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стор. 4» стор. 3»

До закінчення передплати на «Україну молоду» на наступний рік залишилось 4 дні      стор. 7

Керівник народного чоловічого хору — про 30-ліття 

«Чумаків», шкоду від «покращування» голосів 

вокальною дресурою, виконавські штампи народних 

пісень і те, як Триліси співали у Трилісівці

стор. 14»

Василь Триліс: Гуртовий спів — природна терапія, 
яку українці розробляли тисячі років

Поляк на «ровері» «Мамi української 
корупцiї»

стор. 2»

Канонічний тільки руський 

мат-мат-мат-ріархат!..

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Кому собор, а кому — 
пакувати валізи
Московські попи битимуться 
проти об’єднання 
українського православ’я 
до останнього
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«За підтримки Фріца Майєса 95 канівських дітей iз вродженими вадами 
було проліковано в Німеччині. Це операції за сотні тисяч євро. Фріц 
домовлявся з німецькими лікарями, і вони проводили їх безплатно».

Микола Москалець
радник міського голови Канева

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями в Канів iз Німеч-
чини приїхав Мохамед Фарукі 
Фарук. Він привіз для міста 11 
тисяч євро. Так заповідав по-
чесний громадянин Канева, 
голова громадської організа-
ції «Друзі Канева» з німець-
кого міста-побратима Фірзена 
Фріц Майєс, який за своє жит-
тя постійно опікувався пробле-
мами українського міста і зро-
бив для його жителів чимало 
добрих справ. Ці євро — то 
остання воля Фріца, який по-
мер у липні цього року.
 Тож за ці кошти опера-
тивно придбали обладнання 
для Канівської районної лі-
карні, зокрема, для відділення 
хірургії купили сучасний опе-
раційний стіл за 256 тисяч гри-
вень, лампу операційну безті-
ньову за 84 тисячі. А ще тут 
планують облаштувати додат-
кову операційну.
 Як розповідають у Канів-

ській міській раді, Моха-
мед Фарукі Фарук — завіду-
вач складу, в якому збирають 
усю гуманітарну допомогу для 
Канева. Він повідомив, що ви-
конав останнє прохання Фріца 
Майєса. Адже той до останніх 
днів думав про Канів і заповів, 
щоб замість квітів люди, які 
приходитимуть на церемонію 
його поховання, приносили 
гроші для канівців. Так фір-
зенці зібрали суму в 11 тисяч 
євро. Рідні Фріца Майєса вирі-
шили, що ці кошти мають бути 
спрямовані на придбання об-
ладнання для Канівської ЦРЛ.
 «До Канева з Києва вже 
приїхали фахівці, які працю-
ють над тим, аби ввести в дію 
нове обладнання у хірургії», — 
розповідає «Україні молодій» 
радник канівського міського 
голови Микола Москалець.
 За його словами, дружба 
канівчан iз фірзенцями триває 
з 1992 року. Все почалося з 
приїзду на Тарасову гору кіль-

кох жителів Фірзена, з якими 
й познайомилися канівчани на 
чолі зі своїм тодішнім міським 
головою. Трохи пізніше до Ні-
меччини поїхала невеличка де-
легація канівчан, яка добирала-
ся до чужих країв на «Копійці». 
Вiдтодi й триває дружба двох 
поріднених міст. 
 За минулі 26 років за 
сприяння Фріца Майєса, який 
робив наголос на соціальних 
питаннях, канівська громада 
неодноразово отримувала від 
фірзенців  найрізноманітнішу 
допомогу. За цей час у Канів, 
розповідає Микола Васильо-
вич, iз Німеччини привезли по-
над 2 тисячi тонн гуманітарних 
вантажів, зокрема, й медичне 
обладнання для поліклініки, 
візки для людей i дітей з ін-
валідністю тощо. 
 «За підтримки Фріца Майє-

са 95 канівських дітей iз вродже-
ними вадами було проліковано в 
Німеччині. Це операції за сотні 
тисяч євро. Фріц домовлявся з 
німецькими лікарями, і вони про-
водили їх безплатно», — наго-
лошує Микола Васильович. І до-
дає: німецький друг Канева був 
ініціатором того, аби доплачува-
ти до зарплат медичним сестрам 
та самотнiм пенсіонерам. І це діє 
й нині. 
 «У Фірзені вже побува-
ли понад двi тисячi канівців. 
У нас навіть з’явилися інтер-
національні сім’ї, тож канів-
ці поріднилися з фірзенцями 
по-стравжньому», — зазна-
чає Микола Москалець.
 Він каже, що дружба з Фір-
зеном триватиме і надалi. Як на-
голосив Мохамед Фарукі Фарук 
на зустрічі з Ігорем Ренькасом, 
міським головою Канева, благо-
дійники продовжуватимуть свою 
роботу, як і обіцяли Фріцу Майє-
су. Вже озвучено перелік потреб 
для соціальних закладів міста, в 
тому числі й Канівської ЦРЛ. Це, 
зокрема, пральні машини, ліжка, 
постільна білизна.
 До речі, ще один показо-
вий приклад. Вiсiм років тому 
жителька Фірзена заповіла 
Каневу 100 тисяч євро, і за ці 
кошти містяни відремонтува-
ли в лікарні дитяче відділення, 
яке вважають на Черкащині од-
ним із кращих. ■

НА ФРОНТІ

Мінний град
Окупанти намагаються відновити 
напруження на Донецькому 
напрямку
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних 
сил 12 грудня залишалася контрольованою українсь-
кими військовими. Найбільшу напруженість відзнача-
ють на Донецькому напрямку. В ході обстрілів росій-
ські окупаційні війська двічі застосували заборонене 
Мінськими угодами озброєння. Всього окупанти впро-
довж доби сiм разів порушили режим припинення вог-
ню, зокрема, із застосуванням мінометів 82-го калібру 
iз загальною витратою 11 мін.
 У відповідь на постійні намагання ворога загострити 
ситуацію на лінії зіткнення та у прифронтових населе-
них пунктах Об’єднані сили вживають рішучих заходів 
для припинення ворожих провокацій, захисту життя та 
здоров’я особового складу та цивільного населення. 
 На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь iз 
мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил не-
подалік населеного пункту Кримське. 
 Знову відзначають намагання окупантів відновити на-
пруження на Донецькому напрямку. По позиціях наших 
військових у районі населених пунктів Авдіївка, Старо-
гнатівка, Тарамчук противник відкривав вогонь iз гра-
натометів різних систем, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку з міно-
метів калібру 82 мм позиції українських військових об-
стрiляли в районі населеного пункту Чермалик.
 У районі проведення операції Об’єднаних сил напе-
редодні Андрія не було втрат серед українських військо-
вих. Кількість обстрілів та інтенсивність застосування 
важкого озброєння противником нашим воякам удало-
ся суттєво зменшити. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Освітяни Сміли та Кам’янки 
отримають до нового року свою 
заробітну плату в повному об-
сязі. Кабінет Міністрів України 
перерозподілив освітню субвен-
цію місцевим бюджетам на 2018 
рік.
 Як розповідає народний де-
путат Сергій Рудик, якого до 
Верховної Ради вибрали жителі 
цих міст і який був ініціатором 
такого перерозподілу, почина-
лося все, як завжди, з благих на-
мірів. 11 січня 2018 року Уряд 
прийняв постанову № 22 «Про 
підвищення оплати праці педа-
гогічних працівників», і деяким 
категоріям педагогічних праців-
ників було підвищено посадові 
оклади на 10%.
 «На виконання рішення Уря-
ду управління освіти Смілянсь-
кої та Кам’янської міських рад 
нараховують та виплачують від-
повідні суми коштів своїм педа-
гогічним працівникам. Як ре-

зультат — виконання постанови 
Кабміну призводить до того, що 
в міських бюджетах утворюєть-
ся дефіцит фонду заробітної пла-
ти на IV квартал 2018 року, адже 
кошти на виплату зазначеного 
підвищення не було враховано у 
загальному обсязі освітньої суб-
венції на 2018 рік», — пояснює 
Сергій Рудик.
 Депутат додає: паралельно 
з цим і в Смілі, і в Кам’янці уп-
равління освіти затвердило за-
ходи щодо економного та раціо-
нального витрачання бюджет-
них коштів. Кам’янка змогла 
зекономити 2,2 млн. гривень, а 
Сміла — 2,9 млн. гривень. Од-
нак цього виявилося недостат-
ньо для того, аби профінансу-
вати заробітні плати у повному 
обсязі. Тож заборгованість до 
кінця року по Смілі на сьогодні 
становить 2,3 млн. гривень, а по 
Кам’янці — 1,6 млн. гривень.
 «І ось нарешті наші спільні 
зусилля увінчалися успіхом», 
— підсумовує Сергій Рудик. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 15 грудня на Об’єд-
навчому соборі у Святiй 
Софiї в Києвi буде об-
раний голова нової ук-
раїнської церкви, який 
поїде до Стамбула отри-
мувати томос.
 Ритуал злуки і вио-
кремлення українського 
православ’я давно набув 
значення не просто полі-
тичного, а міжнародного. 
Жарт-візитка «атеїстів 
(мусульман, католиків) 
Київського патріархату» 
викликає доброзичливу 
усмішку в прихильників 
української державності 
і біснування ряжених 
фанатиків патріархату 
ефесбешного. На тлі вій-
ни з Росією, яка стала ка-
талізатором об’єднавчих 
процесів для українсько-
го суспільства, незалеж-
но від конфесійної прина-
лежності, ця подія давно 
вийшла за внутріцерков-
ні межі. Вже оголошено, 
що Президент Порошен-
ко, який також доклав 
немало зусиль для втi-
лення цієї ідеї, виступить 
зі словом до духівництва 
й народу перед Собором.
 Напередодні Об’єд-
навчого собору, 13 груд-
ня, Українська право-
славна церква Київсько-
го патріархату провела 
свій архієрейський со-
бор. Ієрархи зібралися в 
резиденції предстоятеля 

УПЦ КП Філарета, щоб 
визначитися з підтрим-
кою кандидатів на пост 
предстоятеля нової по-
місної церкви.
 На об’єднавчому со-
борі проголосять ство-
рення Православної цер-
кви в Україні та затвер-
дять її статут. А обраний 
на ньому предстоятель 
після цього отримає то-
мос про автокефалію з 
рук Вселенського пат-
ріарха Варфоломія.
 Тим часом приспіш-
ники Московського пат-
ріархату, які впіймали 
облизня при всіх поперед-
ніх спробах не допустити 
об’єднання і незалежно-
го вiд Росії статусу ук-
раїнського православ’я, 
разом зі своїми ляльково-
дами бісяться не на жарт. 
Служба безпеки України 
заявила, що Російська 
Федерація готувала про-
вокації напередодні со-
бору, а наміснику Києво-
Печерської лаври митро-

политу Павлу доручили 
координувати акції про-
ти томосу. Основну став-
ку було зроблено на роз-
бурхування скандалів 
навколо майбутнього 
предстоятеля об’єднаної 
української церкви.
 Тим часом УАПЦ за-
явила, що не подавати-
ме кандидатуру на цю по-
саду. Предстоятель УПЦ 
КП Філарет, у свою чер-

гу, заявив, що єпархії 
пропонуватимуть влас-
ного кандидата, і вже на 
Соборі оголосять рішен-
ня щодо майбутнього го-
лови.
 Собор розпочнеться з 
короткої служби Божої 
о 10 ранку, потім висту-
пить Президент, а після 
цього духівництво вирі-
шуватиме питання по-
рядку денного. ■

гривень
за результа-
тами тендеру 

замовила дві автівки Mercedes-Benz S-600 держор-
ганізація «Автобаза Державного управління спра-
вами», повідомляють «Наші гроші» з посиланням 
на систему «Прозорро». Це по $600 тисяч кожна.

На 36,01 млн. тонн
нестачі зерна та про-
дуктів його переробки 

зафіксовано на  державних Полтавському та Івано-
Франківському комбінатах хлібопродуктів за період 
2016-2018 років, повідомляє експертна організація 
StateWatch. Наразі цей інцидент розслідує Генераль-
на прокуратура.

каналізаційних очисних споруд
нараховують в Україні, повідомив гендиректор 
ПрАТ «АК «Київводоканал Дмитро Новицький. 
Більшість iз них проектувалася в 60-ті роки ми-
нулого століття і потребує модернізації.

одиниць 
техніки
прийшло до 

війська за два тижні завдяки заходам, пе-
редбаченим воєнним станом, заявив гла-
ва Міноборони України Степан Полторак в 
ефірі одного з телеканалів.

росіян
вважають, що від-
повідальність за 

проблеми в Росії та зростання вар-
тості життя несе президент Володи-
мир Путін, про це свідчать результа-
ти соцопитування Левада-центр
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ДЕФІЦИТ

Гривні для освітян
Уряд виділив кошти на заборговану 
зарплату освітянам двох черкаських міст

■ ДОБРА СПРАВА

Остання воля Фріца
У Канів передали 11 тисяч євро 
від німецького мецената

■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Кому собор, а кому — 
пакувати валізи
Московські попи битимуться проти об’єднання 
українського православ’я до останнього

■
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сягнули снігові 
замети в місті 
Прилуки Чер-

нігівської області 13 грудня, пові-
домляє Укргідрометцентр.

33 см
щорічно 
п і д в и -
щувати-

муть пенсії кожного 1 березня наступного року, 
починаючи з 2019-го, запевнив віце-прем’єр-
міністр Павло Розенко через прес-службу  Кабі-
нету Міністрів.

людей
загинуло, ще 48 пасажирів 

потрапили до лікарень після аварії 
швидкісного поїзда поблизу Анкари в 
Туреччині вранці 13 грудня, повідом-
ляє CNN Turk.

веломаршрутів
спроектують у столиці у 2019 

році за умови надання коштів, повідом-
ляє Асоціація велосипедистів Києва. По-
дано бюджетний запит до департаменту 
транспортної інфраструктури КМДА. 

— таке прогнозоване зростання вартості 
електроенергії для промисловості та інших 
непобутових споживачів у першому та дру-

гому кварталах 2019 року, передбачає Оксана Кривенко, 
глава Національної комісії, що здійснює регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг. ■

На 17-40% 9 7 2%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Світлана МИЧКО

 Тернопільські право-
охоронці затримали чо-
тирьох студентів місце-
вих вишів, які налагодили 
продаж наркотиків через 
соцмережі. Як повідом-
ляє прес-служба проку-
ратури області, співробіт-
ники остан ньої спільно з 
працівниками управління 
протидії наркозлочинності 
Головного управління На-
ціональної поліції в Тер-
нопільській області викри-
ли осіб, які впродовж цього 
року незаконно збували ма-
рихуану, використовуючи 
месен джер Telegram. 
 Встановлено, що зло-
чинну групу, до складу якої 
входили іногородні студен-
ти тернопільських універ-
ситетів, очолив організа-
тор iз Миколаївської об-
ласті, який і координував 
їхню діяльність. Одні слід-

кували за належним фун-
кціонуванням «інтернет-
магазину», інші займали-
ся фасуванням «травички» 
та її доставкою до так зва-
них «закладок» у дворах, 
під’їздах i підвалах жит-
лових будинків i підсоб-
них приміщень (точне міс-
цезнаходження вказували 
відразу після отримання 
підтвердження про перера-
хування коштів).
 Таким чином марихуа-
ну розповсюджували в Тер-
нополі та ще десяти облас-
них центрах України. За 
попередніми підрахунка-
ми правоохоронців, кож-
ний з учасників групи за-
робляв у середньому по 40 
тисяч гривень щомісячно, 
а організатор оборудки — 
близько 100 тис. грн. Звід-
ки їм доставляли наркотик 
— наразі ще встановлюють. 
Триває досудове розсліду-
вання. ■

Ірина КИРПА

 Посеред зими, 12 грудня, 
одеські депутати ледь не прого-
лосували за проект землеустрою 
щодо визначення меж земель вод-
ного фонду та водоохоронних зон 
в Одесі. Що дивного? — запитає-
те ви. Одеська міськрада вже не 
вперше намагається «протягну-
ти» проект, який дозволить не-
законно розпродати дві третини 
захищеної законом набережної 
Чорного моря.
У порушення закону «Про доступ 
до публічної інформації» міськра-
да південного міста не опубліку-
вала проект рішення, як потріб-
но, за 20 днів до голосування. 
Якби цей проект прийняли, то у 
громадському користуванні зали-
шилося б лише 69 га прибережної 
захисної смуги з необхідних 210 
га, тобто у три з половиною рази 
менше за норму.
 Закон зобов’язує встановити 
прибережну захисну смугу ши-
риною не менше встановленої за-
коном пляжної зони — тобто 100 
метрів (відповідно до статі 88 Вод-
ного кодексу та статі 60 Земельно-

