже це — процес! 
 У зйомках брали участь два 
львівських спортивних клу-
би («Король Лев» і «Ліга бок-
серів»), адже треба було робити 
масовки боїв, і спортсмени-кас-
кадери навчали акторів бойо-
вим прийомам. У нас було друж-
нє життя в замку, де всі разом 
їли, переживали, раділи, мокли 
під дощем або ж мерзли під час 
зйомок на морозі мінус 20 гра-
дусів. 
 Вважаю, що якщо й крити-
кувати той чи інших фільм, то 
не за деталі, а за його суть. 
 ■ Чи запрошували кон-
сультантів-знавців «тієї» 
доби? Запам’яталися незвичні 
шахи...
 — Історичним консультан-
там у нас був знаний краєзна-
вець по Галичу й княжій добі Во-
лодимир Івасів. Були й консуль-
танти по архітектурі. 
 Щодо шахів, то у фільмі є 
сцена, де розігрувалася партія 
ХІІІ століття, — у цьому нам до-
помагав відомий ще із «Союзу» 
гройсмейстер Іван Яремко. А 
самі шахи придбали в Америці, 
причому копію 1266 року, зроб-
лену з єдино вцілілого музейно-
го комплекту. 
 Галицький коваль, який 
знав, яка тоді була ковка, виго-
товив люстри тощо.
 ■ За кордоном цікавилися 
«Королем Данилом»?
 — Причому із багатьох країн, 
тільки-но вийшов трейлер. Зі 
здивуванням писали нам і з Гол-
лівуду, бо спершу не зрозуміли, 
що фільм знято в Україні... Тож 
я зрозумів, що є певний рівень, 
якого ми досягли завдяки спіль-
ноті акторів, каскадерів і всієї 
команди. Це надихнуло працю-
вати й далі! ■

Рашель Джанті і Фальк Боніц разом творчо
 працюють п’ять років.
Фото надане організаторами концерту.

❙
❙
❙

ГАСТРОЛЬ

Дух радості з нотками Гаїті
Співачка Рашель Джанті 
виступала у штаб-квартирі 
ООН і на Віденському балу

■

ТАКЕ КІНО

Гоноровий Король Данило
Історичний бойовик Тараса Химича про середньовічну Україну, 
честь і гідність

■

Король Данило.
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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Як і навіщо робити велосипед 
транспортом
 В українських містах, а тепер 
і в громадах, постійно зростає 
увага до велотранспорту, але 
проектувати і будувати велоси-
педну інфраструктуру почали 
в нас лише в останні роки. При 
цьому без єдиних стандар-
тів кожне місто проектує її по-
своєму. Це привносить хаос в 
організацію велоруху і створює 
незручності для користувачів 
доріг: велосипедистів, водіїв 
авто та пішоходів.
 «Сьогодні в Україні бракує 
державних стандартів, як про-
ектувати якісну, уніфіковану 
та безпечну велоінфраструкту-
ру, — пояснює координаторка 
проекту «Асоціації велосипе-
дистів Києва» Катерина Шуль-
га. — Водночас проектуваль-
ники доріг і органи місцевого 
самоврядування потребують 
інструменту для прийняття рі-
шень. Цим інструментом ста-
нуть велосипедні держстандар-
ти, які вдалося замовити в ме-
жах проекту «Зелене світло для 
велоруху в громадах».
 До кінця 2018 року велоДС-
ТУ має розробити державне під-
приємство «Державний дорож-
ній науково-дослідний інститут 
імені М. П. Шульгіна».
 Однак метою проекту «Зеле-
не світло для велоруху в грома-
дах» є все-таки позитивні зміни 
саме на місцях. Аби покращи-
ти ставлення об’єднаних тери-
торіальних громад до велоси-
педного руху як економічного, 
сталого та привабливого транс-
порту для щоденних поїздок. І 
для цього замало створити пот-
рібне законодавство, велодоріж-
ки та велопарковки у школах. 
Перш за все, для цього потріб-
но змінити ставлення людей та 
їхні транспортні звички. Вело-
сипед в Україні досі вважаєть-
ся транспортом для бідних і ді-
тей. Тому навіть у невеликих 
містах України, де середні від-
стані не перевищують кілька кі-
лометрів, люди віддають пере-
вагу автомобілю, якщо можуть 
собі його дозволити.
 Щороку все більше ук-
раїнських міст приєднується до 
загальноєвропейської ініціати-
ви з популяризації сталих видів 
транспорту. Вона триває лише 
один тиждень у вересні та за-
охочує керівників громад од-
наково враховувати потреби пі-
шоходів, велосипедистів та ав-

