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2020-й пройде під знаком 

національного музичного 

інструмента

стор.  3»

Передплата  на «Україну молоду» на 2020 рік  продовжена до 24 грудня                                 стор. 7

Чи нові вітри 

федералізації?

Від Бандери — 
до бандури

стор.2»

Конституційний 

Суд відмовився 

поновлювати 

Станіслава Шевчука 

на посаді судді

Мантію не віддамо

стор. 4»

Трамп став третім президентом в історії США, щодо якого ініціювали імпічмент.
Фото з сайта 1k.com.ua.

❙
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стор. 5»

РИМА ТИЖНЯ

Нове і ще новіше
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Хоч цей тиждень — один 

із останніх у році, 

Та новини й надалі на 

кожному кроці. 

Близько вже до 

святкових наїдків і 

трунків. Миколай он приходив з 

мішком подарунків.

І без гарних презентів 

ніхто не лишився. 

На свободу із камери 

вийшов Пашинський. 

З інтерв’ю криворізького 

пенсіонера 

Ми дізнались — гряде 

процвітанія ера! 

Потерпіть! 

Ну а ті, хто не згоден

терпіти, 

Ті отримали дуже 

потужний епітет. 

Ні від Батька Тараса, ні 

від Діда Панаса 

Ми не чули раніше, що

ми — біомаса.

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,413 грн 

1 € = 26,023 грн

1 рос. руб. = 0,374 грн

А Трамп «не 
переймається»...
Палата представників США оголосила імпічмент президентові, 
але він навряд чи складе повноваження достроково

Одвічний поклик 
децентралізації
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«Бойові втрати української армії на Донбасі з початку 2019 року — 97 загиблих 
військових, унаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців». За даними Генерального штабу 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
У к р а ї н а 

виплатила пенсіонерам з ОРДЛО, які пройшли 
спеціальну верифікацію, повідомив міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков.

108 млрд гривень
застави за генерал-майора 

Дмитра Марченка, якого безпідставно звинувачують у за-
купівлі бракованих бронежилетів, вніс Петро Порошенко, 
написали на сайті партії «Європейська Солідарність».

іноземних туристів
відвідали Київ цьогоріч, розповіли в 
КМДА.

безробітних
 офіційно за-

реєстровано в Україні станом на листопад цьо-
го року, за даними Державної служби статис-
тики.

авіабомб
знищили з початку року в Україні, ін-
формували у пресслужбі ДСНС.

19 млн 288,9 тис. Понад 1,2 тис.1,5 млн 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині голова облдержад-
міністрації Роман Боднар днями запро-
сив на зустріч ветеранів АТО та ООС. 
Прийшли понад 300 представників з 
усієї області.
  Як повідомили «УМ» у Черкась-
кій ОДА, за результатами зібрання ви-
рішено, як і пропонували ветерани, що 
очільник області призначить радника з 
питань АТО. Кандидатури пропонувати-
муть самі учасники бойових дій. 
 Як відзначили присутні, одне з важ-
ливих питань — комунікація. Учасник 
АТО Олексій Колісник запропонував, 
окрім призначення радника, створити 
ще й профільний структурний підроз-
діл при ОДА.
 «Такий варіант пропрацюємо. На 
сьогодні є відділ «Центр допомоги учас-
никам АТО». Однак на цьому відділі 
коло вирішення проблем  часто зами-
кається. Важливо вибудувати діалог і з 
депутатським корпусом.  Далі — робота 
з органами місцевого самоврядування та 
представництвами в районах, співпра-
ця з ОТГ. У всіх громадах мають бути ав-
торитетні представники, які комуніку-
ватимуть з областю та порушуватимуть 
актуальні питання та проблеми», — на-
голошує голова Черкаської ОДА Роман 
Боднар.
 За словами голови ГО «Захист 
прав ветеранів АТО» Олексія Осмо-
ловського, у ветеранів АТО є соціаль-
ні проблеми, але значно страшніші — 
психоло гічні.