го кодексу). Ця ширина визначе-
на незалежно від містобудівної та 
земельної документації від моря, 
включає природні та штучні тери-
торії, які вже сформувалися, а не 
ті, що хтось збирається намити.
 — У міста можуть оптом 
вкрасти відразу 141 га цінних 
рекреаційних земель, на яких, 
відповідно до вищезазначених 
кодексів, не можна будувати ні-
чого, крім гідротехнічних, гідро-
метричних та лінійних споруд, 
— розповідає громадський пра-
цівник Юрій Нікітін. — Процес 
розкрадання прибережних ре-
креаційних земель Одеси, у тому 
числі й пляжів, що почався 2000 
року, підходить до свого логічно-
го завершення!
 Активісти міста Одеси обурені 
тим, що проект намагалися при-
йняти без громадських слухань 
та з порушенням всіх діючих за-
конів. Лише своєчасне втручан-
ня громадськості Одеси дозволи-
ло хоч на якийсь час припинити 
свавілля. Причина, по якій де-
путати Одеського міськвиконко-
му так стурбовані землеустроєм 
з визначення меж земель водно-

го фонду та водоохоронних зон в 
Одесі, дуже проста. Адже пляж-
на зона встановлюється без ура-
хування містобудівної доку-
ментації, а прибережна захисна 
смуга повинна ці норми закону 
обов’язково враховувати. 
 Обмеження накладаються на 
ширину прибережної захисної 
смуги (не менше 100 метрів), щоб 
помістилася пляжна зона. Стаття 
68 Водного кодексу прямо вказує, 
що землі прибережної захисної 
смуги можуть бути лише у держав-
ній або комунальній власності. А 
це обмежує апетити місцевих чи-
новників, які хочуть отримувати 
надприбутки від продажу «золо-
тої» землі біля Чорного моря.
 На думку громадських діячів 
Одеси, після затвердження фа-
тального проекту депутатами 
міськвиконкому, прибережні 
землі дуже швидко розпродадуть 
iще до того, як у справу втрутить-
ся суд та Міністерство екології. А 
як тільки міські пляжі перетво-
ряться на чиюсь приватну влас-
ність, повернути їх у власність 
міста вже буде практично немож-
ливо. ■

Ярослава ВОЗНЮК

 У перші дні грудня повернув-
ся з незвичайної подорожі Украї-
ною поляк Андрій Лєшняк. У 62 
роки, виявляється, пригоди тіль-
ки починаються. Так вирішив 
землемір Андрій Лєшняк і сів на 
велосипеда, аби проїхатися рід-
ною Польщею та сусідніми краї-
нами. У минулому році завітав до 
країн Прибалтики, а цьогоріч — 
до України, і місто Володимир-
Волинський стало першим на Во-
лині, у яке він прибув. 
 Познайомилися ми з цим чо-
ловіком випадково в одній із 
кав’ярень Володимира-Волин-
ського. Він російською, з силь-
ним польським акцентом, запи-
тав нас, що за монумент стоїть 
на місцевій площі і що це за пор-
трети обабіч нього? Пояснили, 
що монумент — це обеліск Сла-
ви, і присвячений він Другій сві-
товій війні, а портрети поруч — 
це наші земляки, які загинули в 
сучасній російсько-українській 
війні.
 Слово за словом розговорили-
ся. У Польщі пан має приватну 
фірму, яка надає послуги з гео-
дезії. Розповів, що «на ровері» 
подорожує Україною. Живучи 
у селі біля Вроцлава, практично 
ніде не їздив, а коли випала наго-
да поїхати у східну Польщу — був 
вражений побаченим. Одна краї-
на, а відмінності таки є.
 — Я вирішив подорожува-
ти сам, бо в туристичних групах 
ти затиснутий у рамки програ-
ми. А так я сам планую маршрут 
і виділяю на огляд міста та різних 
місць стільки часу, скільки хочу. 
Але найбільше мені подобається 
зустрічати людей та спілкувати-
ся з ними. Люблю заводити нові 
знайомства. Та й люди, бачачи по-

дорожнього, часто запрошують то 
на каву, то на сніданок. Але різ-
ні люди трапляються, коли бачу, 
що можуть бути непорозуміння, 
уникаю їх.
 Для подорожі велосипедом 
придбав спеціальний одяг. Коли 
ніч заставала в дорозі — ночував 
у наметi. За весь час подорожей 
жодних неприємностей не мав.
 Ця поїздка Україною для ньо-

го перша. Побував ще у Вишнів-
ці та Збаражі. У наступному році 
хоче відвідати Сарни та Теребов-
лю. Планує велосипедну мандрів-
ку й до Білорусі.
 — Коли не зможу крутити пе-
далі «ровера» — куплю човна 
та плаватиму річками. Розпоч-
ну з рідної Вісли, з її витоків — 
і до місця падіння у Балтійське 
море... ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Справу співробітни-
ка служби охорони, який 
днями застрелив в одному 
з харківських супермар-
кетів покупця, розгляда-
тимуть не лише за статтею 
«перевищення службових 
обов’язків», а й «умис-
не вбивство». Зміна стату-
су відбулася після аналі-
зу записів iз камер відео-
спостереження. На зйомці, 
що потрапила до інтернету, 
добре видно, як охоронець 
вистрелив у спину молодо-
му чоловікові біля стін ма-
газину в момент, коли той 
просто втікав геть і нікому 
не погрожував.
 За версією слідства, хло-
пець на ім’я Микита пере-
ступив поріг супермаркету, 
будучи у нетверезому стані, 
й почав просто в торговель-
ному залі їсти з полиць про-
дукти. До каси він приніс 
усе, що залишилося від виб-
раних харчів, i відмовився 
оплатити покупку. Касир 
викликала охоронця, який 
повів порушника до служ-
бового приміщення. Що 

саме відбулося між ними 
насправді, оперативникам 
встановити не вдалося, ос-
кільки за лаштунками тор-
говельного залу немає ка-
мер відеоспостережання. 
 Утiм у поліції кажуть, 
що хлопець нібито наки-
нувся з ножем на їхнього 
працівника. «Завдав кіль-
ка ножових поранень в об-
ласть голови, шиї, тулубу, 
— повідомив керівник уп-
равління поліції охорони 
Харківської області Олег 
Гронь. — Наш співробітник 
був у бронежилеті — це вря-
тувало його трохи». Далі по-
купець начебто кинувся ті-
кати, на що охоронець від-
реагував пострілом.
 Про смерть сина матері 
Світлані Комар повідомили 
лише наступного дня. «Він 
не намагався наздоганя-
ти поліцейського, — каже 
жінка. — Він тікав в інший 
бік — був другий постріл». 
Наразі їй уже надали ста-
тус потерпілої й лише через 
кілька діб повернули тіло 
Микити. Службове розслі-
дування стосовно поліцей-
ського, який відкрив во-
гонь, триває далі. ■

КРИМІНАЛ

Охоронець-стрілець
Статтю кримінального провадження на 
«умисне вбивство» змінили у справі 
розстрілу нечесного покупця

■

СТОП НАРКОТИК

Кайф через 
месенджер
Студенти організували мережу 
продажу марихуани в десяти областях

■СКАНДАЛ

Готуй берег узимку
Відпочивальники Одеси ризикують залишитися без доступних пляжів

■

Андрій Лєшняк.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДИВАКИ

Поляк на «ровері» 
62-річний Андрій Лєшняк планує знову 
мандрувати Україною

■
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Пані Тимошенко ! 
 Ми, група народних депу-
татів iз різних фракцій, звер-
таємося до Вас iз вимогою дати 
публічні пояснення або влашту-
вати відкриту зустріч із нами в 
прямому ефірі для надання до-
кументально обґрунтованих ко-
ментарів щодо численних фак-
тів Вашої корупції та зловжи-
вань владою, які Ви допустили 
під час Вашої багаторічної діяль-
ності у великому бізнесі, на уря-
дових та політичних посадах. 
 Народні депутати, жур-
налісти та всі наші співвітчиз-
ники хочуть у прямому ефірі 
почути Ваші відверті, щирі, 
без жодного лукавства та не-
правди пояснення. Уникнення 
ж такої відповіді означатиме, 
що Ви нехтуєте демократични-
ми практиками та не поважає-
те право громадян на достовір-
ну інформацію. 
 Отже, закликаємо Вас осо-
бисто публічно та відверто під-
твердити чи спростувати на-
ступні факти та питання. 
 — Газовий монстр ЄЕСУ, 
з якого Ви прийшли в полі-
тику, втридорога перепроду-
вав українським споживачам 
російський газ, наданий Вам 
«Газ промом», що й лягло в ос-
нову Вашого незадекларова-
ного багатства. Ще в середині 
дев’яностих Ви стали мільяр-
деркою. Очевидно, в цьому слід 
шукати і причину, що під час 
судових суперечок «Газпрому» 
з українським «Нафтогазом» Ви 
виступили за ліквідацію саме 
нашої компанії, що, очевидно, 
на руку російському газовому 
монополісту. Більше того, Ви 
відмовилися від прохання «На-
фтогазу» дати свідчення на ко-
ристь України у Стокгольмсь-
кому арбітражі. За даними аме-
риканського Окружного суду 
Колумбії, Ви у 1995-97 роках 
вивели з рахунків своєї корпо-
рації $160 млн. на офшорні ра-
хунки Лазаренка та пов’язаних 
із ним компаній. Ви неоднора-
зово відмовлялися давати свід-
чення американському право-
суддю у справі Павла Лазарен-
ка. Суспільство й досі не має 
остаточних відповідей на запи-
тання, які вже понад двадцять 
років стоять на порядку денно-
му i через якi Вас нещодавно на-
звали «мамою української ко-
рупції».
 — За матеріалами розслі-
дувань авторитетних українсь-
ких медіа, свій перший офшор 
Ви створили ще 1992 року на 
Кіпрі. Називався він Somolli 
Enterprises. Саме ця компанія і 
стала першим і головним кана-
лом, через який з України виті-
кали Ваші корупційного похо-
дження кошти.
 — Ваше перше прем’єрство 

позначилося численними кри-
зами — цукровою, бензиновою, 
м’ясною. Під час Вашого дру-
гого прем’єрства війни не було, 
але економіка впала більше, 
ніж під час російської агресії 
та економічної блокади Украї-
ни з боку РФ. Цього року Украї-
на мусить брати транш МВФ на 
дуже складних умовах — лише 
для того, щоб розрахуватися 
за тими боргами, яких набра-
ли Ви як двічі Прем’єр-міністр 
України! Плоди Вашого уряду-
вання очевидні всім, але Ви за-
тято претендуєте на те, щоб по-
експериментувати над країною 
втретє.
 — У 2008 році під час голо-
сування за постанову Верхов-
ної Ради про засудження росій-
ської агресії проти Грузії Ваша 
політична сила за Вашої пря-
мої вказівки не голосувала за 
визнання Росії агресором! Біль-
ше того, тодішній лідер Вашої 
фракції Іван Кириленко публіч-
но назвав агресором... Грузію. 
Ви особисто не зробили жодної 
заяви на захист Грузії та не про-
ронили жодного слова на осуд 
Росії. Ваш уряд не виконав від-
повідне розпорядження Прези-
дента і свідомо дозволив кораб-
лям російського Чорноморсько-
го флоту з грубим порушенням 
українських законів вирушити 
із Севастополя до берегів Грузії, 
щоб підтримати агресивні дії 
РФ проти незалежної закав-
казької держави.
 — Напередодні саміту в Бу-
харесті у 2008 році Ви відмо-
вилися взяти участь у засідан-
ні Комісії «Україна—НАТО», 
зустрічатися із Генсеком HATО 
та посилали однозначні сигна-
ли лідерам західних країн про 
те, ніби надання ПДЧ Україні 
не на часі. У своєму виступі на 
45-й Мюнхенській конференції 
з питань безпеки, 7 лютого 2009 
року, Ви негативно прокомен-
тували можливість вступу Ук-
раїни до НАТО: «...В мире есть 
страны, в том числе в том реги-
оне, который я представляю, 
которые либо не могут, либо не 
хотят — и это тоже нормально 
— вступать в НАТО. Все мы эти 
страны знаем поимённно. Оче-
видный пример — Украина. Но 
есть вопросы и более высоко-
го уровня. Это — как воспри-
мет Россия и как это отразится 
на взаимодействии и партнёрс-
тве Европы и России, если Ук-
раина и подобные страны будут 
двигаться в НАТО».
 — Під час переговорів про 
широку коаліцію Ви разом з 
Януковичем розробляли нову 
українську Конституцію, згід-
но з якою Ви хотіли розділити 
з ним владу до 2030 року. Є ри-
зики, що черговий проект нової 
Конституції, який Ви обіцяєте, 

так само пропонуватиме пере-
хід до авторитарної політичної 
системи.
 — Через підписання сум-
новідомого газового контракту 
в 2009 році держава вже втрати-
ла десятки мільярдів доларів. 
У ЗМІ неодноразово з’являлася 
інформація, що Ви отримували 
«відкат» від кожної тисячi ку-
бометрів газу, поставлених згід-
но із цим контрактом. За деяки-
ми даними, Вашим консультан-
том при підготовці цієї кабаль-
ної антиукраїнської угоди був 
Віктор Медведчук. 
 — Арабське видання Asharq 
АL-Awsat написало, що лівійсь-
кий диктатор Муаммар Кадда-
фі фінансував Вашу президент-
ську кампанію 2010 року і пе-
реказав Вам 4 млн. євро. Близь-
кий помічник з оточення сина 
Каддафі Саїфа аль-Іслама роз-
повів виданню, що особисто до-
правив Вам гроші до Києва.
 — У грудні 2008 року Ваш 
уряд свідомо скоротив витрати 
на армію у бюджеті 2009 року. 
Як пояснив тодішній міністр 
оборони Юрій Єхануров, Ви ке-
рувалися міркуваннями не обо-
роноздатності країни, а... осо-
бистої лояльності міністрів Вам 
як Прем’єр-міністру.
 — 2008 року Ви проігнору-
вали візит до України Вселенсь-
кого Патріарха Варфоломія, не 
зустрілися з ним і не були при-
сутньою на жодному публічно-
му заході за його участі. Нато-
мість 2009 року Ви були пер-
шою в черзі, щоб поцілувати 
руку ідеологу «русского мiра» 
Кірілу під час його візиту до 
Києва, хоча перед тим уже вс-
тигли з’їздити до нього в Мос-
кву. Ви вітали його візити до 
Києва і казали, що він носить 
об’єднуючий характер.
 — У 2014 році під час засі-
дання РНБО Ви наполягали не 
чинити опір російському агре-
сору, вимагали, щоб «жоден 
танк не виїхав із казарми і жо-
ден солдат не повинен підняти 
зброю», щоб не відбулося «нія-
кого воєнного стану та активіза-
ції наших військ». І, до речі, за 
Вашого прем’єрства тривав роз-
продаж зброї, дерибан землі та 
військового майна, тобто про-
цес свідомої руйнації оборон-

ного потенціалу країни.
 — 18 січня 2018 року Ви не 
голосували за закон про деоку-
пацію Донбасу і визнання Росії 
агресором та окупантом.
 — Згідно з повідомленнями 
ЗМІ, Вашу партію зi своїх ко-
рупційних оборудок фінансу-
вав утікач О. Онищенко, звину-
вачений НАБУ в багатомільяр-
дних корупційних злочинах.
 — Ясності потребує й інфор-
мація про отримання доходу 
Вашою родиною у 2,4 млн. грн. 
від кіпрської компанії Diafox 
Consulting Limited, на яку в Ук-
раїні оформлена мережа лом-
бардів «Дешева готівка». Лом-
барди, як відомо, оббирають 
найбідніших.
 — Щоб покращити свій ре-
зультат на парламентських ви-
борах 2014 року, Ви дали путів-
ку у велику політику Надії Сав-
ченко і тепер несете всю від-
повідальність за її дії — як за 
підготовку терористичних актів 
та державну зраду, так і за так 
званий закон Савченко, за яким 
тисячі кримінальних злочинців 
достроково вийшли на волю.
 — Ваша політична сила по-
повнила український полі-
тичний словник новим словом 
«тушки». Десятки й десятки 
народних депутатів, включених 
до списку БЮТ i «Батьківщи-
ни» на виборах 2006-го, 2007-го 
та 2012 років, перейшли на бік 
Януковича і допомагали йому 
будувати проросійську диктату-
ру. Бютівець Володимир Олій-
ник (Ваш нардеп у 2006-07 ро-
ках) тепер у Москві є одним із 
засновників так званого Комі-
тету порятунку України, разом 
з Азаровим, Марковим, Царьо-
вим. Павло Лебедєв (народний 
депутат України 5-го скликан-
ня з квітня 2006-го по листопад 
2007 р. від Блоку Юлії Тимо-
шенко), будучи міністром обо-
рони України з 2012-го по 2014 
роки, за наказом із Москви зни-
щував українські Збройні сили 

напередодні російської агресії. 
Андрій Артеменко, колишній 
голова фракції БЮТ у Київраді, 
запропонував передати Крим в 
оренду Путіну і підозрюється у 
державній зраді. Андрій Порт-
нов, перед тим, як стати близь-
ким поплічником Януковича та 
від імені Медведчука управля-
ти його телеканалом, протягом 
кількох років був Вашим близь-
ким соратником та конфідентом 
у вирішенні Ваших питань в ук-
раїнських судах.
 — За підтримку Ігорем Ко-
ломойським Вашої кандида-
тури на виборах 2010 року Ви 
передали в управління та во-
лодіння його структурам де-
ржавну Укрнафту. Тепер Вас 
неодноразово ловили на таєм-
них зустрічах з олігархом-уті-
качем, він публічно заявив про 
Вашу підтримку, його канал 
присвячує Вам безліч позитив-
них матеріалів і веде брудну дез-
інформаційну кампанію про-
ти Ваших опонентів. Існують 
обґрунтовані побоювання, що 
цього разу Ви пообіцяли йому 
«злити» справу про мільярди 
доларів вкладників «Привату», 
які пан Коломойський вивів за 
кордон і які клієнтам банку му-
сила компенсувати держава.
 — Буквально днями з’яви-
лося розслідування, згідно з 
яким, один із Ваших близь-
ких соратників причетний до 
розкрадання в часи Януковича 
коштів iз контракту Укрспец-
експорту з Іраком, від якого 
Багдад зi скандалом відмовив-
ся, бо іракцям поставили брако-
вані БТРи.
 Це далеко не повний пере-
лік питань, який ілюструє Ваш 
надзвичайно довгий шлях в ук-
раїнській політиці. Суспіль-
ство, нарешті, повинно знати 
правду. 
 Чекаємо відвертих дебатів iз 
Вами.