томобілістів. Але цього року 
до інфокампанії вперше ма-
сово долучились об’єднані те-
риторіальні громади. Це ста-
ло можливим завдяки конкур-
су грантів на проведення Євро-
пейського тижня мобільності.
 «Ми отримали майже півсот-
ні заявок з 21 області України, 
— розповідає координатор кон-
курсу в межах проекту «Зелене 
світло для велоруху в громадах» 
Іван Зінов’єв. У конкурсі мог-
ли брати участь як самі грома-
ди, так і громадські організації, 
зареєстровані на їх території. В 
результаті гранти на проведен-
ня ЄТМ по 60 тисяч гривень виг-
рали 11 громад. І те, що їм вда-
лося зробити за ці гроші, прос-
то вражає».
 Наприклад, у Новопсковсь-
кій громаді на Луганщині зо-
середились на дитячій і сімей-
ній аудиторії. «Вік відвідува-
чів наших заходів був від 2,5 
до 67 років, — розповіла пред-
ставниця селищної ради Тетя-
на Червенко. В рамках проек-
ту ми закупили світловідбивні 
браслети, катафоти і ліхтарі. 
Ми закликаємо людей на ве-
лосипедах бути помітними на 
дорозі й усвідомити, що наше 
життя в наших руках».

Ковбої на велосипедах
 14-річний Євген мешкає у 
містечку Корюківка, що на Чер-
нігівщині.
 «У нас кожен другий, а то й 
перший має свій велосипед, — 
розповідає він. Велосипед — це 
як телефон, частина мого жит-
тя. Я часто їжджу велосипедом 
у сусідні села, по магазинах та 
до школи».
 До навчального закладу 
школяр доїжджає за 5 хвилин, 
і щоранку проходить квест із 
паркування — біля школи не-
має велопарковки. Більшість 
пристібає ровери до залізного 
паркану, а хто не встиг — пар-
кується біля дерев’яного. Немає 
у Корюківці й велодоріжок.
 «Я їжджу по дорозі, — роз-
повідає далі Євген. — Іноді ма-
шини лякають, тому додаткові 
знання не завадили б».
 Євген та його однокласни-
ки були першими учасниками 
велошколи з безпеки руху, яку 
організували в рамках проекту 
«Зелене світло для велоруху в 
громадах». Під час такої вело-
школи учням розповідали тео-
рію: чим має бути обладнаний 

велосипед, щоб поїздка була 
безпечною, де і як можна ру-
хатися велосипедом у місті, що 
означають дорожні знаки, як на 
велосипеді правильно поверну-
ти ліворуч і об’їхати перешко-
ду, як проїжджати перехрестя 
тощо.
 «Я переконаний, що дуже 
багато дітей і дорослих не ро-
зуміють цінності ПДР тільки 
тому, що поки в їхньому житті 
не трапилося ніяких неприєм-
ностей, — пояснює важливість 
такої школи Володимир Они-
щук, голова ГО «Альтернати-
ва» в Корюківській громаді. 
Варто працювати на виперед-
ження, і таке навчання є ко-
рисним, бо діти розуміють важ-
ливість світловідбивачів, ліх-
тарів на велосипеді та Правил 
дорожнього руху. Відповідно 
порушень і ДТП буде менше».
 Вивчене закріплювали під 
час поїздок на місцевості. Щоб 
не було нудно, те саме наочно 
демонстрували ковбої на вело-
сипедах у промовідео, знятих 
спеціально в рамках кампанії 
«Велосипедом до школи».
 «У відео подано різні прави-
ла поведінки під час руху вело-
сипедом, — пояснює координа-
тор кампанії Дмитро Жигінас. 
Їх можна використовувати під 
час проведення позашкільних 
занять із безпеки дорожнього 
руху, щоб підвищити інтерес 
школярів до теми завдяки ігро-
вому формату відеороликів». 
Кожен сюжет має кілька від-
критих питань, тому це прово-
кує дискусію після перегляду, 
обмін думками та досвідом се-
ред школярів, вчителі при цьо-
му виступають модераторами.
 «Таким чином, класичне за-
учування правильних відпові-
дей трансформується у динаміч-
ний процес, де учні самостійно 
приходять до усвідомлення пра-
вильності тих чи інших дій», — 
пояснює Дмитро.
 Є також відео, які спросто-
вують популярні стереотипи 
про велосипед, наприклад про 
спеку і обов’язковість душу 
після будь-якої велопоїздки. 