 Спільним для багатьох залишається 
питання виділення землі. На що Роман 
Боднар зазначив, що вже спрямував 
до Кабміну лист із приводу звільнення 
місцевих керівників Держгеокадастру, 
після цього необхідно провести інвен-
таризацію земель по всій області, їхній 
облік буде відкритий.  Також, уточнив 
очільник Черкащини, після реформу-
вання Держгеокадастру його буде поз-
бавлено контролюючих функцій. 
 «З приводу виділення двох гектарів 
землі кожному ветерану. Маємо напра-
цювати механізм, можливо, ініціюва-
ти законодавчі зміни, щоб ветерани на-
далі мали вибір: отримати грошову ком-
пенсацію чи земельну ділянку. Також 
треба визначити критерії першочерго-
вості видачі землі. Наприклад, спершу 
інвалідам війни, а ще варто враховува-
ти терміни перебування на фронті», — 
висловив пропозицію голова Черкась-
кої ОДА. 
 Крім того, на зустрічі з ветерана-

ми йшлося і про проблеми з наданням 
пільг, зокрема, і на житло.
 «Наразі є державна програма забез-
печення житлом інвалідів війни. Тут діє 
принцип «гроші ходять за людиною», 
тож учасники АТО можуть обрати само-
стійно, де купити житло — на первин-
ному чи вторинному ринку. У нас 20-25 
осіб забезпечують щороку. Також для 
ветеранів, які  потребують житла, пра-
цює обласна програма пільгового креди-
тування. На рівні області кошти закла-
даються, в органах місцевого самовряду-
вання має забезпечуватися співфінансу-
вання», — говорять у черкаській ОДА.

 Присутні на зустрічі ветерани акту-
алізували й питання реабілітації бійців, 
роботи з молоддю, патріотичного вихо-
вання. Усі зауваження черкаська влада 
взяла на контроль.  
 А за результатом зустрічі на Чер-
кащині ветерани АТО і ООС вирішили 
створити профільну ініціативну групу 
при ОДА. Взяти в ній участь вже вияви-
ли бажання 25 ветеранів.
 «У такому широкому форматі зуст-
річ планують проводити щоквартально, 
тоді як профільна робоча група збирати-
меться двічі на місяць», — пояснюють у 
Черкаській ОДА✎ ■

ФЕМІДА

Мантію 
не віддамо
Конституційний Суд відмовився 
поновлювати Станіслава Шевчука 
на посаді судді  
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Судді Конституційного Суду відмовилися поновити 
на посаді ексголову КСУ Станіслава Шевчука. Відповід-
не рішення ухвалили шляхом голосування під час спец-
засідання КС у середу, повідомили пресі обізнані дже-
рела на Жилянській. Тож більшість суддів висловили-
ся проти поновлення Шевчука на посаді судді.
 Нагадаємо, що 14 травня 2019 року більшість суд-
дів КСУ проголосували про відставку тодішнього голо-
ви Шевчука. Підставою для звільнення став висновок ко-
місії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі 
«системні та істотні порушення», зокрема, «нехтуван-
ня обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КС».
 Відставка Шевчука відбулася напередодні прези-
дентської інавгурації Володимира Зеленського, під час 
якої саме голова Конституційного Суду мав приводити 
президента до присяги. Новим головою КС одразу обра-
ли Наталію Шапталу, тож саме вона брала участь у це-
ремонії інавгурації. Коли ж термін повноважень пані 
Шаптали на посаді судді КСУ сплив, вона подала у від-
ставку. І вже 17 вересня судді обрали новим головою КС 
Олександра Тупицького, а його заступником — Сергія 
Головатого. 
 Утім два місяці тому Окружний адмінсуд столиці по-
новив пана Шевчука на посаді судді КС, але потрапити 
до будівлі Конституційного Суду 16 жовтня йому зава-
дила охорона. Після чого Шевчук звернувся до слідчих 
ДБР зі скаргою на дії голови КСУ Тупицького. На дум-
ку Шевчука, Тупицький нібито скоїв правопорушення, 
наказавши охороні КСУ не пускати його на роботу. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби 
збройні формування 
Російської Федерації та 
їхні посіпаки 14 разів 
порушили режим припи-
нення вогню. Противник 
обстріляв наші підрозді-
ли з гранатометів різних 
систем, озброєння БМП, 
великокаліберних куле-
метів та іншої стрілець-
кої зброї.
 У зоні відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Пів-
ніч» (Луганщина) росій-
ські окупаційні війська 
обстріляли позиції на-
ших захисників поблизу 
Новолуганського, Крим-
ського, Травневого. 
 На Донеччині, де за 
ситуацію відповідає опе-
ративно-тактичне угру-
повання «Схід», обстрі-
ли зафіксовано поряд із 
населеними пунктами 
Березове, Широкине, 
Водяне, Мар’їнка. 
 У Мар’їнці під час об-
стрілів, які зі стрілець-
кої зброї вели зброй-
ні формування Російсь-
кої Федерації, 18 грудня 