Народні депутати України.

ЕПІСТОЛЯРІЙ

«Мамi української корупцiї»
Чому народнi депутати написали 
листа Юлiї Тимошенко

■

Група народних депутатів звернулася до Юлії Тимошенко з вимо-
гою дати «публічні пояснення або влаштувати відкриту зустріч із 
нами у прямому ефірі для надання документально обґрунтованих 
коментарів про численні факти корупції та зловживань владою 
під час багаторічної діяльності у великому бізнесі, на урядових 
та політичних посадах». Про це у Верховній Раді повідомив лідер 
фракції «БПП» Артур Герасимов. Лист підписали 46 народних де-
путатів із фракцій «Блок Петра Порошенка», Радикальної партії та 
представник «Народного фронту» Юрій Тимошенко. Як наголосив 
Герасимов, якщо Тимошенко відмовиться, це означатиме, що лі-
дер «Батьківщини» зневажає громадян, їхнє право на достовірну 
інформацію і демократію. На які питання хочуть почути відповіді 
нардепи, читайте у їхньому листі.

Стосунки з президентом країни-агресора завжди були близькими 
і теплими.

❙
❙

Особиста пошана Кірілу.❙

Перші мільйони доларів 
Ю. Тимошенко заробила завдяки
тодішньому Прем’єру України 
Павлу Лазаренку, згодом 
засудженому в США.

❙
❙
❙
❙
❙
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«Ударний день 
підтримки 
України в США» 
Палата представників США визнала 
Голодомор геноцидом українців 
Ігор ВІТОВИЧ

 Палата представників Конгресу США одностайним 
рішенням ухвалила резолюцію, визнаючи Голодомор 
1932-33 років геноцидом українського народу. Про це 
у «Фейсбуці» повідомляє посольство України у США. 
«Таким чином, на сьогодні обома палатами Конгресу 
США ухвалено рішення, у яких Голодомор визнано 
геноцидом українського народу», — наголосили ук-
раїнські дипломати.
 Зазначається, що постановча частина документа 
містить визнання висновків Урядової Комісії США 
щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, 
що «Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. 
геноцид проти українців». Як і аналогічна резолюція, 
що була ухвалена Сенатом США 3 жовтня цього року, 
документ також засуджує систематичні порушення 
прав людини, у тому числі права на самовизначення 
та свободу слова, вчинені радянським урядом проти 
українського народу. У документі міститься заклик до 
розповсюдження інформації , аби в світі більше знали 
про штучну природу цієї трагедії, йдеться у повідом-
ленні.
 Співавторами резолюції виступили понад три де-
сятки конгресменів від Демократичної і Республі-
канської партій. Резолюція була представлена 8 черв-
ня цього року. Коментуючи її ухвалення, Президент 
України Петро Порошенко заявив, що «це, без сум-
ніву, історичне рішення тепер уже всього Конгресу 
США».
 Одночасно, Палата представників Конгресу США 
ухвалила ще дві резолюції, у яких виступила проти за-
вершення будівництва російського газопроводу «Пів-
нічний потік-2» та засудила військову агресію Росії 
проти України у Керченській протоці.
 У першій резолюції наголошено, що «Північний 
потік-2» — це різкий крок у зворотному напрямку для 
європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполу-
чених Штатів». Палата закликала «європейські уря-
ди відмовитися від цього проекту», а американського 
президента Дональда Трампа — «використати всі до-
ступні інструменти для підтримки європейської енер-
гетичної безпеки завдяки політиці диверсифікації, 
аби зменшити залежність від Російської Федерації».
 Натомість у резолюції про Азовське море Палата 
представників засуджує напад Росії на кораблі Вій-
ськово-морських сил України у Керченській протоці. 
Конгресмени закликають Москву без зволікань повер-
нути судна та їхні екіпажі Україні, припинити пору-
шувати суверенітет Української держави та перешко-
джати українському судноплавству в Керченській 
протоці, яка має на це право згідно з міжнародними 
нормами і домовленостями.
 У документі окремо є заклик до президента США 
та союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити 
Росію відповісти за триваючу агресію проти України. 
 «Ударний день підтримки України в США», — так 
прокоментував прийняті документи Президент Украї-
ни Петро Порошенко на своїй сторінці у «Фейсбуці». 
«Особливо приємно, що всі три резолюції були прий-
няті одностайно», — додав він. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Фактично одночасно з Конгресом США у середу, 12 грудня, Євро-
пейський парламент ухвалив доповідь про виконання Угоди про асо-
ціацію Європейського Союзу з Україною. Документ містить доповнен-
ня польської євродепутатки Анни Фотиґи («Право і справедливість») 
із засудженням будівництва газопроводу «Північний потік-2». Згідно з 
ним, «Європарламент засуджує будівництво газогону «Північний потік-
2», оскільки це політичний проект, що загрожує безпеці Європи та зу-
силлям в інтересах диверсифікації постачань енергії, і у зв’язку з цим 
закликає скасувати цей проект».
 Через чотири роки після підписання ЄС договору про асоціацію з 
Україною Європарламент вирішив поставити оцінку цьому документу. 
Згідно з документом, у багатьох галузях в Україні відбулися позитив-
ні зміни, особливо у сферах оборони і безпеки, децентралізації, енер-
гетики, охорони здоров’я, пенсійної системи та освіти. Водночас євро-
депутати зауважили, що українські реформи супроводжувалися різким 
підвищенням цін, скороченням соціальних виплат. Крім того, Європар-
ламент висловив побоювання щодо, зокрема, корупції і відсутності за-
ходів для «деолігархізації» та приватизації в Україні. 
 Крім того, євродепутати різко засудили нещодавню агресію Росії 
проти України у Керченській протоці та закликали Москву негайно по-
вернути всі українські кораблі та звільнити моряків.

■

Президент у Брюсселі
 Президент України Петро По-
рошенко 12-13 грудня здійснив 
робочий візит до Брюсселя, де 
провів зустрічі з представниками 
керівництва Євросоюзу, НАТО та 
окремих країн-членів ЄС стосов-
но реагування на агресію Російсь-
кої Федерації в Азовському морі 
та Керченській протоці, а також 
продовження санкцій проти РФ, 
повідомляє прес-служба глави де-
ржави. 
 У перший день візиту Петро 
Порошенко зустрівся в Брюсселі 
з Президентом Європейської Ради 
Дональдом Туском. Порошенко 
поінформував пана Туска про на-
слідки акту відкритої агресії Росії 
у Керченській протоці та існуючі 
загрози для регіональної безпе-
ки. Президентові Європейської 
Ради були передані списки осіб i 
кораблів Росії, причетних до акту 
агресії.
 Петро Порошенко наголосив 
на необхідності надання потуж-
ної та адекватної відповіді з боку 
ЄС на акт агресії Росії проти Ук-
раїни 25 листопада задля про-
тидії стратегії «повзучої окупа-
ції» Кремлем Азовського моря та 
Керченської протоки. Президент 
України закликав лідерів ЄС за-
судити агресивні дії Росії, вима-
гати забезпечення відновлення 
свободи судноплавства, негайно-
го звільнення 24 захоплених мо-
ряків та трьох кораблів. 
 Глава держави наголосив на 
важливості посилення допомоги з 
Європейського Союзу на соціаль-
но-економічний розвиток ук-
раїнського Приазов’я, яке потер-
пає від цілеспрямованої блокади з 
боку Російської Федерації. З цією 
метою Президент передав на роз-
гляд інституцій та держав-членів 
ЄС перелік гуманітарних та інф-
раструктурних проектів, які мог-
ли б підтримати європейські пар-
тнери.
 Порошенко та Туск відзначили 
відсутність прогресу з боку Росії 
в імплементації Мінських домов-
леностей, що обумовлює необхід-
ність схвалення Європейською 
Радою політичного рішення про 
подальше продовження ЄС еконо-
мічних та секторальних санкцій 
проти Росії після 31 січня 2019 
року. У цьому контексті Прези-
дент України подякував за нещо-
давнє рішення Ради ЄС щодо за-
провадження санкцій ЄС стосовно 
9 осіб,  відповідальних за органі-
зацію та проведення незаконних 
виборів на Донбасі 11 листопада 
2018 року.
 Президенти домовились поси-
лити взаємодію для протидії зов-
нішньому втручанню у виборчі 
процеси в Україні та Європейсь-
кому Союзі у 2019 році.

Литва пропонує ввести 
миротворців в Азовське море
 Візит Петра Порошенка до 
Брюсселя пов’язаний iз відкрит-
тям 13 грудня саміту ЄС, який 
присвячений головним чином ви-
ходу Великої Британії зі складу 
Євроспільноти та деяким іншим 
внутрішнім питанням ЄС. Але 
на ньому також має бути прий-
няте рішення про продовження 
економічних санкцій проти Росії 
на наступні шість місяців. Окре-
мим питанням є можливі подаль-
ші санкції за російський напад на 
українські кораблі в районі Кер-
ченської протоки. 
 Один з євросоюзних дипло-
матів сказав брюссельській ко-
респондентці Польського радіо, 
що жодна країна не висловлюва-
ла заперечень проти продовжен-
ня економічних санкцій. «Піс-
ля атаки Росії на українські ко-
раблі жодна з країн не мала смі-
ливості заперечувати. Нинішня 

ситуація не дозволяє нікому цьо-
го підірвати», — додав дипломат. 
Уже раніше неофіційно говорило-
ся, що санкції будуть продовжені, 
але 12 грудня це було підтвердже-
но під час останнього підготовчо-
го засідання перед самітом.
 Окремим питанням є можливі 
подальші санкції за російський 
напад на українські кораблі. На-
разі між державами-членами не-
має консенсусу. За інформацією 
брюссельської кореспондентки 
Польського радіо, було розгля-
нуто різні санкції, починаючи з 
дипломатичних, тобто обмежень 
щодо осіб, які видали наказ про 
атаку (заборона в’їзду в ЄС i бло-
кування активів у Європі). Од-
нією з пропозицій є також обме-
ження доступу до російських пор-
тів на Азовському морі.
 Додаткові санкції за агресив-
ні дії Росії в Азовському морі під-
тримують близькі до України 
сусіди, які також не почуваються 
у безпеці. У понеділок, 10 грудня, 
Сейм Литви ухвалив резолюцію, 
у якій закликав держави Заходу 
змінити стратегію щодо Росії, аби 
змусити її поважати міжнародне 
право та підписані угоди. Резолю-
цію «Про надання підтримки Ук-
раїні у зв’язку з агресією Російсь-
кої Федерації», опрацьовану ко-
мітетом закордонних справ, під-
тримало 79 литовських депутатів 
у 141-особовому парламенті.
 В ухваленому документі депу-
тати закликають поставити Росії 
конкретні вимоги, а у випадку 
їх недотримання — застосува-
ти «більш ефективні, розширені 
санкції», що зачеплять російські 
газ, нафту та фінансовий сектор, 
включно з відключенням Росії від 
системи SWIFT.
 Серед запропонованих вимог 
— передача ООН контролю над 
Керченською протокою і над оку-
пованими Росією територіями, 
а також звільнення політичних 
в’язнів та військовополонених. У 
резолюції Сейм Литви «різко за-

судив військову агресію РФ про-
ти України та агресивні односто-
ронні дії Росії, що грубо порушу-
ють двосторонні та багатосторон-
ні норми міжнародного права і 
загрожують безпеці у регіоні та в 
Європі».
 Литовський парламент у до-
кументі також підтримав рішен-
ня НАТО про збільшення присут-
ності у Чорному морі, закликав 
держави Європейського Союзу та 
Альянсу продовжити і розшири-
ти санкції проти Росії, а також 
активізувати співробітництво з 
Україною, посилити її оборон-
ні можливості, допомогти Києву 
під час проведення реформ, аби 
до 2027 року він міг відповідно 
підготуватися до початку пере-
мовин про вступ до ЄС. Минулої 
п’ятниці Литва розширила так 
званий чорний список небажаних 
у країні громадян Росії. Обмежен-
ня введено проти тих, хто безпосе-
редньо брав участь в інциденті не-
подалік Керченської протоки.
 Польща також підтримує ідею 
загострення санкцій проти Росії 
за її атаку на українські кораб-
лі, але Європейський Союз у цій 
справі поділений. Після зустрічі 
очільників зовнішньополітичних 
відомств країн ЄС у Брюсселі, що 
була присвячена, зокрема, ць-
ому питанню, про це повідомив 
польський міністр закордонних 
справ Яцек Чапутович. Посилен-
ня санкцій щодо Росії підтриму-
ють також країни Балтії, Велика 
Британія і Швеція. Проте Італія, 
Кіпр, Греція та Австрія, які дру-
жать з РФ, до такої пропозиції 
ставляться стримано.
 Водночас міністр закордон-
них справ України Павло Клімкін 
поінформував, що серед санкцій, 
запропонованих Україною держа-
вам Європейського Союзу за лис-
топадову атаку Росії на українсь-
кі кораблі в районі Керченсь-
кої протоки, є обмеження роботи 
російських портів в Азовському 
морі. ■

ВІЗИТИ

Приборкання 
агресора 
Європейські лідери гостро засуджують дії Росії 
в Азовському морі, а Європарламент виступив 
проти газогону «Північний потік-2»

■

Президент Порошенко передав Дональду Туску списки осіб, 
причетних до акту агресії.

❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ



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»

13.15 «Міняю жінку-7»

14.35 «Сімейні мелодрами»

15.35 Т/с «Моє чуже життя»

16.30 «Секретні матеріали»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45 «Міняю жінку-14»

23.30, 0.50 Бойовик 

«Шанхайський 

полудень»

01.45 Мелодрама «Артистка»

ІНТЕР

02.50 Х/ф «Зайчик»
04.10, 3.30 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 «Подробиці»

06.00, 2.35 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 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.50 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.15, 12.25 /ф «Жандарм на 

відпочинку»

13.50 Х/ф «Жандарм і 
жандарметки»

15.50 «Жди мене. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «За сірниками»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00, 3.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

УКРАЇНА»

21.00 Т/с «Квіти дощу»

02.00 Телемагазин

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.30 Абзац

05.09, 6.19 Kids Time

05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.20 Х/ф «Голос монстра»

08.30 Х/ф «Я вбиваю 

велетнів»

10.30 Х/ф «Затура»

12.30 Х/ф «Робот Чаппі»

15.00 Х/ф «Трон: 

Спадщина»

17.40, 2.30 Таємний агент

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за Ревізором

00.30 Пост шоу. Таємний 

агент

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 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 Секретний фронт. 

Дайджест

10.35, 13.15 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Х/ф 

«Трансформери-3: 

Темний бік Місяця»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Прорвемось!

21.25 Т/с «Обмани себе»

22.35 Свобода слова

00.50 Х/ф «Чорнокнижник»

02.35 Т/с «Прокурори»

03.15 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

05.25, 4.45 Top Shop

06.25 Х/ф «Найостанніший 
день»

08.25, 18.20 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

14.55, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.05 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

06.30 Документальна 

програма «Данило 

Галицький. Таємниця 

однієї перемоги»

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 Візитка Карпат

10.10 UA.МУЗИКА

10.15 100 років української 

історії

10.25 100 років українського 

кінематографа

10.40 100 років української 

літератури

10.50 Уроки української 

літератури 

11.05 Українська читанка

11.20 Фольк-music

12.15 Погода 

12.20 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм

14.15 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА

14.55 Світ навколо

15.00 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА

15.40 Сінавер Кадиров. 

Кримськотатарський 

досвід громадянського 

суспільства

15.50 Документальний цикл 

«Двоколісні хроніки» 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Хто в домі хазяїн? 