Вело школа з безпеки руху була 
розрахована на людей від 14 
років. Це той вік, з якого дозво-
лено їздити велосипедом по до-
розі за Правилами дорожнього 
руху України.
 «Ми хочемо передати знання 
ПДР, які стосуються велосипе-
дистів, саме дітям і сподіваємо-
ся, що вони принесуть ці знання 
додому і розкажуть батькам, ба-
бусям і дідусям. Таким чином, 
у містечках і селах зростати-
ме культура користування ве-
лотранспортом», — каже вело-
тренерка Анна Храбан, яка на 
волонтерських засадах прово-
дить велошколу з безпеки руху 
в Києві вже третій рік.
 Зараз «Асоціація велосипе-
дистів Києва розробляє мето-
дичні матеріали, щоб у грома-
дах могли в подальшому прово-
дити велошколи самостійно.
 За подібним сценарієм діяли 
польські велоактивісти з неве-
ликого міста Свідник біля Люб-
ліна. Спочатку вони проводи-
ли велонавчання для школярів 
самі, а тепер там це роблять вчи-
телі фізкультури, а діти здають 
іспит на велоправа.
 Крім велошколи, на почат-
ку жовтня біля школи у Корю-
ківці з’явилось шість велопар-
ковок. Їх поставили там під 
час кампанії «Велосипедом до 
школи».
 Ця кампанія проходить не 
лише в Корюківці. Вона теж 
складова проекту «Зелене світ-
ло для велоруху в громадах. 
Усього в кампанії беруть участь 
5 громад з 5 різних областей — 
Корюківська на Чернігівщині, 
Лохвицька на Полтавщині, 
Якушинецька на Вінниччині, 
Коростишівська на Житомир-
щині та Білозірська на Черка-
щині.

Велосипедисти є, 
велодоріжок немає
 Якщо велопарковки в гро-
мадах ще можна зустріти біля 
магазинів чи лікарень, то вело-
доріжок немає. Хоча кількість 
велосипедистів там у рази біль-
ша, ніж у великих містах Ук-

раїни, де вже починають буду-
вати дорожню велоінфраструк-
туру. Саме тому проект поста-
вив на порядок денний громад 
планування велосипедних ме-
реж. Щоб запустити цей процес, 
було обрано 5 громад, де місце-
ве керівництво зрозуміло необ-
хідність цих змін. Їх перелік 
майже збігається з кампанією 
«Велосипедом до школи» — 
Корюківська, Якушинецька, 
Коростишівська, Лохвицька і 
Пирятинська ОТГ провели дво-
денні воркшопи, в яких взяли 
участь представники та пред-
ставниці місцевої громади і 
ради.
 Важливо, що у воркшопах 
брали участь як велосипедис-
ти, так і не велосипедисти. На 
чолі з експертом «Асоціації ве-
лосипедистів Києва» вони виз-
начали головні точки тяжіння 
у громаді, проблемні ділянки на 
вулицях і велосипедні маршру-
ти з найвищим потенціалом. 
Результатом воркшопів у гро-
мадах є велоконцепції — плани 
дій для реалізації такої веломе-
режі.
 «Важливо, що вони містять 
мапу веломережі, — розпові-
дає експерт «Асоціації велоси-
педистів Києва» Вадим Дени-
сенко. На конкретних вулицях 
ми вже позначили, де буде ве-
ломережа, а де — ні. ОТГ може 
розставляти пріоритети — на 
яку вулицю виділяти гроші, на 
яку не виділяти. У концепціях 
також є чіткий, розписаний по 
роках план, де і на яких міс-
цях встановлювати велосипед-
ні парковки, хто за це відпові-
дальний, хто буде шукати гро-
ші під реалізацію, якщо їх не 
буде в місцевому бюджеті».
 Що це дає громадам? Вело-
інфраструктура та велопросвіта 
не лише збільшує безпеку на до-
розі та береже людські життя, а 
й сприяє економічному розвит-
ку. Багато громад хочуть розви-
вати туризм і розробляти цікаві 
веломаршрути, щоб привабити 
до себе гостей. Наявність вело-
доріжок заохочує не відмовля-
тись від велосипеда й місце-
ве населення. А це позитивно 
відбивається на громадському 
здоров’ї та заощаджує витрати 
на його охорону.
 «Навіть невеликі проекти 
здатні згуртувати людей. Коли 
люди збираються разом, щоб ре-
алізувати якусь свою ідею, вони 
контролюють своє життя і роб-
лять його кращим», — переко-
наний Микола Ляхович, радник 
із розвитку спроможності про-
грами для України з розширен-
ня прав і можливостей на місце-
вому рівні, підзвітності та роз-
витку «ULEAD з Європою». ■

14-річний Євген їздить велосипедом у сусідні села, 
по магазинах та до школи.
Фото з сайта life.pravda.com.ua.