було поранено цивільно-
го мешканця. Військо-
вослужбовцями зі скла-
ду Об’єднаних сил було 
оперативно організова-
но евакуацію поране-
ного з-під щільного во-
рожого вогню. Проте, 
на жаль, врятувати чо-
ловіка не вдалося, він 
помер дорогою до лі-
карні. Загибель мирно-
го мешканця у Мар’їнці 
вкотре доводить, якими 
безпринципними й амо-
ральними є дії російсь-
ких окупаційних військ 
щодо цивільного насе-
лення Донбасу.
 17 грудня внаслідок 
ворожого обстрілу за-
знав поранень, несуміс-
них із життям, старший 
солдат 28-ї омбр Василь 
Лісіцин. Наступного дня 
внаслідок ворожого вог-
ню один військовослуж-
бовець Об’єднаних сил 
отримав поранення. За 
даними Генерального 
штабу, бойові втрати ук-
раїнської армії на Дон-
басі з початку 2019 року 
— 97 загиблих військо-
вих. Небойові — 77 осіб. 
Також від початку року в 

зоні Операції об’єднаних 
сил унаслідок боїв по-
ранено 499 українсь-
ких військовослужбов-
ців. Ще 78 бійців зазна-
ли інших ушкоджень. 
Від початку бойових 
дій у 2014 році на сході 
втрати армії складають: 
безповоротні втрати — 
2 тис. 608 осіб, інші за-
гиблі (померлі) — 1 тис. 
087 осіб, санітарні втра-
ти (поранені) — 9 тис. 
805 осіб, ушкоджені — 
2 тис. 251 особа. Ці дані 
не враховують загиблих 
на Донбасі бійців підроз-
ділів МВС та Нацгвардії, 
СБУ, а також доброволь-
чих підрозділів, таких 
як ДУК «Правий сек-
тор» та Українська доб-
ровольча армія. 
 До слова, в районі 
проведення операції 
Об’єднаних сил відбула-
ся перевірка боєготов-
ності одного з дивізіонів 
озброєних системами 
РСЗВ БМ-21 «Град». Під 
час якої бойові розра-
хунки виконали комп-
лекс вправ із розгортан-
ня, переходу в бойовий 
порядок та наведення на 

ціль. За словами коман-
дування, артилеристи 
показали високий рівень 
професійної підготовки 
та бойового злагоджен-
ня. Слід наголосити, що 
зазначені підрозділи пе-
ребувають у передбаче-
них Мінськими угодами 
районах відведення. В 
разі потреби реактивна 
артилерія готова вису-
нутися на визначені ру-
бежі та дати відсіч про-
тивнику. Натомість ук-
раїнська сторона Спіль-
ного центру з контролю 
та координації питань 
припинення вогню та 
стабілізації лінії розме-
жування сторін повідом-
ляє, що збройні форму-
вання Російської Феде-
рації продовжують гру-
бо порушувати Мінські 
домовленості, розміщу-
ючи військову техніку з 
порушенням ліній відве-
дення. У звіті Спеціаль-
ної моніторингової Місії 
ОБСЄ від 16 грудня оп-
рилюднена інформація, 
що на непідконтроль-
ній урядові України те-
риторії зафіксовано оз-
броєння, яке розташова-
не з порушенням ліній 
відведення. Зокрема, 
поблизу населеного пун-
кту Хрустальний (ко-
лишній Красний Луч, 56 
кілометрів на південний 
захід від Луганська) пат-
руль ССМ ОБСЄ зафіксу-
вав 22 одиниці реактив-
них систем залпового 
вогню БМ-21 «Град». ■

НА ФРОНТІ

«Гради» під Хрустальним
Росія, порушуючи лінії відведення, розташовує своє 
озброєння на Донбасі

■

ДІАЛОГ

Зайти з тилу
Ветерани російсько-
української війни створять 
ініціативну групу при 
облдержадміністрації

■

Відтепер черкаські ветерани АТО і ООС збиратимуться в ОДА щоквартально.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
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Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На Тернопільщині  вже 
традиційно (і, мабуть, щоб 
народ не надто переймав-
ся зооперсонажами Східно-
го календаря)  кожний но-
вий рік приурочують ко-
мусь чи чомусь видатному 
або дуже важливому. Так 
2019-й, за рішенням Тер-
нопільської міської ради, 
було проголошено Роком 
Степана Бандери, бо ж у січ-
ні якраз відзначали  110-ту 
річницю від його дня народ-
ження. А от прийдешній, 
2020-й, на недавній сесії 
вже Тернопільської обласної 
ради, вирішили проголосити 
Роком... бандури. І пов’язано 
це також з ювілейною датою, 
правда, маловідомої для ши-
роких кіл особи.
 25 травня виповнить-
ся 100 років від дня наро-
дження уродженця міста 
Бережани на Тернопіль-
щині, видатного банду-
риста, музичного теоре-
тика та реставратора коб-