17.35 Візитка Полтавщини 

17.45 Українська читанка

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня 

18.50 Вікно в Америку

19.10 UA.МУЗИКА

19.15 Українська читанка

19.30 РадіоДень

20.30 #ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля

21.55 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

23.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.15 Букоголіки 

00.45 Вікно в Америку

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

01.35 Київський академічний 
Молодий театр. Голубка

04.15 Зоя Звиняцьківська 
«Соня Делоне. У 
пошуках універсального 
дизайну»

04.45 Документальна 
програма «Юрій 
Рибчинський. Музика 
слів»

05.30 #МузLove з Любою 
Морозовою

 
СТБ

05.50, 0.40 Т/с «Коли ми вдома»
06.55, 15.25 Все буде добре!
09.00, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
10.00 Зважені та щасливі
13.05 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх
20.00, 22.45 Хата на тата

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»
09.15, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАІ»
10.35 Т/с «Стоматолог»
14.40 Х/ф «Бюро 

людяності»
16.20 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 
війни. Харків»

21.35 Т/с «Кістки-4»
23.20 Т/с «Кістки-3»
01.00 «Секретні файли»
01.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 
«Евертон». ЧА

07.45, 15.10, 21.40 Журнал 
Ліги Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — «Ліон». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00 «Великий футбол
11.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
12.40, 13.25 Ліга Чемпіонів
13.00 Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

13.40, 14.30 Шлях до Баку
14.00 Жеребкування 1/16 

фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

14.55 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА

15.00, 16.55, 22.10, 1.35, 3.40 
Топ-матч

15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА
17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
18.00, 21.35 Передмова 

до «Мілан-ПСВ» 
(2004/2005 рр.). Золота 
Колекція Ліги Чемпіонів 
з А. Шевченком

18.05 «Мілан» — «ПСВ». 1/2 
фіналу (2004/2005 рр.). 
Золота Колекція Ліги 
Чемпіонів 
з А. Шевченком

19.50 «ПСВ» — «Мілан». 1/2 
фіналу (2004/2005 рр.). 
Золота Колекція Ліги 
Чемпіонів 
з А. Шевченком

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

23.45 «Рома» — «Дженоа». ЧІ

01.50 «Генк» — 
«Сарпсборг». Ліга 
Європи УЄФА

03.55 «Саутгемптон» 
— «Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Удінезе». 
ЧІ

07.45 «Саутгемптон» 
— «Арсенал». ЧА

09.30 «Моя гра» О. Смалійчук
10.15 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.00, 14.15 «Check-in»
12.30 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА
14.40 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 
Європи УЄФА

16.25, 2.30 «Великий футбол»
18.05 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ
19.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 «LIVE. Аталанта» 

— «Лаціо». ЧІ
23.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
00.20, 1.05 «Ліга Чемпіонів»
00.40 «Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

01.20, 2.10 «Шлях до Баку»
01.40 Жеребкування 1/16 

фіналу». Ліга Європи 
УЄФА

04.10 «Спортінг» — 
«Ворскла». Ліга Європи 
УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 14.15 Правда життя
09.20 Африканські річки: 

дари дощів
10.20, 17.45 Шалена подорож
11.15 У пошуках інновацій
12.15 Брама часу

13.10, 19.40 Речовий доказ
15.10, 23.35 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
16.45, 22.40 Планета Земля
18.40, 20.50 Фантастичні 

історії
00.40 Містична Україна
02.20 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор»
09.50 Х/ф «Крадене 

побачення»
11.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»
15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

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

пекло»
00.00 Х/ф «Раптово 

вагітна»
01.50 «Їже, я люблю тебе!»
02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

сноуборду»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Вечірка
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У. Новий рік
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, 18.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.10 Телепродаж

11.55 Енеїда

13.15, 14.30 РадіоДень

13.40 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

15.20 Чудова гра

15.50 Д/ф «Цікаво.com»

16.20, 4.10 Лайфхак 

українською

16.55 По обіді шоу

18.20, 3.35 Тема дня

19.00 Разом

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50 Т/с «Дірк Джентлі»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 UA:Біатлон. Студія

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.45, 2.30 Складна розмова

23.30 Телепродаж Тюсо

01.40 Розсекречена історія

04.20 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

04.50 Koktebel Jazz Festival

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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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, 11.10, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.00 «Міняю жінку»

14.30 «Сімейні мелодрами»

15.30 Т/с «Моє чуже життя»

16.30 «Секретні матеріали»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45, 23.45, 0.50 «Інспектор. 

Міста»

01.40 Мелодрама «Артистка»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 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»

10.25, 12.25 Х/ф 
«Жандарм та 
інопланетяни»

12.50 Т/с «Вогнем і мечем»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 5.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Міміно»
03.30 «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, 3.50 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 «Квіти дощу»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45, 2.00 Зона ночі

04.55 Абзац

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 1.00 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

10.00, 22.00 Т/с «Чаклунки»

10.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Вар’яти

21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «Мара»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 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

12.05, 13.15 Х/ф 
«Випробування 
вогнем»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Т/с «Пес»

16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себе»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.25 «На трьох»

23.40 Х/ф «Останні лицарі»
01.45 Т/с «Прокурори»

02.20 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

05.10 Х/ф «Сангам»
08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Небезпечні 

друзі»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагін та партнери»
14.45, 16.50, 3.35 «Речовий 

доказ»
21.10 «Легенди карного 

розшуку»
23.45 Т/с «Перетинаючи межу»
01.55 «Легенди бандитського 

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

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Біленко

06.30 Документальна програма 
«Віденськими стежками 
Івана Франка. Подорож на 
захист честі»

07.00 Новини 
07.05 UA.МУЗИКА
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
10.15 100 років української 

історії історії
10.30 100 років українського 

кінематографа 
10.40 100 років української 

літератури 
10.55 100 років українського 

мистецтва 
11.05 Українська читанка
11.20 Сильна доля
12.15 Погода 
12.25 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
Кайдаші 12+

14.15 Мистецькі історії
14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА
15.00 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА
15.40 Перемоги України 
15.45 Документальний цикл 

«Двоколісні хроніки»
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Уроки української мови 
17.15 Хочу бути 
17.35 Візитка Полтавщини 
17.45 Українська читанка
17.50 Погода 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня 
18.50 100 років української 

історії 
19.05 100 років українськ 

літератури 
19.15 Уроки української 

літератури
19.25 UA.МУЗИКА
19.30 Букоголіки
20.00 Документальна програма
20.30 Своя земля 
21.00 Концертна програма 

гурту Антитіла «Сонце» 
22.40 Іван Марчук «Темпера, 

сніги та неповторні 
випадковості»

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

Герасим’юк — 
Володимир Біленко

01.35 Сильна доля
02.25 Національна опера 

України. Трикутний 
капелюх

03.05 Національна опера 
України. Ночі в садах 
Іспанії

03.35 Іван Козленко «Люди і 
апарати. Становлення 
українського кіно»

04.45 Документальна програма 
«Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.45, 0.45 Т/с «Коли ми вдома»
06.50, 15.25 Все буде добре!
08.50, 19.00, 23.45 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
09.55, 20.00, 22.35 МастерШеф
12.55 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх

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, 1.55 Т/с «Мушкетери-2»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
13.10 Х/ф «Акулячий 

торнадо: Четверте 
пробудження»

14.55 Х/ф «Бен-Гур»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 3.00 Т/с «Кістки-4»
23.20 Т/с «Кістки-3»
01.00 «Секретні файли»
03.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

06.45, 23.25 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.15 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

08.10 «Торіно» — «Ювентус». 
ЧІ

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS

10.20 «Спортінг» — 
«Ворскла». Ліга Європи 
УЄФА

12.10 Великий футбол
13.55 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА
16.50 «Аталанта» — «Лаціо». ЧІ
18.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
19.35 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.25 «Болонья» — «Мілан». ЧІ
23.55 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА
01.45, 3.50 Топ-матч
02.00 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 
УЄФА

04.00 «Сампдорія» — 
«Парма». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15 «Check-in»
06.30 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА
08.40 «Галатасарай» — 

«Порту». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

10.25 «Європейський 
WEEKEND»

11.15 «Аталанта» — «Лаціо». 
ЧІ

13.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

13.50 «Шахтар» — «Ліон». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

15.35 Журнал Ліги Чемпіонів
16.05, 19.40 Передмова до 

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

16.10 «Мілан» — «ПСВ». 1/2 
фіналу (2004 р. /05). 
Золота Колекція Ліги 
Чемпіонів 
з А. Шевченком

17.55 «ПСВ» — «Мілан. 1/2 
фіналу (2004 р. /05). 
Золота Колекція Ліги 
Чемпіонів 
з А. Шевченком

19.45 «Рома» — «Дженоа». ЧІ
21.35 «Моя гра» О. Смалійчук
22.20 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА
00.10 «Ліверпуль» — 

«Наполі». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

02.00 «Інтер» — «Удінезе». ЧІ
03.50 «Фулгем» — «Вест 

Гем». ЧА
05.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.20, 14.00 Правда життя
09.25 Африканські річки: дари 

дощів
10.25, 17.50 Шалена подорож
11.20 Скептик
12.10 Брама часу. Сексуальні 

війни
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.35 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
16.55, 22.40 Планета Земля
18.45, 20.50 Фантастичні історії
00.35 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, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

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

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

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.00, 19.00 Вечірка
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У. Новий рік
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, 18.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.40 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 UA: Фольк

18.20, 3.35 Тема дня

19.00 Спільно

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50 Т/с «Дірк Джентлі»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.45 Перша шпальта

23.30 Телепродаж Тюсо

01.40 Розсекречена історія

02.30 Складна розмова

04.10 Лайфхак українською

04.20 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

04.50 Koktebel Jazz Festival

05.35 Д/ф «Гордість світу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ГРУДНЯ 2018
18 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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 закінчується передплата на «Україну 
молоду» на 2019 рік як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і 
за друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 Оформити передплату можна до 18 груд-
ня у відділеннях поштового зв’язку, в опе-
раційних 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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



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-7»

14.35 «Сімейні мелодрами»

15.35 Т/с «Моє чуже життя»

16.30 «Секретні матеріали»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45, 22.55 «Світ навиворіт 

10: Бразилія»

00.05, 0.50 Драма «Белль»

02.20 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

06.00, 2.35 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00 «Марафон «Диво 

починається»

10.25, 12.25 Х/ф «Висадіть 
банк»

12.00, 17.40 Новини

12.50 Т/с «Вогнем і мечем»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

03.30 «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, 3.50 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 «Квіти дощу»

23.20 Гучна справа

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.20 Абзац

06.09, 7.29 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30, 1.20 Київ вдень та вночі

08.29 Т/с «Кохання напрокат»

09.30, 22.00 Т/с «Чаклунки»

10.30 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

17.00, 19.00 Екси

23.00 Х/ф «Закляття»

02.10 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

12.05, 13.20 Х/ф «Останні 

лицарі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

16.40, 21.25 Т/с «Обмани 

себе»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.25 «На трьох»

23.40 Х/ф «Імперія вовків»

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

05.00, 4.45 Top Shop

06.00, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

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

09.00 Х/ф «Зникнення»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи межу»

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 — 

Володимир Біленко

06.30 Документальна 

програма «Галицька 

весна української ідеї»

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА

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

10.15 100 років української 

історії

10.25 100 років української 

літератури 

10.35 #ПроСлово з Тетяною 

Стус

10.45 Уроки української 

літератури 

11.00 100 років українського 

кінематографа 

11.15 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

12.15 Погода 

12.25 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Райнер Марія Рільке. 

«Завчасна паморозь», 

16+

14.10 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА

15.40 Перемоги України 

15.45 Документальний цикл 

«Двоколісні хроніки»

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Уроки української мови 

17.10 Хочу бути

17.35 Візитка Карпат 

17.45 Українська читанка

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня 

18.50 100 років української 

історії 

19.05 100 років українського 

кінематографа 

19.20 UA.МУЗИКА

19.30 Розсекречена історія 

20.30 Посттравматичний 

синдром 

21.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

22.20 Перемоги України

22.50 Погода 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

23.50 Розсекречена історія 

00.45 52 вікенди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

01.35 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Сталкери», 18+ 

03.50 Зустрічаємо вдома. 

велике інтерв’ю гурту 

«ДахаБраха»

04.40 Документальна 

програма. Фатальна 

жінка Марко Вовчок

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.45, 0.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.40, 15.25 Все буде добре!

08.45, 19.00, 23.45 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.45, 20.00, 22.35 

МастерШеф

12.55 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

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, 1.55 Т/с «Мушкетери-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

15.20 Х/ф «Перше 
вбивство»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 3.00 Т/с «Кістки-4»

01.00 «Секретні файли»

03.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вікторія» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.40 Моя гра

08.20 Великий футбол

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 1.10 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

11.15 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

13.05 Журнал Ліги Чемпіонів

13.35 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

15.25, 20.35, 3.55 Топ-матч

16.00 Журнал Л

16.55 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

18.45 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.40 «Фулгем» — «Вест 

Гем». ЧА

22.50 «Сіткорізи

23.20 «Селтік» — 

«Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

02.05 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

04.00 «Інтер» — «Удінезе». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 1.15, 3.20 Топ-

матч

06.10 «Селтік» — 

«Зальцбурр». Ліга 

Європи УЄФА

08.10 «Болонья» — «Мілан». 

ЧІ

10.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

10.55 «Генк» — 

«Сарпсборр». Ліга 

Європи УЄФА

12.40 «Моя гра» О. Смалійчук

13.20 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

15.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

16.00 «Кальярі» — «Наполі». 

ЧІ

17.50 «Сіткорізи». Прем’єра

18.20 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

20.10 Журнал Ліги Європи

21.05 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

22.55 Журнал Ліги Чемпіонів

23.25 «Аталанта» — «Лаціо». 

ЧІ

01.30 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

03.35 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

05.25 «Сіткорізи»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.05, 2.05 Правда 

життя

09.05 Африканські річки: 

дари дощів

10.05 Шалена подорож

11.00 Скептик

12.00 Брама часу

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Повітряні воїни

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.40 Планета Земля

17.45 Шалена подорож. 

Австралія. Дарвін

18.40, 20.45 Фантастичні 

історії

00.25 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, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Русалонька»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.00, 19.00 Вечірка

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У. Новий рік

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, 18.00, 

21.00, 3.40 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.15 РадіоДень

13.40 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

14.30 52 вікенди

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Концертна програма 

«Коло мрій»

18.30, 1.40 Футбол. Клубний 

чемпіонат світу-2018 р. 

Півфінал

19.20 Погода (у перерві)

20.30 Д/ф «Життя з левами»

21.25, 4.05 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях

23.30 Телепродаж Тюсо

03.15 Наші гроші

04.15 Тема дня

04.50 Лайфхак українською

05.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

05.35 Д/ф «Гордість світу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ГРУДНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.25 ТСН

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку-7»

14.35 «Сімейні мелодрами»

15.35 Т/с «Моє чуже життя»

16.30 «Секретні матеріали»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45 «Гроші-2018»

22.30 «Право на владу-2018»

01.00 Драма «Місто 44»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 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»

10.15 Х/ф «Оскар»
12.25 Х/ф «Зразкові 

родини»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Хід у відповідь»
01.30 Х/ф «Справи 

сердечні»
03.30 «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, 3.50 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 «Квіти дощу»

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 Зона ночі

04.20 Абзац

06.09, 7.29 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30, 2.00 Київ вдень та вночі

08.30 Т/с «Кохання напрокат»

09.30, 22.10 Т/с «Чаклунки»

10.30 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

17.00, 19.00 Хто зверху?

23.10 Х/ф «Закляття-2»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 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

12.10, 13.20 Х/ф «Ягуар»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

16.35, 21.25 Т/с «Обмани 

себе»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк

22.30 Д/ф «Міф»

23.50 Х/ф «Ордер на 

смерть»

01.35 Т/с «Прокурори»

02.15 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

20.00 #Лінія оборони

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, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.05 Х/ф «Все перемагає 
любов»

08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «У небі «Нічні 
відьми»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів

06.30 Документальна 

програма. Після 

прем’єри – розстріл

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА

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 Полтавщини 

10.10 UA.МУЗИКА

10.15 100 років української 

історії 

10.25 100 років української 

літератури 

10.40 100 років українського 

мистецтва 

10.50 Уроки української 

літератури 

10.55 100 років українського 

кінематографа 

11.15 Чудова гра

11.45 #ВУКРАЇНІ

12.15 Погода 

12.25 Київський академічний 

театр «Колесо». Фелікс 

Міттерер. «Жінки 

Моцарта», 16+

14.15 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА

15.40 Перемоги України 

15.45 Документальний цикл 

«Двоколісні хроніки»

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Уроки української мови 

17.10 Як це?

17.30 Візитка Полтавщини 

17.45 Українська читанка

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня 

18.50 100 років української 

історії 

19.00 100 років українського 

мистецтва 

19.10 #ПроСлово з Тарасом 

Прохасько

19.20 UA.МУЗИКА

19.30 Світло 

20.30 Пліч-о-пліч 

20.50 Успішні історії 

21.00 Букоголіки

21.30 Лайфхак українською

22.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

23.50 Світло 

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів

01.35 Київський театр 

оперети. «За двома 

зайцями»

04.15 Юрій Винничук 

«Амури і батяри. 

Масова культура 

Галичини. Розсстріляне 

відродження»

05.00 Документальна 

програма «Наталя 

Сумська. Перевтілення»

05.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

05.45, 1.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.50, 19.00, 0.00 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.50 МастерШеф

12.55 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

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, 1.55 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.»