❙
❙
❙

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

Велосипед 
для громади
Чому село вже зараз крутіше за місто

■

Марина БЛУДША, медіа-координаторка Асоціації велосипедистів Києва
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

Велосипед в українських містечках і селах — це частина життя і 
основний засіб пересування. Однак поки це стихійне явище, час-
то викликане відсутністю інших транспортних альтернатив. Для 
розвитку велоруху там бракує умов: велодоріжок, велопарковок 
та знання основних правил дорожнього руху користувачами вело-
сипеда.
Третій рік поспіль маленькі містечка і села України об’єднуються 
в громади. Процес децентралізації приводить до зростання міс-
цевих бюджетів. Урешті-решт, це приведе до поліпшення доріг і 
громадського транспорту та, швидше за все, зменшення обсягу ве-
лосипедних поїздок. Як втримати людей на велосипеді та дати їм 
можливість визнати його переваги для здоров’я, екології та еконо-
міки громад? На ці виклики спробував відповісти пілотний проект 
«Зелене світло для велоруху в громадах», який запустила у 2018 
році громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва» за 
підтримки програми «ULEAD з Європою» і місцевих рад.

Біля школи у Корюківці з’явилося 
шість велопарковок.
❙
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«Що стосується критики на мою адресу, 
то кожен має право на свою думку, хоч би якою  вона була».

Магнус Карлсен
норвезький шахіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 За тур до завершення гру-
пового раунду Ліги чемпіонів 
у п’яти з восьми квартетів уже 
визначилися пари майбутніх 
учасників «плей-оф». Іще дві 
«пульки» достроково обзавели-
ся одним повпредом для «стико-
вих матчів». Натомість у групі 
С розподіл путівок для «євро-
весни» відбудеться в останній 
ігровий день. У квартеті, де зма-
гається український чемпіон, 
вакантною до 1/8 фіналу Су-
перліги залишається одна пере-
пустка. І цілком реально, що її 
власником зможе стати «Шах-
тар», хоча після чотирьох турів 
шанси «гірників» посісти одне з 
двох прохідних місць вигляда-
ли вельми скромно.
 Однак турнірна доля розпо-
рядилася так, що «гірники» са-
мостійно вирішуватимуть своє 
майбутнє в поточній Лізі чем-
піонів. Після того як підопічні 
Паулу Фонсеки вирвали в гос-
тях перемогу в «Хоффенхай-
ма», а «Ліон» не зміг удома пе-
реграти «Манчестер Сіті», у до-
нецького клубу з’явилася пре-
красна нагода випередити в 
боротьбі за друге місце фран-
цузький колектив. Для цього 
«Шахтарю» потрібно небага-
то — переграти в заключному 
турі «Ліон». Щоправда, в попе-
редніх п’яти матчах групового 
етапу ЛЧ-2018/2019 бронзовий 
призер попередньої французь-
кої першості не зазнав жодної 
поразки, відтак команді Фон-
секи доведеться серйозно поп-
рацювати над вирішенням не-
простого завдання, а воно, схо-
же, — в світлі останніх подій, 
пов’язаних із введенням у де-
сяти областях України воєнно-
го стану, — матиме подвійну 
складність.
 Президент «Ліона» Жан-Мі-
шель Ола вже заявив, що його 
клуб не хоче наражатися на до-
датковий ризик і грати відпові-
дальний матч iз «гірниками» у 
Харкові, де останнім часом про-
водив усі свої домашні поєдин-
ки український гранд.
 «Ми попросили УЄФА де-

тально вивчити ситуацію. Ук-
раїна переживає кризу й, на 
жаль, продовжує страждати. 
В Європейському футбольному 
союзі вирішили перенести матч 
Ліги Європи між «Ворсклою» 
та «Арсеналом» iз Полтави до 
Києва. Думаю, що і в нашій си-
туації потрібно вчинити за схо-
жим сценарієм. Зараз грати в 
Харкові — це великий ризик», 
— заявив Ола.
 Водночас «Шахтар» уже по-
чав розшукувати «запасний 
аеродром» для прийому «Ліона» 

(12 грудня), яким, не виключе-
но, може стати «Арена Львів», 
де кілька сезонів тому «гірни-
ки» вже проводили свої домаш-
ні єврокубкові матчі. Виконую-
чий обов’язки керівника арени 
Юрій Майборода розповів, що з 
питанням про готовність прий-
няти матч Ліги чемпіонів йому 
вже телефонували з Федерації 
футболу України, а найближ-
чим часом — аби ознайомити-
ся зі станом газону — на «Аре-
ну Львів» планують завітати аг-
рономи донецького клубу.