зарського епосу Зіновія 
Штокалка. Задля вшану-
вання талановитого зем-
ляка, а також «із метою 
популяризації виконавсь-
кого мистецтва гри на бан-
дурі» і прийняла відповід-
не рішення Тернопіль-
ська обласна рада. Доля 
пана Зіновія була непро-
стою. Пройшов через та-
бір для переміщених осіб 
у Німеччині, емігрував до 
США, був лікарем за про-
фесією (онкологом та де-
рматологом, автором на-
укових статей з етіології 
новоутворень та лікуван-
ня злоякісних пухлин), 
займався  літературною 
та громадською діяльніс-
тю. Та саме його музичний 
внесок фахівці називають 
визначним. Як написано 
в Енциклопедії сучасної 
України, він зібрав і опра-
цював понад 300 українсь-
ких пісень, дум і балад у 
супроводі бандури. Ство-
рив і багато власних пісень 
та дум (20 аудіокасет), які 
виконував, граючи на цьо-

му інструменті. Був соліс-
том Капели бандуристів ім. 
Т. Шевченка у США, підго-
тував солідне історичне до-

слідження про бандуру під 
назвою «Кобзарський під-
ручник», яке було видане 
вже після його смерті. ■

ДИНАМІКА 

Цікавенькі були! 
Українська Вікіпедія другий 
місяць поспіль б’є рекорди 
відвідуваності 
Юрій ПЕРОГАНИЧ, 
засновник громадського об’єднання «Творча еліта 
України» 

 У листопаді-2019 встановлено новий рекорд 
відвідуваності української Вікіпедії. Число пере-
глядів сторінок протягом минулого місяця досяг-
ло 74, 3 млн. До слова, попередній рекорд встанов-
лено місяць тому, але він уже перевищений на 2,97 
мільйона переглядів. 
 У порівнянні з листопадом минулого року зрос-
тання склало 10 відсотків, а за трирічний період 
популярність української Вікіпедії виросла на 33 
відсотки! Листопад, за статистикою, — піковий мі-
сяць відвідуваності, тож наступний рекорд най-
більш імовірний рівно через рік. 
 Число унікальних пристроїв, з яких перегля-
дали Вікіпедію, в листопаді становило 12 млн 386 
тис. 155 штук, а це на 18 відсотків більше, ніж у 
листопаді-2018. Частка мобільних пристроїв ви-
росла за рік із 60,9 до 64,1 відсотка, а їх число — 
на 19,7 відсотка. 
 Відповідно, частка настільних систем трохи 
знизилася (до 35,9%), хоча їх число теж за рік ви-
росло, однак значно менше, лише на 4,4 відсотка. 
 62,0 млн, або 83 відсотка від загального числа, 
переглядів здійснено з території України, 3 відсо-
тки — з території США, 1,3 відсотка — з території 
Росії.
 До речі, популярність російської Вікіпедії за рік 
впала на 5%. За цей час популярність української 
зросла на 10%. Загальна місячна відвідуваність 
російської Вікіпедії за рік зменшилася з 871 до 828 
млн (- 4,9%). При цьому відвідуваність російської 
Вікіпедії з території Росії впала за цей час з 520 до 
504 млн (- 3,1%), а з території України — з 114 до 
110 млн переглядів (- 3,6%). 
 Прикметно: ще рік тому, в листопаді 2018-го, 
популярність російської Вікіпедії на території Ук-
раїни перевершувала популярність української на 
96% (114 млн переглядів російської і 58 млн — ук-
раїнської). Однак цьогоріч російську Вікіпедію в 
останній місяць осені переглядали з території Ук-
раїни рідше (110 млн переглядів російської і 62 млн 
— української). ■

СПОРТИВНА ХРОНІКА

Біатлон
 На етапі Кубка IBU, котрий проходить в австрійському Обер-
тілліаху, знані представники української збірної — Анастасія 
Меркушина та Сергій Семенов — здобули нагороди в короткій 
індивідуальній гонці. Ветеран «синьо-жовтих», який намагається 
повернутися на колишній рівень і набирає форму на скромніших, 
ніж Кубок світу, етапах IBU, несподівано для самого себе виграв 
«золото». Водночас молода Меркушина, котру наставники збір-
ної відправили на турнір нижчого рангу по позитивнi змагальнi 
емоції, потішила себе та своїх уболівальників «сріблом».