15.05 Х/ф «Неймовірне 
життя Волтера Мітті»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 3.00 Т/с «Кістки-4»

01.00 «Секретні файли»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 20.15 Сіткорізи

08.15 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Рома» — «Дженоа». 

ЧІ

12.05 «Фулгем» — «Вест 

Гем». ЧА

13.55 «Кальярі» — «Наполі». 

ЧІ

16.00 Моя гра

16.45 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

18.30 «Болонья» — «Мілан». 

ЧІ

20.45 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

22.50 Журнал Ліга Європи

23.45 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

01.35, 3.40 Топ-матч

01.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

02.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

03.55 «Аталанта» — «Лаціо». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Сампдорія» — 

«Парма». ЧІ

08.10 «Генк» — 

«Сарпсборр». Ліга 

Європи УЄФА

09.55, 19.55 «Моя гра» О. 

Смалійчук

10.40 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

12.25, 3.00 Журнал Ліги 

Європи

13.20 «Болонья» — «Мілан». 

ЧІ

15.05, 22.25, 3.55 «Сіткорізи»

15.25 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

17.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.10 «Селтік» — 

«Зальцбурр». Ліга 

Європи УЄФА

20.40 «Аталанта» — «Лаціо». 

ЧІ

22.55 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

00.45 Журнал Ліги Чемпіонів

01.15 «Кальярі» — «Наполі». 

ЧІ

04.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 13.55 Правда життя

09.00 Африканські річки: 

дари дощів

10.00, 17.45 Шалена подорож

10.55 Скептик

11.50, 2.05 Брама часу

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Повітряні воїни

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.40 Планета Земля

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

00.25 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, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 19.00 Вечірка

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

21.00 Одного разу під 

Полтавою

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, 18.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.40 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Промінь живий

18.20, 1.40 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

19.55 #ВУкраЇНІ

20.30 Д/ф «Життя з левами»

21.25, 3.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях. Дайджест

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.45 Букоголіки

23.30 Телепродаж Тюсо

03.35 Тема дня

04.10 Лайфхак українською

04.25 #МузLove з Любою 

Морозовою

04.50 Koktebel Jazz Festival

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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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, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»

14.35 «Сімейні мелодрами»

15.35 Т/с «Моє чуже життя»

16.30 «Секретні матеріали»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.25 «Ліга сміху-2018»

22.25, 5.00 «# Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова-

2018»

23.10 «Розсміши коміка»

01.05 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 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»

10.25, 12.25 Х/ф «З речами 
на виліт!»

12.50 Х/ф «Матусин синок»
14.50, 15.50, 16.45, 1.40 

«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

03.40 Х/ф «Шум вітру»
04.55 Top Shop

05.25 Д/п «Юрій Богатирьов. 

Ідеальний виконавець»

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 «Рік 

собаки»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

УКРАЇНА»

22.00 Т/с «Коли повертається 

минуле»

23.20 По слідах

00.00, 2.30 Т/с «Коли 

повертається минуле»

02.00 Телемагазин

04.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.40, 0.25 Київ вдень 

та вночі

06.40, 21.40 Т/с «Чаклунки»

07.40 Ревізор

10.40 Страсті 

за Ревізором

13.10 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.20, 19.00 Топ-модель

22.40 Екси

01.20 Х/ф «Мара»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 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 Секретний фронт

10.35 Багач-бідняк

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Ордер на 

смерть»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»

16.40 Т/с «Обмани себе»

17.45, 0.25 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

03.40 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

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.40 Х/ф «Вавилон ХХ»
08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Алмази для 
Марії»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

14.50, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.30 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів

06.30 Документальна 

програма «Після 

прем’єри – розстріл»

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА

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

10.15 100 років українського 

кінематографа 

10.30 100 років українського 

мистецтва 

10.40 100 років української 

літератури 

10.50 Українська читанка

11.05 Уроки української 

літератури 

11.20 Енеїда

11.45 Енеїда 

12.15 Погода 

12.20 Львівський театр 

опери та балету. Балет 

«Есмеральда»

14.15 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА

15.40 Перемоги України 

15.50 Документальний цикл 

«Двоколісні хроніки»

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 Уроки української мови 

17.20 Школа Мері Поппінс

17.30 Візитка Карпат 

17.40 Українська читанка

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня 

18.50 100 років української 

історії 

19.00 100 років українського 

мистецтва 

19.15 Українська читанка

19.20 UA.МУЗИКА

19.30 UA. Фольк 

20.30 Музеї. Як це працює? 

21.00 Як дивитися кіно 

21.25 Художній фільм 

«Діпан» 16+

23.20 Новини

23.40 Тема дня 

00.10 Документальна 

програма

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів

01.35 Львівський театр ім. 

М. Заньковецької. Три 

любові

02.40 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

04.40 Документальна 

програма. Федір 

Стригун. Абриси долі

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.20, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

08.20 Хата на тата

13.00 Т/с Два полюси любові

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

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, 1.55 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 «Останній бій»
17.15, 4.10 «Цілком таємно»

19.25 Т/с «Перевізник-2»

23.25 «Змішані єдиноборства. 

UFC №226»

03.00 Т/с «Стоматолог»

03.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.05 Моя гра

06.40, 18.20 «Тоттенгем» 

— «Бернлі». ЧА

08.20 «Інтер» — «Удінезе». ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліга Європи

11.15 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

13.50, 0.30 «Аталанта» 

— «Лаціо». ЧІ

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

16.30 «Рома» — «Дженоа». 

ЧІ

20.10 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

21.55 «Вулвергемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.00 Світ Прем’єр-ліги

02.15 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

04.05 «Болонья» — «Мілан». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 14.20, 

16.20, 23.00, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Болонья» — «Мілан». 

ЧІ

08.10 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

10.00, 1.00 «Сіткорізи»

10.30 «Кальярі» — «Наполі». 

ЧІ

12.30 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

14.30 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

16.30 «Фулгем» — «Вест 

Гем». ЧА

18.20 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.50 «Інтер» — «Удінезе». ЧІ

20.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.10 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

23.10 «Рома» — «Дженоа». 

ЧІ

01.30 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

03.20 Світ Прем’єр-Ліги

03.50 «Вулвергемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 14.00 Правда життя

09.00, 0.25 Африканські річки: 

дари дощів

10.00, 17.45 Шалена подорож

10.55 У пошуках інновацій

11.55 Брама часу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05 Повітряні воїни

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.40 Планета Земля

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

23.35 Таємнича світова війна

01.25 Містична Україна

03.00 Дракула та інші

03.50 Прокляття відьом

04.40 Секти. Контроль 

свідомості

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, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

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

09.30 Х/ф «Король 
скейтборду: 
Найбільш 
вертикальний 
примат»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 19.00 Вечірка

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.20 Віталька

16.15 Х/ф «Перевізник»
18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Перевізник-2»
22.40 Х/ф «Новорічний 

корпоратив»
00.40 Теорія зради

01.40 17+

02.30 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, 18.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.40 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Енеїда

18.20, 1.40 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

19.50 Перший на селі

20.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.00, 4.20 Лайфхак 

українською

23.30 Телепродаж Тюсо

03.45 Тема дня

04.40 Koktebel Jazz Festival

05.05 UA: Фольк

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ГРУДНЯ 2018
21 грудня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100»

11.15, 23.30 «Світське 

життя-2018»

12.15 Мелодрама «Вирок 

ідеальної пари»

16.30, 21.30 «Жіночий 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.35 «Ліга сміху-2018»

04.45 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

06.00 М/ф

07.00 «Жди мене. УКРАЇНА»

08.50 «Слово Предстоятеля»

09.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

10.30 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

12.30 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

14.10 Х/ф «Відпустка за 
свій рахунок»

16.50 Х/ф «Суєта суєт»
18.40 «Місце зустрічі»

20.00 «Подробиці»

20.30 Д/п «Абсолютний 

чемпіон»

21.30 «Великий бокс. Денис 

Берінчик — Росекі 

Крістобаль»

0.30 «Великий бокс. Ділліан 

Уайт — Дерек Чисора»

01.30 Х/ф «Пазманський 
диявол»

03.20, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.50 Top Shop

05.20 Д/п «З любов’ю. Юрій 

Нікулін»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.15 Зоряний шлях

09.10, 15.20 Т/с «Квіти дощу»

17.10, 20.00 Т/с «Дівчатка 

мої»

22.00 Т/с «Салямі»

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «CSI: Маямі»

03.35 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25, 1.10 Зона ночі

05.49, 6.59 Kids Time

05.50 М/с «Лунтик та його 

друзі»

07.00 Заробітчани

13.10 Вар’яти

15.10 Хто зверху?

17.10 М/ф «Angry Birds у 

кіно»

19.05 Х/ф «Пінгвіни 
містера Поппера»

21.00 Х/ф «Лицар дня»
23.20 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40 Факти

06.00 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

010.45, 10.50 Особливості 

національної роботи-

12.45 Факти. День

13.00, 2.25 «На трьох»

15.00 Т/с «Обмани себе»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Трансформери-

4: Час вимирання»
22.15 Х/ф «Інферно»
00.40 Х/ф «Чорнокнижник»

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, 0.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

02.15 Про військо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з патріархом

НТН

05.40 Х/ф «Балада про 
солдата»

07.10 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

10.15 Х/ф «Акція»
12.00 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

16.00 «Речовий доказ»

17.00 «Легенди карного 

розшуку»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Зимова вишня»
21.20 Х/ф «Соломон Кейн»
23.30 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»
01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

02.50 «Випадковий свідок»

03.15 «Правда життя. 

Професії»

04.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Головна роль. Ірма 

Вітовська

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Чари Мерлін 

Монро»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка

08.15 Додолики

08.30 Хочу бути 

08.50 UA.МУЗИКА

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. «Співаюче 

дзвінке деревце»

10.30 Фольк-music. Діти

11.30 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок»

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи»

13.25 Енеїда 

14.00 #ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра

15.00 Сильна доля

16.00 Фольк-music

17.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

19.05 Світло

19.55 Документальна 

програма «Золотий 

вересень. Хроніка 

Галичини. 1939-1941»

20.45 100 РОКІВ КІНО. 

Всеукраїнське 

фотоуправління, Вертов 

і Довженко 

21.00 Кінокласика кіностудії 

ім. О. Довженка. 

Художній фільм «Сон»

22.30 100 РОКІВ КІНО. 

Театральні традиції. 

Віра Холодна та поява 

кіностудій

22.50 Погода 

23.00 Територія Кіно. Дмитро 

Павличко

00.05 Кінокласика кіностудії 

ім. О. Довженка. 

Художній фільм 

«Анничка»

01.35 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Потрібні брехуни», 16+ 

04.00 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. In 

Paradisum

 

СТБ

07.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.10 Караоке на Майдані

09.15 Все буде смачно!

10.10 Х/ф «Молода 
дружина»

12.15 Т/с «Рецепт кохання»

16.15 Хата на тата

19.00 Х-Фактор. Фінал

00.25 Цієї миті рік потому

02.15 Ультиматум

ПРЯМИЙ

09.00, 12.15 Ток-шоу «Ехо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 22.00 «МЕМ»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

15.00 Концерт

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 «ВАТА-шоу. Всі свої»

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05, 2.00 «102. Поліція»

09.00 ДжеДАІ 2018 р.

11.00 «Загублений світ»

15.05 Х/ф «Числова 
радіостанція»

16.50 Х/ф «Останній бій»
18.25 Х/ф «Спіймати і 

вбити»
20.20 Х/ф «Віддача»
22.15 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»
00.05 Х/ф «Атака на 

титанів»
02.55 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Кальярі» — «Наполі». 

ЧІ

10.00, 16.30, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

10.50 «Вулвергемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

12.40 «Болонья» — «Мілан». 

ЧІ

14.25 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

15.25, 17.55, 19.45 Футбол 

Tables

16.50 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

18.55 «К’єво» — «Інтер». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Ювентус» — «Рома». 

ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

23.40 «Парма» — 

«Болонья». ЧІ

01.45 «Лаціо» — «Кальярі». 

ЧІ

03.50 «Кардіфф» — «МЮ». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 23.20, 1.20, 3.20, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

08.15 «Фулгем» — «Вест 

Гем». ЧА

10.05, 15.25, 18.50 Світ 

Прем’єр-Ліги

10.35 «Аталанта» — «Лаціо». 

ЧІ

12.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

12.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.25 LIVE. «Лаціо» — 

«Кальярі». ЧІ

14.15, 16.45 «Футбол Tables

15.55 LIVE. «Мілан» 

— «Фіорентина». ЧІ

17.55 Журнал Ліги Європи

19.20 LIVE. «Кардіфф» 

— «МЮ». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 «Наполі» — «СПАЛ». 

ЧІ. Прем’єра

23.30 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

01.30 «К’єво» — «Інтер». ЧІ

03.40 «Челсі» — «Лестер». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 0.00 Містична Україна

08.15, 18.40 Прихована 

реальність

09.45 Фантастичні історії

10.40 Повітряні воїни

11.40 Таємнича світова війна

12.40, 21.00 Історія світу

14.40 Планета Земля

16.40 Африканські річки: 

дари дощів

23.00 У пошуках інновацій

00.50 Наші

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»

12.15 Х/ф «Коли Санта 
впав на Землю»

14.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.10 Х/ф «Король 
повітря»

21.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

02.10 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.15 Х/ф «Найкращий 
друг шпигуна»

13.50 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

15.00, 2.50 Панянка-селянка

17.00 Х/ф «Новорічний 
корпоратив»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У. Новий рік

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 17+

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.30 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.50 

Новини

10.00 Лайфхак українською

10.15 Д/ф «Цікаво.com»

10.45 Д/ф «Елементи»

11.10, 17.15 Телепродаж

11.35 Хто в домі хазяїн?

12.05 Сильна доля

13.00 Х/ф «Старий добрий 
день подяки»

14.50 По обіді шоу

15.55, 2.10 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

16.45 Спільно

17.50, 3.00 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

18.45 Футбол. Клубний 

чемпіонат світу-2018 р. 

Фінал

20.20 Футбол. Клубний 

чемпіонат світу. 

Хайлайти

20.30 Д/ф «Мегаполіси»

21.25 Промінь живий

22.30 Д/ф «Гордість світу»

22.55, 4.10 Світло

00.00 Телепродаж Тюсо

05.05 Розсекречена історія
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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, 12.55, 13.55, 

14.50 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.50 Комедія «Службовий 

Роман. Наші часи»

17.40 Комедія «8 перших 

побачень»

19.30, 4.45 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Двигун 

внутрішнього згоряння»

01.00 «Вечірній київ»

ІНТЕР

06.00 М/ф

07.10 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.00 Х/ф «Візьми мене 
штурмом»

16.10 Т/с «Побачити океан»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Книжковий 
клуб»

22.30 Х/ф «Осінні клопоти»
00.15 «Речдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Дівчатка мої»

13.20 Т/с «Коли повертається 

минуле»

17.10, 21.00 Т/с «Принцеса-

жаба»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Два квитки до 

Венеції»

01.00, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Стендап-шоу

05.39, 6.49 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.50 Х/ф «Я вбиваю 
велетнів»

09.00 Х/ф «Затура»
11.00 М/ф «Angry Birds у 

кіно»

12.50 М/ф «Індики: Назад у 

майбутнє»

14.30 Х/ф «Пінгвіни 
містера Поппера»

16.20 Х/ф «Лицар дня»
18.50 Х/ф «Отже, війна»
21.00 Х/ф «За бортом»
23.20 Х/ф «Тисяча слів»
01.10 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Інсайдер

07.30 Антизомбі

09.25 Т/с «Відділ 44»

11.10, 13.00 Х/ф «Ягуар»

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Війна світів»

15.30 Х/ф «Трансформери-

4: Час вимирання»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Трансформери-

5: Останній лицар»

23.50 Х/ф «Ангели і 

демони»

02.20 «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, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.15 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, 1.40 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25, 1.15 Діалоги з 

Патріархом

14.10, 20.00, 0.30, 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

18.00, 2.15 Час: Підсумки 

тижня

19.20 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

02.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Карусель»
06.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

10.30 Х/ф «Міміно»
12.15 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
14.00 Х/ф «Клятва 

кохання»
17.05 Х/ф «Соломон Кейн»
19.00 Х/ф «Баламут»
20.45 Х/ф «Невиправний 

брехун»
22.15 Х/ф «Професор у 

законі»
00.35 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»
02.25 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Територія кіно. 

Олександр Денисенко

07.00 Новини 

07.05 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок»

07.35 UA.МУЗИКА

07.45 Документальний цикл 

«Двоколісні хроніки»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики 

08.45 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. «Розбійники 

мимоволі»

10.30 UA. Фольк 

11.30 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок»

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.25 Донька про Тетяну 

Яблонську

12.30 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи»

13.25 Енеїда 

14.00 Своя земля

14.30 Відкривай Україну з 

Суспільним

15.00 Сильна доля

16.00 Фольк-music 

16.50 Іван Марчук «Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості»

17.05 Львівський театр 

опери та балету. Балет 

«Есмеральда»

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

19.55 Розсекречена історія

20.50 100 РОКІВ КІНО. Тарас 

Шевченко чекає на 

веcну на Зарічній вулиці

21.00 Кінокласика кіностудії 

ім. О. Довженка. 