 Поки ж функціонери «Шах-
таря» перейматимуться ство-
ренням оптимальних умов 
для вирішального поєдинку 
своєї команди, колектив Фон-
секи матиме можливість насо-
лодитися першою в поточно-
му розіграші ЛЧ перемогою, 
котру «гірники» змогли вир-
вати в «Хоффенхайма» на ос-
танніх секундах протистояння. 
«Успіх «Шахтаря» — це плоди 
нашої віри в себе до останньо-
го», — констатував Паулу Фон-
сека. ■

ФУТБОЛ

Капітанська віра
Здобувши свою першу перемогу в поточній Лізі чемпіонів, 
«Шахтар» зберіг шанси на вихід до «плей-оф» турніру

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 5-й тур. Група 
А. «Атлетико» (Іспанія) — «Мона-
ко» (Франція) — 2:0, «Боруссія» (Д, 
Німеччина) — «Брюгге» (Бельгія) 
— 0:0.
 Турнірне становище: «Атлети-
ко» — 12, «Боруссія» — 10, «Брюг-
ге» — 5, «Монако» — 1.
 Група В. «Тоттенхем» (Анг-
лія) — «Інтер» (Італія) — 1:0, «ПСВ» 
(Голландія) — «Барселона» (Іс-
панія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Барсело-
на» — 13, «Тоттенхем», «Інтер» — 7, 
«ПСВ» — 1.
 Група С. «ПСЖ» (Франція) — 
«Ліверпуль» (Англія) — 2:1, «На-
полі» (Італія) — «Црвена Звєзда» 
(Сербія) — 3:1.
 Турнірне становище: «Наполі» 
— 9, «ПСЖ» — 8, «Ліверпуль» — 6, 
«Црвена Звєзда» — 4.
 Група D. «Локомотив» (Росія) — 
«Галатасарай» (Туреччина) — 2:0, 
«Порту» (Португалія) — «Шальке» 
(Німеччина) — 3:1.
 Турнірне становище: «Порту» 
— 13, «Шальке» — 8, «Галатасарай» 
— 4, «Локомотив» — 3.
 Група Е. АЕК (Греція) — «Аякс» 
(Голландія) — 0:2, «Баварія» (Ні-
меччина) — «Бенфіка» (Порту-
галія) — 5:1.
 Турнірне становище: «Баварія» 
— 13, «Аякс» — 11, «Бенфіка» — 4, 
АЕК — 0.
 Група F. «Ліон» (Франція) — 
«Манчестер Сіті» (Англія) — 2:2, 
«Хоффенхайм» (Німеччина) — 
«Шахтар» (Україна) — 2:3 (Крамарич, 
17; Цебер, 40 — Ісмаїлі, 14; Тайсон, 15, 
90+3; вилучення: Солої, 60 («Х»)).
 Турнірне становище: «МС» 
— 10, «Ліон» — 7, «Шахтар» — 5, 
«Хоффенхайм» — 3.
 Група G .ЦСКА (Росія) — «Вік-
торія» (Чехія) — 1:2, «Рома» 
(Італія) — «Реал» (Іспанія) — 0:2.
 Турнірне становище: «Реал» — 
12, «Рома» — 9, «Вікторія», ЦСКА — 4.
 Група Н. «Ювентус» (Італія) — 
«Валенсія» (Іспанія) — 1:0, «Ман-
честер Юнайтед» (Англія) — «Янг 
Бойз» (Швейцарія) — 1:0.
 Турнірне становище: «Ювентус» 
— 12, «МЮ» — 10, «Валенсія» — 5, 
«Янг бойз» — 1.

■

Відновившись після травми, у матчі проти «Хоффенхайма» капітан «Шахтаря» Тайсон приніс своїй команді 
першу «лігочемпіонську» перемогу в сезоні.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Сценарій, за яким розгорта-
лася «класична» частина матчу 
за світову шахову корону між 
володарем чемпіонського титу-
лу Магнусом Карлсеном та пре-
тендентом Фабіано Каруаною, у 
багатьох шанувальників шахів 
викликав сум і розчарування. 
«12 нічиїх поспіль — це занад-
то», — так охарактеризував за-
вершення основної серії поє-
динку 14-й чемпіон світу Воло-
димир Крамник, припустивши, 
що в майбутньому, задля уник-
нення подібних «ексцесів», ор-
ганізатори підуть на зміну рег-
ламенту.
 «Захисна» тактика Карл-
сена, котрому протистояв при-
близно рівний за силою опо-
нент, і справді викликала чи-
мало нарікань. Якщо в першій 
половині «класичного» про-
тистояння більше за обереж-
ність критикували американ-
ця Каруану, то наприкінці 12-
серійного марафону під шква-
лом невдоволення опинився 
норвезький чемпіон, який у за-
ключній партії відмовився гра-
ти на перемогу в сприятливій 
для того позиції.
 Очевидно, вже тоді норвезь-
кий геній вирішив, що, як і під 

час попереднього захисту ти-
тулу, в протистоянні з Сергієм 
Карякіним, свій головний удар 
він робитиме на «тай-брейку», 
коли гра перейде з класичного 
на швидкий контроль часу.
 На відміну від «класики», де 
перевага кращого шахіста пла-
нети Карлсена над другим за 
рейтингом шахістом ФІДЕ Ка-
руаною становить лише кіль-
ка пунктів, в «рапіді» норвезь-
кий чемпіон мав значно кращі 
вихідні позиції, ніж його кон-
курент. Тож не дивно, що на 
«тай-брейку» 26-річний аме-
риканець не здобув жодного 
очка, програвши Магнусу три 
партії поспіль. «Я дуже задово-
лений. Сьогодні в мене вийш-
ло все. «Звичайно, в 12-й пар-
тії я проґавив декілька кращих 
ходів. Але зараз я задоволений, 
що переміг, і вважаю, що при-
йняв правильне рішення. Що 

стосується критики на мою ад-
ресу, то кожен має право на 
свою думку», — заявив Карл-
сен, який утретє поспіль захис-
тив чемпіонський титул.
 Уперше піднявшись у 2013 
році на чемпіонську висоту, від-
тоді кращий шахіст сучасності 
продовжує безроздільно царю-
вати на шаховому троні. Ананд, 
Карякін, Каруана — нікому з 
них не вдалося відібрати чем-
піонський титул у норвезького 
генія.
 «Вітаю Магнуса, мені про-
тистояв один iз найталановиті-
ших гравців в історії шахів. Я 
віддав грі все, що в мене було», 
— визнав Фабіано Каруана. За 
його словами, в США підростає 
молоде покоління потужних 
шахістів, які зможуть повернути 
країні чемпіонську корону. Поки 
ж вона залишається у неперемож-
ного норвежця Карлсена. 

 «Матч продемонстрував, що 
на високому рівні стало ней-
мовірно складно виграти бо-
дай одну партію. І це не тому, 
що ми не намагалися цього зро-
бити. Так, у 12-й партії я за-
вчасно вирішив, що саме «тай-
брейк» буде для мене найкра-
щим варіантом. Вважаю, що я 
прийняв правильне рішення», 

— підсумував чемпіон.
* * *

 Так само на «тай-брейку» 
захистила свій чемпіонський 
титул і китаянка Цзюй Веньц-
зюнь. У фіналі чемпіонату сві-
ту, котрий проходив у Хан-
ти-Мансійську, вона здолала 
господарку турніру Катерину 
Лагно з Росії. ■

ШАХИ

Правильне рішення
Найсильніший за рейтингом шахіст планети 
зберіг світову шахову корону

■

Магнус Карлсен утретє поспіль захистив титул чемпіона світу 
з класичних шахів.
Фото з сайта chess-news.ru.

❙
❙
❙
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 Новини спорту:
 Зафiксовано світовий рекорд 
точності закидання блешні. Один 
чоловiк лише за десять хвилин за 
допомогою звичайного спінінга пе-
ретягав на балкон шостого поверху 
півтонни кавунів.

* * *
 Поліцейський спостерігає за па-
нянкою, яка роздягається на березі 
річки. Коли вона зібралася ввійти у 
воду, він сказав:

 — Тут купатися заборонено.
 — Що ж ви раніше мовчали?
 — А роздягатися тут не заборо-
нено.

* * *
 — Хочу вас заспокоїти. 
Здоров’я вашої дружини в поряд-
ку. Скажіть їй, що це просто ознаки 
старiння.
 — Лiкарю, а не могли б ви сам 
сказати їй це. Я з дитинства не ви-
різнявся особливою хоробрістю.