Художній фільм «Тіні 

забутих предків»

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Національна опера 

України. Аїда

01.35 Київський академічний 

Молодий театр. Ксенія 

Школьнікова. Шепіт 

вбивці 16+ 

03.30 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

05.00 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи»

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.55 Все буде смачно!

11.00 Караоке на Майдані

12.00 МастерШеф

17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор. Фінал

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 13.10 Ток-шоу «Кримінал»

10.15 Ток-шоу «18 плюс»

11.15, 14.15 «LIVE»

12.15, 18.00 Ток-шоу «Эхо 

України»

15.00 Ток-шоу «Слова і музика»

16.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Всі свої»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.55 «Загублений світ»

11.55 «Шалені перегони»

13.25 Т/с «Перевізник-2»

17.20 Х/ф «Вірус для 
солдатів»

19.10 Х/ф «Вціліла»
21.00 Х/ф «Знак пошани»
23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC №226»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — 

«Фіорентина». ЧІ

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15, 3.50 «Наполі» 

— «СПАЛ». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

12.10, 1.50 «К’єво» — 

«Інтер». ЧІ

13.55 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

16.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

16.55 «Ювентус» — «Рома». 

ЧІ

18.45 «Кардіфф» — «МЮ». 

ЧА

20.35, 1.35, 3.40 Топ-матч

20.40 «Парма» — 

«Болонья». ЧІ

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Евертон» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 11.50, 1.30, 3.35, 

5.30 Топ-матч

06.10, 23.40 «Ювентус» 

— «Рома». ЧІ

08.10 «Вулвергемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

10.00, 3.40 «Мілан» — 

«Фіорентина». ЧІ

12.00 «Парма» — 

«Болонья». ЧІ

13.50, 1.45 «Кардіфф» 

— «МЮ». ЧА

15.40 «Лаціо» — «Кальярі». ЧІ

17.30, 19.55 «Check-in»

17.55 LIVE. «Евертон» 

— «Тоттенгем». ЧА

20.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.20 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

23.10 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 0.50 Містична Україна

08.15, 18.40 Прихована 

реальність

09.45 Фантастичні історії

10.40 Таємнича світова війна

12.40, 21.00 Історія світу

14.40 Планета Земля

16.40 Африканські річки: 

дари дощів

23.00 У пошуках інновацій

00.00 Полювання на рибу-

монстра

01.25 Телеформат

05.25 Квітка Цісик

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

08.40 М/ф «Барбі з 

Лебединого озера»

10.10 Х/ф «12 Різдвяних 
собак-2»

12.10 Х/ф «Король 
повітря»

14.10, 21.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.10 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

22.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.20 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.05 М/ф «Енчантімалс: 

Рідний дім»

12.15 Вечірка

17.15 Х/ф «Перевізник-2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У. Новий рік

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, 3.00 

Новини

09.40 Казки, перевірені 

часом. «Ганс Рьоклє і 

чорт»

11.05 Д/ф «Світ дикої 

природи»

11.35 Енеїда

12.40, 21.55 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Мас-стар 

15 км. Чоловіки

13.30, 17.35 Телепродаж

13.55 Лайфхак українською

14.10 #ВУкраЇНІ

14.40 Перший на селі

15.25, 1.40 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Мас-стар 

12,5 км. Жінки

16.10 UA:Біатлон. Студія

16.35 UA: Фольк

18.00 Т/с «Галерея Вельвет»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.55 Д/ф «Гордість світу»

23.30 Телепродаж Тюсо

02.30 Д/ф «Орегонський 

путівник»

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Неймовірний подарунок долі
 — Коли після похорону ма-
мині сестри обговорювали, куди 
подіти дітей, я, навіть не думаю-
чи, вирішила, що вони лишать-
ся зі мною, — пригадує Олена. — 
Ні на чию допомогу тоді не розра-
ховувала. І цей новий будинок 
розцінюю як неймовірний по-
дарунок долі, від якого ніяк не 
можу оговтатися. У тому, що він 
з’явився, заслуга волонтерки — 
людини великої душі Наталії 
Іванової.
 Хто ж вона, ця добра фея-
чарівниця, для якої немає нічого 
неможливого, за помахом чарів-
ної палички якої виростають 
справжні житлові будинки? У 51-
річної Наталії Іванової, житель-
ки села Ковалівка, що неподалік 
Полтави, — шестеро дітей (най-
старшій доньці — 28 років, най-
меншій — 12). Жінка має хобі, що 
дає й заробіток: виготовляє оригі-
нальні ляльки, ялинкові прикра-
си, причому покупці знаходять 
її самі. На запитання, що спону-
кало її зайнятися волонтерською 
діяльністю, Наталя відповідає 
так: «Я знаю, як це тяжко, коли 
в сім’ї багато дітей і при цьому не-
має власного житла (через це ми 
мали 14 переїздів). Знаю, що таке 
нерегулярний заробіток, що таке, 
коли нічого їсти, ні за що купити 
ліки. Що й казати, ми пережили 
дуже складні часи. Тому як ніхто 
розумію тих, хто перебуває в не-
легкому становищі. Коли ти сам 
знаєш, що таке відчуття тупика, 
то просто не можеш пройти повз 
людей, яким важко. А волон-
терською діяльністю спочатку 
почали займатися мої діти. Вони 
брали участь у групах в соціаль-
них мережах, створених для до-
помоги людям, котрі потрапили 
в біду, іноді запитували, чи може-
мо ми допомогти комусь грішми, 
нерідко переказували власні за-
ощадження. У 2013 році на нашу 
сім’ю обрушилося велике горе — 
не стало 17-річної доньки. Меди-
ки діагностували в Асі пухлину 
головного мозку, її оперували, 
після операції вона 40 днів була в 
комі... Ми до останнього боролися 
за життя доньки — це супровод-
жувалося величезними витрата-
ми, проте за весь час, слава Богу, 
жодного разу не постало питання, 
де взяти гроші: дуже допомагали 
друзі, знайомі, приятелі знайо-
мих. Звичайно, в подібній ситуа-
ції опиняється немало людей. І як 
бути тим, кому ні до кого зверну-
тися по допомогу?»
 Із багатодітною родиною 
Тетяни Луценко Наталія Іва-
нова познайомилася випадко-
во. Хоча недаремно кажуть, що 
в житті випадковостей не бу-
ває. У Шишацькому районі по-
дружжя всиновлювало діток, 

і Наталя пообіцяла віддати но-
воспеченим батькам двоярусне 
ліжко, на якому спали колись 
її діти. Проте вийшло маленьке 
непорозуміння: як виявилося, 
Наталин чоловік виготовив із 
нього мольберти для малюван-
ня, а сама жінка про це не зна-
ла, думала, що ліжко в розібра-
ному стані, як і раніше, лежить 
на балконі. Тож, аби дотрима-
ти обіцянки, їй довелося шука-
ти двоярусне ліжко за оголошен-
ням. Пошуки й привели її до пе-
редмістя Полтави — Кобищан. 
 — Хата була в такому зака-
пелку, що не одразу й знайдеш, 
— розповідає моя співрозмовни-
ця. — Тож Тетяна вийшла нам на-
зустріч. А коли ми з водієм Олек-
сандром зайшли до її оселі, то 
були просто шоковані. Збиті з до-
щок двері завішені ковдрою, щоб 
не задувало з вулиці, підлога гли-
нобитна, тісна кухонька з іще ра-
дянською плитою, у кімнатках, 
окрім спальних місць, більше ні-
чого не поміщається. Поки роз-
бирали ліжечко, Тетяна розповi-
ла, що в неї четверо дітей і вона че-
кає на п’яту дитину, а чоловік за-
гинув... Ми з Олександром були 
настільки вражені побаченим і 
почутим, що дорогою назад дов-
го не могли промовити й слова. 
Нас вразили ота бідність, розру-
ха в поєднанні з теплом стосунків 
між дітьми, атмосферою любові в 
домі. У такі хвилини розумієш, 
що гідність людини абсолютно не 
залежить від рівня достатку, що 
вона може таїтися і в безпросвіт-
ній бідності. Звичайно ж, як тіль-
ки в мене з’явилася можливість, 
я знову навідалася до оселі Тетя-
ни Луценко — привезла різних 
продуктів, адже добре пам’ятаю, 
як, коли в нас було вкрай сутуж-
но з наїдками, кум Славко при-
їжджав із торбами, повними всі-
ляких смаколиків, влаштовую-
чи для наших дітей справжнє свя-
то. Лишила тоді Тані й свій номер 
телефону, при цьому сказавши, 
щоб телефонувала, якщо їй зна-
добиться допомога. Але вона не з 
тих, хто просить чи скаржиться. 
Тетяна ніколи не скаржилася ні 
на життя, ні на людей. 

Вирішили звести дім 
на клаптику рідної землі
 — А 19 травня 2014 року 
мені зателефонувала її кума й 
повідомила, що Таня народила 
на 26-му тижні вагітності, — про-
довжує розповідь Наталія Івано-
ва. — Таким чином, найменший 
Єгор з’явився на світ недоноше-
ним, із вагою 900 грамів. Обоє — 
і породілля, і малюк — перебува-
ли в реанімації. Тетянина мати 
влізла в кредити. Я привезла ти-
сячі три своїх збережень, але й 
цього, ясна річ, було замало. Ро-

зуміючи, що на лікування потріб-
ні великі суми коштів, ми з Тетя-
ниною матір’ю звернулися по до-
помогу до держадміністрації. Там 
понад чотири години нас посила-
ли з одного кабінету до іншого, а в 
підсумку ми так і пішли звідти ні з 
чим. І от, повернувшись додому, я 
попросила в дітей допомогти мені 
створити свою групу в соцмережі, 
аби зібрати кошти на лікування 
Тетяни Луценко та її сина. То був 
мій перший подібний досвід, що 
дався мені не так легко. Два місяці 
Єгорка перебував у Полтавському 
обласному перинатальному цент-
рі, і за цей час вдалося зібрати по-
над 20 тисяч гривень, яких якраз 
вистачило на те, щоб оплатити всі 
медичні послуги. 
 А одного дня 2016 року На-
талії зателефонувала найстарша 
Тетянина донька Олена й попро-
сила доглянути якийсь час Єго-
ра, оскільки, мовляв, раптово по-
мерла мама. Тетяні було всього 
36 років... Так п’ятеро дітей ли-
шилися сиротами. Олена одразу 
заявила, що дітей в інтернат не 

віддасть, підніматиме їх на ноги 
сама. А для цього потрібно було 
оформити опікунство. 
 — Нашій державі абсолютно 
байдуже, в яких умовах прожи-
ває мати з дітьми, — гірко посмі-
хається Наталія Іванова. — Нато-
мість до опікунів — зов сім інше 
ставлення, до них дуже багато 
вимог. Зокрема, вони мають за-
безпечити підопічним гідні умо-
ви проживання. Звісно ж, ветха 
хата ще Тетяниних батьків таким 
вимогам не відповідала. Тоді я ра-
зом з Оленою пішла до органу опі-
ки й піклування виконкому Шев-
ченківської у місті Полтаві ради 
й написала заяву, що беруся вирі-
шити житлове питання сиріт.
 На ту пору Наталя вже чіт-
ко знала, що робитиме: вестиме 
збір коштів через соцмережу. Так 
з’явилася група у «Фейсбуці» під 
назвою «Тетянині діти. Сиротам 
потрібен дім — побудуймо його 
разом». Дуже багато людей до-
лучилися до збору коштів, пере-
йнявшись історією дітей, котрі ли-
шилися без матері й не мали жод-
них перспектив щодо пристойного 
житла. Паралельно зі збором кош-
тів учасники групи ламали голо-
ви над тим, у який спосіб виріши-
ти житлове питання. Спочатку ду-
мали зробити ремонт старої хати, 
обклавши її цеглою. Однак вона 
настільки непридатна, що ніхто 

з трьох запрошених спеціалістів 
не взявся за подібну авантюру, 
висловивши побоювання, що осе-
ля може завалитися, як картко-
вий будиночок, у ході ремонтних 
робіт. Потім хотіли придбати місь-
ку квартиру, але підрахували, що 
за ціною це все одно, що побудува-
ти дім на своєму клаптику землі, 
де діти виросли й де все рідне: двір, 
сад. Ось так і зупинилися на остан-
ньому варіанті. Однокласник На-
талії Іванової Олег Гатіатуллін, 
котрий має солідний досвід будів-
ництва, створив проект, розра-
хований на економію будівель-
них матеріалів, за якої не страж-
дає якість. Але тут постало багато 
юридичних, бюрократичних пере-
пон. Бо, як виявилося, діти навіть 
не зареєстровані в оселі, де вони 
мешкали, не вирішене й питання 
власності — усе з тієї причини, що 
переоформлення пов’язане з вели-
кими витратами. Тож паралельно 
з будівництвом нового будинку до-
велося займатися й документами 
— і хвіст цих проблем тягнеться й 
досі. 

З миру по крихті
 Попри все, за два роки непо-
далік від старої хатинки виріс 
чудовий новий будинок. У ньо-
му іще немає козирка біля входу, 
відливів біля вікон, не пофарбова-
ний фасад, відсутні міжкімнатні 
двері тощо, але Олена й діти вже 
потихеньку обживають нову до-
мівку. Тут тепло, хоч опалюють 
дім електрикою, що, звичайно 
ж, влетить у добру копієчку. Піс-
ля того, як буде узаконено буди-
нок, Олені доведеться пережити 
ще й процес підведення до нього 
природного газу. 
  — У тому, що з’явився цей 
дім, заслуга не тільки моя, а й ба-
гатьох добрих, чуйних, не бай-
дужих до чужого горя людей, — 
конкретизує Наталія Іванова. — 
Усіх неможливо перерахувати. 
Більшість доброчинців просить їх 
узагалі не називати — справжня 
благодійність є непоказною. От, 
скажімо, наші добрі знайомі з Ка-
нади приїхали в гості й дізнали-
ся, що я займаюся збором коштів 
на вирішення житлового питан-
ня сиріт, а повернувшись додому, 
вислали 1,5 тисячі доларів. Вели-
кі суми коштів постійно жертвує 
наш сердечний друг Ігор із Киє-
ва, він купив усю кухонну техні-
ку, а також меблі для кухні, ди-
тяче ліжко й іще багато чого. Сві-
тильники, крани, умивальники 

підкинуло керівництво мережі 
салонів краси «Шалена краса», 
обіцяє віддати ще й двері. Є у нас 
і чудовий нотаріус Ольга Шимка, 
котра взагалі не бере із нас коштів 
за свої послуги. 
 — Як усе-таки пощастило цим 
дітям, що ви зустрілися на їхнь-
ому шляху, — не втримуюся від 
емоцій. 
 — Отже, так потрібно було, 
раз зустрілася. Знаєте, якщо ти 
опинився на дні, вибратися звідти 
дуже важко. Без сторонньої допо-
моги — просто ніяк, — розмірко-
вує Наталя. — Нам теж свого часу 
допомогли — подарували просто-
рий дім, у якому зараз живемо. 
 — Коли ви бралися за цю спра-
ву, вона не здавалась вам фантас-
тичною, нереальною? — допиту-
юся. 
 — Ні, не здавалася. Адже ми 
збирали через iнтернет грошi й 
на операції тяжко хворим діткам, 
які коштували десятки тисяч до-
ларів. Якщо небеса схвалять твій 
проект, дадуть згоду на втілення 
його в життя, повірте, усе можли-
во, — запевняє волонтерка.
 Олена Закаблук проводить 
для мене екскурсію новим будин-
ком. Зізнається: коли Наталя їй 
уперше повідомила, що в кожно-
го з дітей буде своя кімната, дів-
чина просто не повірила. «Вам не 
здається, що це дуже «жирно»? 
— тільки і спромоглася сказа-
ти, адже досі сімейство жило, як 
у рукавичці. А проти ідеї будин-
ку із двома входами дівчина й зов-
сім запротестувала: «Навіщо два 
входи? Ви хоч уявляєте, скільки 
коштують одні двері?» 
 — А загалом я в процес будів-
ництва зовсім не вникала, — 
зізнається дівчина. — Усі ці тур-
боти звалила на свої плечі наш 
добрий ангел Наталя. Натомість 
я займалася документами, офор-
мленням найменшеньких у дит-
садок. Бабуся віддала мені ді-
дусів автомобіль, тож я здала на 
водійські права. Власне авто те-
пер по-справжньому виручає, 
адже добратися з околиці до міс-
та в години пік дуже складно. А 
Марійчин і Єгорів дитсадки роз-
ташовані в різних кінцях — Єгор 
як особлива дитина відвідує спе-
ціалізований заклад. Звісно, 
коли я визвалася стати опікуном 
меншим дітям, то не уявляла, що 
таке бути багатодітною матір’ю. 
Із меншими дітьми легше — вони 
слухняні, натомість із Дариною 
дуже складно — у неї перехід-
ний вік. Але справляюся. Іноді 
так хочеться полінуватися, дов-
ше поспати чи й просто поваля-
тися в ліжку, але я встаю й іду на 
кухню готувати дітям сніданок. 
Власних дітей більше не планую. 
Ви ж бачите, скільки їх у мене. А 
там життя покаже... ■

ДОПОМОГА

Та, що творить дива
Завдяки волонтерці з добрим серцем 
діти-сироти перебралися 
з ветхої оселі до нового будинку

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Це майже казкова історія про добро, співчуття, милосердя. Напере-
додні нового року перебралися зі старої хати, що дивиться вікнами 
в землю й дивом досі не завалилася, до тільки-но зведеного будин-
ку площею сто квадратних метрів, де ще пахне свіжою штукатуркою, 
діти з багатодітної сім’ї, в яких два роки тому раптово не стало матері. 
Меншим неньку замінила найстарша сестра Олена Закаблук, котрій 
нині 23 роки. В один день вона стала багатодітною матір’ю, маючи за 
плечима всього 21 рік. І тепер, окрім 14-річної Даринки, 11-річного 
Іванка й 4-річного Єгора, виховує іще й свою доньку Марійку — ро-
весницю найменшого братика (21-річна сестра Настя живе окремо). 