По горизонталі:
 2. Людина, що навчає і виховує ді-
тей. 7. Порода папуг, які легко вчаться 
говорити. 8. Шкода, хво роба, спричи-
нені кому-небудь злим поглядом чи сло-
вом, пристріт. 9. «... відлунав. Жовто-
сині знамена затріпотіли на станції знов. 
І до юрби полонених сам курінний підій-
шов» (Володимир Сосюра). 11. «Тече 
вода в синє море, та не витікає. Шу-
ка ... свою долю, а долі немає». (Тарас 
Шевченко). 13. Ковальський інструмент 
у вигляді щипців із загнутими всереди-
ну кінцями. 15. Кавалерійський висо-
кий чобіт, що закриває коліно, відомий 
ще з мушкетерських часів. 16. Ім’я аме-
рикансько-канадської актриси, яка зіг-
рала головну роль у фільмі «Моє ве-
лике грецьке весілля». 18. Інфекцій-
не захворювання, що супроводжується 
лихоманкою і порушеннями психіки, пе-
реноситься вошами. 19. Одне з імен ди-
явола. 20. Монах із ватаги легендарно-
го Робіна Гуда. 21. Один із засновників 
австралійського рок-гурту AC/DC, який 
помер у листопаді 2017-го. 22. Кермо 
в човна чи в літака. 24. Національний 
чоловічий убір у турків. 26. Біле полот-
но, яким огортають тіло померлого. 28. 
Один із міфічних братів, від якого пішли 
поляки. 30. Давня назва колісної ліри. 
31. Біблійний пророк, один із 12 «ма-
лих» пророків Старого Завіту. 32. Річка, 
яку перейшов Цезар під час свого пере-
можного походу на Рим.
По вертикалі:
 1. «Колючка», якою кусаються 
бджоли та оси. 2. Представник серед-
ньовічного західнослов’янського пле-
мені, що селилося по річці Лаба, на зем-
лях нинішньої Саксонії. 3. Дерево, яке 

називають «деревом Перуна». 4. «Ой, 
..., ..., ..., ... зелененький. Полюбила ко-
зака, бо він молоденький». (Народна 
пісня). 5. Шум, галас, крик про допо-
могу. 6. Українська національна страва. 
10. Найпростіша одноклітинна твари-
на, що живе в прісних і солоних водах, 
яку порівнюють із жіночим взуттям. 
11. Символічна могила без тіла на міс-
ці загибелі людини. 12. М’ясна чи риб-
на страва довгастої форми із засмаже-
ного фаршу з хлібом, яйцем та спеція-
ми. 13. Український футбольний клуб 
із Кривого Рогу. 14. Третє за величи-
ною місто Ірану. 17. Відома українська 
кондитерська фабрика. 18. Дрібні зе-
лені комахи, що смокчуть сік із листя. 
22. Український письменник, автор ро-
манів «Троща» та «Залишенець». 23. 
Ароматична смола, яку в церкві запа-
люють під час служби. 25. «... був па-
рубок моторний і хлопець – хоч куди ко-
зак» (Іван Котляревський). 27. Священна 
гора в Греції. 28. Внутрішня частина кори 
листяних дерев, що межує з деревиною. 
29. Класичний удар збоку в боксі. ■
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Дара ГАВАРРА

 Уїлла Сміта та Джаду Пінкетт недарма вва-
жають найміцнішою сімейною парою Голлівуду, 
адже разом вони вже понад 20 років, а це на «ан-
гельських» пагорбах щось та й означає. Проте, як 
зізнаються обоє з подружжя, сімейне життя — це 
постійна і копітка робота, і якби вони не працювали 
над своїми стосунками, то вже б давно розійшли-
ся у різні боки.
 Відомий кіноактор, зірка «Людей у чорно-
му» та «Дня незалежності», подвійний номінант 
на «Оскара», розповів, що вісім років тому їхня 
сім’я була на порозі розвалу. «Я був спустошений, 
ми розійшлися, а потім знову зійшлись. Довело-
ся все починати спочатку, все змінити і будувати 
стосунки по-новому», — поділився своїми спо-
гадами актор. При цьому, зізнається Уїлл, питан-
ня про розлучення навіть не стояло, адже, нага-
даємо, в нього вже був негативний досвід першо-
го шлюбу, коли після трьох років спільного жит-
тя йому довелося розлучитися з дружиною Шері 
Зампіон. Найбільше Сміт жалкує за старшим си-
ном, Уїллардом Крістофером Смітом ІІІ, який за-

лишився жити з мамою, проте він 
ніколи не переривав спілкування із 
сином. Із другою дружиною, також 
актрисою, Джадою Пінкетт актор 
виховує сина Джейдена і доньку 
Уїллоу, тож заради дітей готовий 
працювати над стосунками й на-
далі, аби їхня сім’я  була міцним 
муром, який витримає будь-які 
житейські бурі.
 Та саме діти і спонука-
ють подружжя до певних «су-
тичок». Так, зірковий татусь ви-
рішив «ліпити» зі своїх нащадків 
також «зірочок», для чого знімав 
у кіно, водив на всілякі світські заходи, під-
штовхував до музичної кар’єри. Джада ж була 
противницею того, щоб її діти ставали ньюз-
мейкерами різних жовтих видань, що мог-
ло зашкодити як їхньому майбутньому, так 
і вплинути на характери ще не сформова-
них особистостей. Та, сподіваємось, вива-
женість і любов візьмуть верх над усіма 
непорозуміннями в цій сім’ї. ■

з 3 до 9 грудня

 Овен (21.03—20.04). Ваше 
здоров’я стабілізується. Занепо-
коєння може викликати тільки 
безсоння. Не зловживайте тютю-
ном і спиртним, обмежте спожи-
вання солоної їжі.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). 
Якщо у вас надмірна вага, зараз 
найкращий перiод сісти на дієту. 
Надайте перевагу здоровій їжі. 
Якщо підійдете до справи серйоз-
но, результат винагородить витра-
чені зусилля.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8. 

 Близнюки (22.05—21.06). 
Будьте обережні з електричними 
приладами та гострими інструмен-
тами — є ризик виробничих травм. 
Можуть виникнути проблеми з не-
рвовою системою. Для стабілізації 
стану можна зайнятися йогою.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Рак (22.06—23.07). При-
діліть більше уваги фізичним 
вправам. Радимо відмовитися 
від делікатесів і консервованої 
їжі, інакше не уникнути проблем 
зі шкірою.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Лев (24.07—23.08). Най-
більшого успіху ви досягнете у 
своїй професійній діяльності. 
Головний рецепт — бути гнуч-
ким, а не догматичним. Ідіть на 
поступки, інакше ви відштовх-
нете тих, хто дійсно хоче допо-
могти вам.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 8.

 Діва (24.08—23.09). Мож-
ливо, хтось із колишніх друзів 
спробує відновити з вами стосун-
ки. Але все це буде нещиро, у вас 
виникнуть розбіжності. Якщо ви 
самотні, у вас буде багато любов-
них пригод.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Терези (24.09—23.10). Ні 
про що в цей період не турбуйте-
ся і живіть сьогоденням. Причи-
ною поганого настрою будуть рев-
нощі. Тримайте себе в руках і став-
теся до всього з гумором.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Не намагайтеся знайти логіку 
у сфері почуттів. Сприймайте 
життя таким, яким воно є. Кон-
флікт у стосунках iз коханою 
людиною може виникнути че-
рез гроші, уникайте великих по-
купок.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). У 
першій половині тижня ви досяг-
нете більшого успіху в професій-
ному плані. Ви раптом виявите, що 
користуєтеся повагою і визнанням 
серед колег і керівництва.
 Дні: спр. — 9; неспр. — не-
має.

 Козеріг (22.12—20.01). Усі 
ваші ідеї та пропозиції будуть прий-
няті начальством із великою увагою. 
Головне — терпіння, удача на вашо-
му боці. У цей період зірки обіцяють 
вам велику романтичну пригоду, яка 
принесе тільки радість.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Водолій (21.01—19.02). У 
вас дуже хорошi професійні пер-
спективи. Але не переоцінiть себе, 
якщо ви спробуєте зрушити гори 
— великий ризик розчарувань. 
Намагайтеся дивитися на речі 
реалістично, не прагніть досягти 
всього і відразу.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Риби (20.02—20.03). Слід-
куйте за дієтою, обмежте вживання 
тютюну і кави. Від підвищеної не-
рвозності допоможе сильне фізич-
не навантаження — рекомендуємо 
відвідувати фітнес-центри.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СПРАВИ СІМЕЙНІ

Уїлл Сміт — за міцні сім’ї
Подружні стосунки — це постійна робота, 
впевнений актор

■

Уїлл Сміт.❙

1—2 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно. Уночi снiг, удень снiг. На дорогах ожеледиця. Вi-
тер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -6...-8, удень -2...-4. 
Пiслязавтра температура вночi -6...-8, удень -2...-4.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Славське: вночi 
-12...-14, удень -3...-5. Яремче: вночi -14...-16, удень -7...-9. 
Мiжгiр’я: вночi -9...-11, удень -2...-4. Рахiв: уночi -9...-11, 
удень -2...-4.

29 листопада висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 5 см, Стрий — 9 см, Славське — 4 см, Плай — 4 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — 19 см, Івано-
Франкiвськ — 12 см, Яремче — 16 см, Коломия — 17 см, 
Пожежевська — 30 см.
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