Волонтерка Наталія Іванова не лише
 вірить у дива, а й творить їх.

❙
❙

Після смерті неньки Олена Закаблук (у центрі) в один день стала 
багатодітною матір’ю.
Фото автора.

❙
❙
❙

У такі хвилини розумієш, що гідність людини абсолютно 
не залежить від рівня достатку, що вона може таїтися 
і в безпросвітній бідності.
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Хор із людей, які... не вміють співати?
 ■ Розкажіть, будь ласка, пане Василю, 
коротко про себе. Та й про вік чоловіків 
можна запитувати...
 — У січні, дасть Бог, виповниться 82. 
За вік дякую й за час і можливість твори-
ти. Народився в Катеринополі на Черка-
щині, за десяток кілометрів від Шевчен-
кового краю — Звенигородки. Закінчив 
Київський політехнічний інститут (за 
фахом радіоінженер) та Київський уні-
верситет імені Тараса Шевченка (романо-
германська філологія). Кандидат техніч-
них наук. 30 років пропрацював у київсь-
кій «Політехніці». 
 З дитинства мріяв учителювати. Та 
свого часу дядько відмовив, мовляв, це ти 
завжди встигнеш — іди в політех. Отож 
років до шістдесяти наздоганяв мрію і все 
ж таки встиг попрацювати викладачем 
— викладав українознавство в Київській 
державній академії декоративно-при-
кладного мистецтва і дизайну імені Ми-
хайла Бойчука. Студенти так і говорили: 
«Пішли, діда послухаємо, прикольно так 
розказує!».
 ■ Пане Василю, що для вас «Чумаки»? 
Ви неодноразово наголошували, що хор 
складається з людей, які... не вміють спі-
вати?
 — Чумаки не мають нічого спільно-
го з бурхливим сьогоденням. Чумаки — 
це наше славне минуле. І, можливо, май-
бутнє. Десь на півдні України, ближче до 
«схід сонця», уявляю незайманий степ... 
І немає там ні атомних електростанцій, ні 
залізниць, а є лиш жайворонки, дикі кози 
та неозора предвічна ніколи ніким не ко-
шена трава. Посеред того безмежжя горить 
спокійний вогонь, а круг нього сидять мої 
прадіди — молоді й дужі, очищені вітром, 
сонцем і часом від усякої скверни, мудрі й 
не лукаві, суворі й доброзичливі чумаки. І 
ведуть вони неспішну бесіду, про все згаду-
ють, усьому віддають шану. 
 А часом іще й заспівають. Боже ми-
лий, що то за пісня! То сама душа їхня вип-
ростується з клопотів земних, розправляє 
крила й летить над степом: то радіє сонцю, 
то квилить журливо, то сміється, як дити-
на. Отак усе життя чую ту пісню, йду до 
неї... 
 Так, наш хор дивує тим, що складаєть-
ся з людей, які не вміють співати, не мають 
спеціальної освіти. Здавалося б — абсурд. 
Але у нас є секрети, які ми не приховуємо. 
Наприклад, хоч які бездарні й недосвідчені 
співаки зберуться, з них можна створити 
хор. Головна умова: треба дуже хотіти. 
 А ще — не треба (навіть не можна) ста-
вити голос. Кожна людина має від приро-
ди неповторний голос, як і обличчя, які 
«покращувати» його вокальною дресу-
рою так само аморально, як різними тех-
нічними засобами «омолоджувати» об-
личчя. Кожен має достатній слух і голос. 
Гуртовий спів — це та, природна ж таки 

терапія, яку українці розробляли кілька 
тисяч років. 
 Ну й головне — на світі немає кращої 
музики й поезії, як українські пісні. Це 
можна зрозуміти, тільки співаючи. Наші 
пісні — сумні, розлогі, прекрасні — ви-
вертають душу. Треба для співу вибирати 
забуті, бо відомі заяложені виконавськи-
ми штампами до огиди.

Як немає царя в голові, то не 
допоможе і талант
 ■ У чому таємниця успіху «Чумаків»? 
Під час виступів зали переповнені. Ма-
буть, від  таланту керівника багато зале-
жить...
 — Керівник? В Україні багато тала-
новитих керівників, а самобутніх колек-
тивів мало. Кожен керівник несе в собі і 
втілює в своїй роботі якусь концепцію, 
точніше систему знань і намірів. Така сис-
тема й визначає успіх його діяльності. Не-
рідко посередній керівник досягає яскра-
вих результатів, стає героєм сьогодення, а 
є немало прикладів, коли блискучий му-
зикант і організатор плутається з року в 
рік у якихось нібито другорядних пробле-
мах та ніяк не доведе справу до переконли-
вої вершини. Я придивлявся до тих і тих 
— то виходить-таки, що вирішальною є 
ота сама система. Простіше кажучи, як 
немає царя в голові, то не допоможе ні ба-
жання, ні талант, ні навіть Всеукраїнська 
музична спілка.
 ■ Пане Василю, а як опановували му-
зичну освіту ви? У кого вчилися?
 — Мені так і не довелося навчатися у 
музичному навчальному закладі та опано-
вувати музичну грамоту. Тепер доводить-
ся тішити себе тим, що десь у якійсь дуже 
хорошій країні до фольклору й близько не 
підпускають професійних музикантів.
 Але сказати, що я не маю музичної 
освіти, було б неправдою й невдячністю. 
Освіта ця почалася, як у всіх нормаль-
них українців, із колиски. Я навіть піз-
ніше бачив у погрібнику ту колиску, 
виплетену з вербової лози сусідою Ми-
хайлом. Секрет її плетіння втрачено, і 
то шкода, бо зараз можна було б органі-
зувати виробництво колисок та й мали б 
масову музичну освіту.
 Мама співала завжди. Особливо чомусь 
запам’ятався її спів, коли білила хату: 
Із-за гори, гори та буйний вітер віє,
Ой там удівонька та пшениченьку сіє.
 Батьків рід також був дуже співучий і 
любив весело посвяткувати. Тітки Нюсь-
ка й Сянька творили головну красу й гар-
монію родинного хору, інші тітки й бабу-
ня ту гармонію доповнювали й доквітчува-
ли — все музично-репертуарне керівниц-
тво здійснював матріархат. А дядькам — і 
своїм, і зятям, і сусідам — доручалася тра-
диційна партія басів: вони справно ревли 
собі найпростіший низький «голос», але 
той голос складав міцний фундамент піс-

ні, додавав їй страшної чорноземної сили, 
а тіткам — натхнення.
 «А таки добре Триліси співають», — го-
моніла вся розкинута на версту Трилісівка, 
коли наша рідня збиралася на свято «до ба-
буні», до старого родового гнізда над Тіки-
чем. Тепер Трилісів там кіт наплакав, і вже 
вулиця Набережною називається, як у всіх 
людей. Скоро й Тікича не стане — як же її 
тоді перейменують?
 В моєму дитинстві співав увесь Кате-
ринопіль, від Безпалівки до Низу, від Ги-
саїв до Студінки, чути було навіть Єрки. 
Не було кутка в селі, де б не діяв свій хо-
ровий клас, не було вечора без конкурсу-
фестивалю, і слухало ті співи все село, бо 
не гарчала ще техніка, а неузгодженим со-
бачим голосам було далеко до портаменто 
дівочих та парубоцьких гуртів. Тобто вчи-
тися співу було в кого.
 ■ Свого часу ви прийшли до Леопольда 
Ященка в хор «Гомін»... 
 — Так і було. Тільки в «Гомоні» я ті-
шився недовго: рік чи два. Бачив невичер-
пні запаси фольклору, але все йшло через 
дуже вузькі ворота. На очах відбувалася 
досить болюча дискримінація: найкращі, 
найбагатші пісні відсіювалися — на них не 
вистачало музичної культури виконавців. 
Я шукав трохи вищої реалізації. І тільки 
від безвиході, не маючи й на думці керува-
ти якимось колективом (у мене ж ні музич-
ної грамоти, ні досвіду, ні навіть жодних 
фюрерських нахилів), я з кількома хлоп-
цями взявся відводити душу чумацькими 
піснями. Чому саме чумацькими?
 Усе справді важливе починається ви-
падково. Випадково я знав щось із п’ять 
чумацьких пісень — а хто їх не знає? Вони 
є в кожному пісеннику — «Ох і не стелися, 
хрещатий барвінку», «Над річкою береж-
ком», «Було літо», «Гуляв чумак на ри-
ночку», «Ой у полі криниченька», «Ой у 
полі три криниченьки» — і так далі, далі, 
далі... 
 Випадково в один час і в одному місці 
зібралося п’ять чоловіків, яким ці пісні 
щось говорили. Випадково у цих чоловіків 
склалися голоси докупи. Коли ми заспіва-
ли чумацьких пісень перед ширшим това-
риством — а це був усе той же «Гомін», — 
стало видно, що випадок закінчився, почи-
наються закономірності. Міцний і темпера-
ментний чоловічий гурт був потрібен усім, 
мабуть, усій Україні. «Чумаками» нас спо-
чатку називали жартівливо, навіть не уяв-
ляли, що виросте окремий колектив.
 ■ «Чумаків» почали зустрічати, апло-
дувати, визнавати...
 — Спочатку визнання заслужили у 
знаменитій «трубі». На початку нас як са-
модіяльний колектив пригріли й надали 
приміщення для репетицій у колишньо-
му Жовтневому палаці, але ми спускали-

ся в перехід і співали для людей у тій же 
«трубі». Далі нас зустрічали в Бориславі, 
Дрогобичі, Трускавці з такою любов’ю й за-
хватом, що це поселило в душах ейфорію, з 
якою в Києві було жити небезпечно. 
 Наприклад, 17 червня 1990 року в Бо-
риславі під час концерту хтось із залу пе-
редав записку: «Чи ваш соліст Святослав 
Стус не родич Василя Стуса?» Я ж від-
повів, що ми всі його родичі, тільки ще 
не всі признаються. Кінець фрази розта-
нув у шквалі оплесків. До речі, Святослав 
Стус уже певний час живе у Сан-Фран-
циско (США), а ось на 30-річчя хору при-
їхав і вийде на сцену.

«Ніякій владі до нас немає діла»
 ■ Як живеться «Чумакам» зараз? 
 — У «Чумаків» чумацька доля. Довгий 
час ми проводили репетиції при Київсь-
кому будинку вчителя. Та й там виникли 
проблеми: будинок поставили на реконс-
трукцію, а ми знову опинилися на вулиці. 
Ніякій владі до нас немає діла. Та світ не 
без добрих людей. Богу дякувати, що є То-
вариство «Знання» України з адекватним 
керівництвом. Зараз ми щовівторка зби-
раємося там на репетиції. У мене чудовий 
заступник та хормейстер Сергій Лакиза. 
 ■ Що особисто для вас — пісня? 
 — Довгий час пісня так і залишалися 
для мене індивідуальною терапією. Най-
кращі процедури вдавалися зранку, по до-
розі на службу. Я міг сидіти собі чи сто-
яти в трамваї, а ще краще йти пішки. Я 
не шукав, якої заспівати, вони знаходи-
лися самі. Зовні ніхто нічого не помічав 
і не підозрював, а в моєму храмі душі ся-
яли, дзвеніли, гриміли пісні. Щоразу це 
була найкраща в світі пісня. Іншим разом 
найкращою ставала інша, а та, попередня, 
теж нікуди не дівалася. Пісні були пре-
красні, як жінки, але їх можна було коха-
ти всіх разом. Часом я плакав — так гарно 
звучала пісня. Щоб тепер, я подумав би, 
що це вікова плаксивість, атеро склероз; 
а тоді я ще був молодим! Правда, пізніше 
Ніна Матвієнко якось скаже мені: «Я час-
то плачу не від жалю, а від краси». Але й 
ці слова мало що пояснюють. Чому це від 
краси доводиться плакати?
 ■ Ми розмовляємо напередодні ювілей-
ного вечора хору «Чумаки». Відкрийте 
таємниці, цікавинки концерту...
 — На ювілейному вечорі, який відбу-
деться 7 грудня у Будинку звукозапису 
Українського радіо буде представлення 
нового, молодого диригента Ореста Шин-
карука і передача йому чумацьких клей-
нодів, чумацького батога. Привітає нас 
своїм виступом і Герой України, народний 
артист України Анатолій Паламаренко, 
порадує співом жіноче тріо «Рідна пісня». 
Приходьте насолодити душу піснею. ■

Тридцятилітні «Чумаки».
Фото надане колективом.

❙
❙

ЮВІЛЕЙ

Василь Триліс: Гуртовий спів — природна 
терапія, яку українці розробляли тисячі років
Керівник народного чоловічого хору — про 30-ліття 
«Чумаків», шкоду від «покращування» голосів 
вокальною дресурою, виконавські штампи народних 
пісень і те, як Триліси співали у Трилісівці

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

За 30 років «чумакування» у хористів Всеукраїнського товариства «Знання» майже 
нічого не змінилося, окрім того, що час від часу доводилося шукати приміщення для 
репетицій. 
А українська пісня безсмертна. Її так само слухають, схлипують, пропускаючи через 
душу, ковтаючи смуток, аплодують й сміються, коли весело. Кожна несе в собі цілий 
світ і, як насіння, і проростає українством. 
«Чумаки» виникли непомітно з народнопісенного середовища хору «Гомін» — та так 
і мандрують з піснями вже третій десяток літ. За найвищу нагороду вважають перше 
місце серед чоловічих хорів України на академічному Конкурсі хорових колективів 
імені Миколи Леонтовича. Найбільша заслуга — переповнені зали під час виступів 
і шалені оплески. Всі тридцять легінів співають на ентузіазмі, бо мають український 
характер. Про чоловічий хор «Чумаки», усі його секрети розповідає художній керів-
ник гурту й музикант Василь Триліс.
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«Нам потрібно підсилити антидопінгову роботу. 
Біатлон стане чистим видом спорту».

Олле Далін
президент Міжнародного союзу біатлоністів

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відклавши на останній мо-
мент справу з виходом до «плей-
оф» Ліги чемпіонів, перед за-
ключним поєдинком групового 
раунду донецький «Шахтар», 
як традиційно буває в такий 
відповідальний момент, опи-
нився під серйозним психоло-
гічним тиском.
 Додаткових же клопотів 
додала «гірникам» заборона 
УЄФА проводити поєдинок про-
ти «Ліона» в Харкові, де з 26 
листопада, як і в низці інших 
регіонів України, діє воєнний 
стан. Тож вийшло так, що у до-
леносному поєдинку донецький 
колектив не мав переваги влас-
ного поля.
 І хоча в Києві — на НСК 
«Олімпійський» — «Шахтар» 
без підтримки не залишився, 
навіть 39 тисяч глядачів не до-
помогли підопічним Паулу 
Фонсеки досягти потрібного ре-
зультату, хоча вони були доволі 
близько, аби досягти перемоги, 
котра б вивела їх до наступно-
го етапу змагань. Утім, став-
ка «на утримання рахунку» не 
спрацювала.
 Хоча, зрештою, як визнав 
сам Фонсека, гра «гірників» не 
мала переможного характеру. 
За весь поєдинок «помаранче-
во-чорні» зробили лише кіль-
ка прицільних ударів по воро-
тах суперника, тоді як «Ліон» 
практично весь матч провів у 
пошуках голевого щастя. «У 
жодному разі не можна казати, 
що цей матч був для нас пере-
можним. Була нічия. І резуль-
тат свідчить сам за себе», — від-
значив португальський настав-
ник донецького клубу.
 Завдяки голу, автором 
котрого став кращий бомбардир 
команди Мораес, «Шахтар» до-
волі рано отримав у матчі перс-
пективну позицію. Проте зроб-
лений у подальшому акцент на 
контратаки не дав своїх плодів. 
Ідеально ж відпрацювати в обо-

роні «гірники» також не змог-
ли. І хоча м’яч-відповідь у во-
рота П’ятова Фонсека називає 
результатом високої індивіду-
альної майстерності капітана 
«Ліона» Фекіра, загалом, він 
став закономірним наслідком 
регулярних атак французького 
клубу. 
 Можливо, якби у команди з 
Франції була така необхідність, 
забили б вони «гірникам» знач-
но більше — аж занадто ком-
фортно почували себе гості біля 

чужих володінь. «У цілому, ми 
вели поєдинок у потрібному для 
нас напрямі й, у підсумку, до-
сягли потрібного для нас ре-
зультату», — відзначив настав-
ник «Ліону» Брюно Женезьо, 
команда котрого, до слова, єди-
ною завершила турнір у групі F 
без поразок. Загалом, п’ять ні-
чиїх та одна перемога, здобута 
в першому турі над майбутнім 
переможцем квартету — «Ман-
честер Сіті», зробила «Ліон» 
одним iз 16 учасників майбут-

нього «плей-оф» Суперліги-
2018/2019.
 Водночас для «Шахтаря» 
його єврокубкова кампанія 
продовжиться в Лізі Європи. 
У нинішньому складі суперни-
чати в Лізі чемпіонів iз коман-
дами рівня «Манчестер Сіті», 
котрому, нагадаємо, «гірники» 
сумарно програли 0:9, «Шах-
тар» не в змозі, натомість по-
тенціалу для другого за силою 
турніру континенту він має до-
статньо. ■

ФУТБОЛ

Зміна орієнтирів
Не втримавши потрібний рахунок у матчі з «Ліоном» у Києві, 
«Шахтар» залишив Суперлігу

■

«Гірникам» не вдалося прорватися до «плей-оф» Ліги чемпіонів-2018/2019.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 6-й тур. Група А. 
«Монако» (Франція) — «Боруссія» (Д, 
Німеччина) — 0:2, «Брюгге» (Бельгія) 
— «Атлетико» (Іспанія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Боруссія», 
«Атлетико» — 13, «Брюгге» — 6, «Мо-
нако» — 1.
 Група В. «Барселона» (Іспанія) — 
«Тоттенхем» (Англія) — 1:1, «Інтер» 
(Італія) — «ПСВ» (Голландія) –1:1.
 Турнірне становище: «Барселона» 
— 14, «Тоттенхем», «Інтер» — 8, «ПСВ» 
— 2.
 Група С. «Црвена Звєзда» (Сер-
бія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:4, «Лі-
верпуль» (Англія) — «Наполі» (Італія) 
— 1:0.
 Турнірне становище: «ПСЖ» — 
11, «Ліверпуль», «Наполі» — 9, «Црвена 
Звєзда» — 4.
 Група D. «Галатасарай» (Туреч-
чина) — «Порту» (Португалія) — 2:3, 
«Шальке» (Німеччина) — «Локомо-
тив» (Росія) — 1:0.
 Турнірне становище: «Порту» — 
16, «Шальке» — 11, «Галатасарай» — 
4, «Локомотив» — 3.
 Група Е. «Аякс» (Голландія) — 
«Баварія» (Німеччина) — 3:3, «Бен-
фіка» (Португалія) — АЕК (Греція) — 
1:0.
 Турнірне становище: «Баварія» — 
14, «Аякс» — 12, «Бенфіка» — 7, АЕК 
— 0.
 Група F. «Манчестер Сіті» (Англія) 
— «Хоффенхайм» (Німеччина) — 2:1, 
«Шахтар» (Україна) — «Ліон» (Фран-
ція) — 1:1 (Мораес, 22 — Фекір, 65).
 Турнірне становище: «МС» — 13, 
«Ліон» — 8, «Шахтар» — 6, «Хоффен-
хайм» — 3.
 Група G. «Вікторія» (Чехія) — 
«Рома» (Італія) — 2:1, «Реал» (Іс-
панія) — ЦСКА (Росія) — 0:3.
 Турнірне становище: «Реал» — 
12, «Рома» — 9, «Вікторія», ЦСКА — 7.
 Група Н. «Валенсія» (Іспанія) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англія) — 2:1, 
«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Ювен-
тус» (Італія) — 2:1.
 Турнірне становище: «Ювентус» 
— 12, «МЮ» — 10, «Валенсія» — 8, 
«Янг бойз» — 4.

■

Григорій ХАТА

 Новий сезон у світовому біатлоні роз-
почався з гучного скандалу, котрий роз-
горівся навколо збірної Казахстану. Неза-
довго до перших офіційних стартів Між-
народний союз біатлоністів відсторонив 
від змагань одразу дев’ятьох членів ка-
захської команди, звинувативши їх у по-
рушенні антидопінгових правил. Якщо 
раніше подібні масові відсторонення сто-
сувалися переважною мірою лише «стрі-
ляючих лижників» iз Росії, то після при-
ходу до керма IBU у вересні 2018 року но-
вого очільника — шведа Олле Даліна — 
коло звинувачених у нечесній спортивній 
грі, як видно, розширилося.
 У час, коли попередній керманич сві-
тового біатлону Андерс Бессеберг опинив-
ся під корупційним розслідуванням, його 
наступник, схоже, взявся активно роз-
плутувати попередні допінгові справи. 
Власне, претензії щодо махінацій зі сти-
муляторами у контролюючих органів до 
команди Казахстану виникли ще в 2017 
році, коли після одного з європейських 
етапів Кубка світу в картонній короб-
ці на смітнику разом з акредитаціями, 
котрі були видані на ім’я членів казах-
ської команди, знайшли шприци, ампу-
ли тощо. Серія наступних обшуків, про-
ведених у таборі казахських біатлоністів 
під час чемпіонату світу в Хохфільцені 
та етапу КС в Антерсельві правоохорон-
цями Австрії та Італії відповідно (у цих 
країнах спортивний допінг вважається 
криміналом), не дала миттєвих резуль-
татів. Утім, схоже, й абсолютно «холос-
тими» вони не були. Думається, не ма-
ючи вагомих доказів у цій справі, Олле 

Даллін навряд чи наважився б розпочи-
нати свою діяльність на посту президента 
IBU iз гучного відсторонення від офіцій-
них змагань практично всієї збірної Ка-
захстану, котру, до слова, у той скан-
дальний період очолював російський спе-
ціаліст Валерій Польховський.
 Щойно почувши таку новину, в росій-
ському біатлоні видихнули з полегшен-
ням. У травні 2018 році в Російському со-
юзі біатлоністів Польховського вже ба-
чили новим головним тренером жіночої 
збірної, проте в останній момент угода 
зірвалася. Тож  здалося, що команді ново-
го президента РСБ Володимира Драчова, 
котра активно працює над тим, аби їхній 
організації повернули повноправне членс-
тво в Міжнародному союзі біатлоністів, 
вдалося уникнути репутаційних втрат. 
 Утім, як виявилося, і без Польховсь-
кого у IBU та антидопінгових інстанцій є 
купа запитань до представників російсь-
кого біатлону.
 Звістку про те, що в австрійсько-
му Хохфільцені, де розпочався другий 
етап КС-2018/2019, місцева поліція вла-
штувала масові обшуки в розташуван-
ні російських біатлоністів, у Росії сприй-

няли як чергову провокацію проти їх ньої 
країни. «Якщо з’ясується, що ця спра-
ва має якийсь політичний компонент, а 
на спортсменів чиниться психологічний 
тиск, наша реакція буде миттєвою», — на-
голосила офіційний представник МЗС РФ 
Марія Захарова.
 Водночас австрійська поліція прагне 
допитати одразу дев’ятьох членів збірної 
Росії — тренерів, лікарів, масажистів са-

мих спортсменів, котрі були учасника-
ми чемпіонату світу-2017 у Хохфільцені. 
Як пояснив російський біатлоніст Олек-
сандр Логінов, суть претензій австрій-
ської поліції до його збірної — можливі 
махінації з переливанням крові, здійснені 
під час «мундіалю». У росіян, звісно, всі 
звинувачення відкидають, проте, як свід-
чить новітня історія в боротьбі з допінгом, 
диму без вогню не буває. ■

Новий керівник Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін пообіцяв, що біатлон буде чистим.
Фото з сайта www.biathlonworld.com.

❙
❙

БІАТЛОН

Провокаційна репутація
Австрійські правоохоронці звинувачують російських біатлоністів у махінаціях iз 
переливанням крові

■



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ГРУДНЯ 201816

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №137■

ПОГОДА■

Брехня як зброя
Хто і навіщо поширює фейки та як цьому чинити спротив

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

elprymak@gmail.com

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009137

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 760 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 
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 Молодий хлопець біжить за дів-
чиною.
 — Дівчино, дівчино!
 Дівчина обертається і питає:
 — У чому рiч?
 — Це ви в автобусі парасольку 
забули?
 — Так.
 — Ну тоді біжіть за автобусом, 
він іще недалеко від’їхав.

* * *
 — Я зустрів дівчину, яка обіцяє 
оточити мене любов’ю, турботою та 
ласкою. Що ти про це думаєш?
 — Я думаю, як ти виходитимеш 
з оточення.

* * *
 Зустрічаються двоє друзів:

 — Як справи?
 — Погано!  Позичив знайомому 
п’ять тисяч баксів на пластичну опе-
рацію, а тепер не можу його знайти. 
Не знаю, як він виглядає.

* * *
 У купе самотній пасажир. Вхо-
дить грабіжник, у руці пістолет:
 — Швидко, грошi!
 — У мене немає жодної копiй-
ки.
 — Чого ж ти тоді трясешся?
 — Я думав, що ти контролер.

* * *
 Мужик скаржиться iншому:
 — Не щастить мені з дружина-
ми! Перша кинула мене, другу я ки-
нув сам, а третя... живе і живе.

По горизонталі:
 1. Кіготь, який ховається в по-
душечку лапи. 4. Паличкоподібна 
бактерія. 7. Отруйна змія. 8. Церков-
ний папір, який дає дозвіл на авто-
кефалію. 9. Історична столиця Пів-
нічної Британії. 11. Мафіозне угру-
повання, пов’язане тісними відно-
синами, подібними до сімейних. 12. 
Вуличний телефонний апарат, яким 
можна користуватися за певну пла-
ту. 15. Український художник-графік, 
автор дизайну української гривні 
часів УНР. 17. Крива турецька шаб-
люка. 20. Дочка феакійського царя 
Алкіноя, яка знайшла Одіссея після 
корабельної аварії.  23. Річка на Лу-
ганщині. 25. Світлове коло навко-
ло Сонця чи Місяця. 26. Популярна 
на Сході настільна гра. 27. Річка на 
Кубані. 28. Одна з найдавніших де-
ржав на території сучасної Вірменії. 
29. Японська фірма, виробник елек-
тронних музичних інструментів.
По вертикалі:
 1. Друкарський шрифт, менший 
за розміром від основного. 2. «Не 
гавкає, не кусає, а в дім не пускає». 
3. Заклад громадського харчуван-
ня, який відносять до високої кухні. 
4. Відомий англійський поет-роман-
тик ХІХ століття. 5. Світ, де живуть 
клоуни, акробати, ілюзіоністи і дре-
сировані тварини. 6. Аспірант війсь-
кових вишів. 10. Закрите об’єднання 

людей зі спільними інтересами. 13. 
Префікс, який означає «мистецтво». 
14. Українська етнічна територія, 
основна частина якої збігається зі 
Східною половиною Підкарпатсь-
кого воєводства Польщі. 16. Столи-
ця Башкортостану. 17. «Розцвітають 
кущі ... — грає сонце в височині. Чи 
зустріну, чи не зустріну? Чи побачу 
тебе, чи ні?» (Олена Теліга). 18. На-
родний співець-поет у вірменів та 
азербайджанців. 19. «Який я дека-
дент? Я син ..., що вгору йде, хоч був 
запертий в льох» (Іван Франко). 21. 
Стара потворна відьма, Баба-Яга. 
22. Молодша сестра Тараса Шев-
ченка. 24. Одна з федеративних зе-
мель Німеччини.

Кросворд №134
від 7—8 грудня

ПРИКОЛИ■
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дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь -2…-7

 +2…-3

 -2…-7

  +2…-3

з 17 до 23 грудня
 Овен (21.03—20.04). Вас чекає корот-

ка і, можливо, легковажна романтична приго-
да, яка зачарує вас і залишить незабутні вра-
ження.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Вашому 
здоров’ю можна буде тільки позаздрити. Про-
блеми виникатимуть тільки зi шлунком, тому 
будьте обережні у виборі їжі.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20. 

Близнюки (22.05—21.06). Дуже ви-
сокий ризик інфекційних захворювань. Бе-
режіться будь-якої подряпини, приймайте ві-
таміни. На користь підуть прогулянки на сві-
жому повітрі.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

Рак (22.06—23.07). Незважаючи на те, що 
ви не любите несподіванок, у ваших інтересах, 
уважно ставитися до змін. Прийміть виклик, і 
успіх вам гарантовано, не сумнівайтеся у своїх 
можливостях.
 Дні: спр. — 23; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Сiмейнi стосунки 
дещо погiршаться, не робіть необачних вчин-
ків, якщо хочете їх зберегти. Якщо ж ви само-
тні, зважуйте свої вчинки і не втрачайте голову.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

 Діва (24.08—23.09). Любовнi стосунки 
виявляться нетривалими. Результат — розби-
те серце, тож радимо бути обережними у ви-
борi партнера.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Терези (24.09—23.10). Ви зможете від-
воліктися поїздками і подорожами або зуст-
річами зі старими друзями. Якщо ваше серце 
все ще вільне, будьте готові до великої роман-
тичної пригоди.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Скорпіон (24.10—22.11). Усі ваші мрії 
здійсняться. Якщо ви перебуваєте в шлюбі, у 
відносинах настане пожвавлення, і ви отримає-
те те, чого вам так довго не вистачало. Мож-
ливо, в цей період ви переживете ще один ме-
довий місяць.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Стрілець (23.11—21.12). Усі ваші про-
екти та ідеї матимуть успіх. Постарайтеся при-
землитися з небес на землю і витягти з цього 
матеріальну вигоду.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). Будьте оптиміс-
том, не бійтеся наполягати на своєму, тоді до-
сягнете задуманого. Краще не ставати у вас на 
шляху — часом ви будете схожі на лева, що 
випускає кігті.
 Дні: спр. — 23; неспр. — немає.

 Водолій (21.01—19.02). Якщо у вас є 
власний бізнес, успiх в усьому гарантовано. 
Але якщо ви працюєте в колективі, вам необ-
хідно трохи стримувати себе і приділити увагу 
стосункам iз колегами.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Риби (20.02—20.03). Успіх супроводжу-
ватиме вас у професійному плані. Навіть якщо 
на вашому шляху виникне перешкода, ви змо-
жете її подолати. Чекайте допомоги від компе-
тентних людей.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21. ■

Дара ГАВАРРА

 На початку тижня в Лондоні пройшла церемонія 
нагородження відомою британською премією The 
Fashion Awards 2018. Звісно, подивитися на це дійс-
тво зійшовся весь модно-тусовочний бомонд: ак-
тори, представники шоу-бізу та модної індустрії 
не пропустили нагоди продефілювати по червоній 
доріжці, що й було розтиражовано сотнями фото на 
різних сайтах і шпальтах газет. Серед знаменитос-
тей була присутня і новоспечена герцогиня Сассек-
ська Меган Маркл, що викликало справжній фурор. 
Вагітна «королівська» особа прийшла на церемонію 
спеціально, щоб вручити нагороду Клер Уейт Кел-
лер, креативному директору будинку моди Givenchy, 
яка створила її весільну сукню.
 Проте не Меган і не її весільна сукня були «гвіз-
дком» програми. Головну нагороду в області мо-
делінгу отримала 17-річна Кайя Гербер, донька ві-
домої свого часу супермоделі Сінді Кроуфорд (до 
речі, Кайя дуже схожа на маму — така ж витонче-
на і красива). Але юна дівчина досягла цього успі-
ху абсолютно завдяки власній працьовитості, а не 
колишній маминій славі. Експерти відзначили гло-

бальний вплив моделі, яка впро-
довж останніх 12 місяців домі-
нувала в галузі, її вплив вихо-
див далеко за рамки подіуму, 
тож обрали для неї премію 
«Модель року». Кайя впро-
довж року не лише дефі-
лювала по подіуму — вона 
ще й активно брала участь 
у рекламих кампаніях.
 Для церемонії юна 
красуня обрала чорне 
довге плаття з декором із 
металевих блискіток від 
Alexander McQueen із ко-
лекції весна-літо 2019.
 Слід зауважити, що 
Кайя Гербер обійшла в 
конкуренції за цю нагоро-
ду своїх колег по модель-
ному цеху, таких як Джижди 
Хадід, Кендалл Дженер, Бел-
лу. І все це завдяки своєму пра-
целюбству. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Кайя Гербер.❙

ДІТИ-КВІТИ

Кайя Гербер — краща 
модель року
А ще — достойна донька знаменитої мами

■

15—16 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. На доро-
гах ожеледиця. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-5...-7, удень -2...-4. Пiслязавтра температура вночi -5...-7, 
удень -2...-4.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське: вночi -
6...-8, удень -1...-3. Яремче: вночi -5...-7, удень -1...-3. Мiжгiр’я: 
вночi -5...-7, удень -1...+1. Рахiв: уночi -4...-6, удень -1...+1. 

13 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 7 см, Стрий — 4 см, Славське — 4 см, Плай — 11 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 1 см, Долина — 5 см, Івано-
Франкiвськ — 2 см, Яремче — 1 см, Коломия — 2 см, По-
жежевська — 10 см.
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