Волейбол
 Ліга чемпіонів. Жінки. Група С. 3-й тур. «Хімік» (Украї-
на) — «Штутгарт» (Німеччина) — 1:3 (22:25, 16:25, 25:22, 
26:28). «Лодзь» (Польща) — «Новара» (Італія) — 2:3.
 Турнірне становище: «Штутгарт» — 7, «Новара», «Лодзь» 
— 5, «Хімік» — 1.

Баскетбол
 Кубок ФІБА-Європа. Чоловіки. Другий груповий етап. 2-й 
тур. «Київ-Баскет» (Україна) — «Кьорменд» (Угорщина) — 80:78. 
«Вентспілс» (Латвія) — «Зволле» (Нідерланди) — 111:74.
 Турнірне становище: «Вентспілс», «Київ-Баскет» — 2 пе-
ремоги/0 поразок, «Кьорменд», «Зволле» — 0/2.

Футбол
 В Українській асоціації футболу вирішили, що фінал Куб-
ка України 2020 року 13 травня прийме Тернопіль. А в чвертьфі-
нальних матчах турніру зійдуться «Динамо» — «Олександрія», 
«Минай» — «Інгулець», «Альянс» — «Маріуполь», «Десна» — 
«Ворскла». ■

■

■

Івано-Франківськ
 Дійство на центральній пло-
щі Франківська зібрало кілька-
сот містян. Для них влаштува-
ли ігри та забави. Перед відкрит-
тям франківців пригощали чаєм і 
рибною юшкою. Новорічна ялин-
ка Фраківська має конусоподібну 
форму та оснащена різнокольоро-
вими ліхтариками. Також у серед-
місті підсвітили арки на стомет-
рівці та дерева у сквері Міцкеви-
ча. А біля ялинки поставили сани 
святого Миколая. 
 Містяни та гості Івано-Фран-
ківська зможуть відвідати майстер-
класи, акції і презентації від майс-
трів — зокрема ковалів, гончарів, 
різьбярів. Також від ранку та до ве-
чора працюватиме різдвяний ярма-
рок, на якому можна буде поласу-
вати смаколиками, стравами тра-
диційної української кухнi, а та-
кож придбати новорічні прикраси 
та подарунки. Традиційно новоріч-
ні ялинки відкриють у мікрорайо-
нах міста. Цього року також вста-
новлять ялинки у селах, що при-
єдналися до Франківської ОТГ.

Хмельницький 
 Хоч і без снігу, проте зі святко-
вим настроєм відкривали новоріч-
ну ялинку у Хмельницькому. Го-
ловна красуня оснащена кольо-
ровими ілюмінаціями та новоріч-
ними прикрасами. У вечірній час 
вона буде підсвічуватися, а вдень 
усі гості та містяни зможуть роз-
глядати новорічні прикраси. Та-
кож у Хмельницькому відкри-
ли різдвяний ярмарок. Сотні жи-
телів міста прийшли подивитися 
на казкове дійство, тож централь-
на вулиця Проскурівська була пе-
реповненою у день відкриття но-
ворічного дерева. Веселощі тради-
ційно будуть на майданчику перед 
кінотеатром Шевченка. Побільша-
ло цього року дерев’яних будиноч-
ків зi смаколиками та новорічни-
ми сувенірами, які простяглися 
обабiч новорічної ялинки. Саму 
18-метрову красуню одягли у нові 
прикраси. Майже пів тисячі сріб-
них кульок розвісили на гілках го-
ловної ялинки міста.
 Також iз цьогорічних новинок 
— світлодіодна фотозона «2020», 

яка одразу стала улюбленим міс-
цем для зйомок хмельничан. Інста-
ляція розташована на вулиці Про-
скурівській біля Музею історії міс-
та і складається з двох світлових 
тунелей i трьох парасольок, що та-
кож світяться. У кожні вихідні та 
святкові дні на головній сцені Різ-
двяного ярмарку вируватимуть те-
матичні заходи, а вiдучора запра-
цювала гостина святого Миколая, 
де чудотворець у своєму будиноч-
ку зустрічатиметься з маленьки-
ми хмельничанами. Охочі зможуть 
зустріти Новий, 2020-й, рік прос-
то на Різдвяному ярмарку, а на Різ-
дво запланували парад вертепів. 
Закриття Різдвяного ярмарку вже 
традиційно відбудеться на Водо-
хреще, тоді містянам знову обіця-
ють яскраву концертну програму.

Рівне 
 Близько тисячі рівнян та гостей 
міста прийшли на відкриття но-
ворічної ялинки та проєкту «Різ-
двяна Казка». Супроводжувалося 
дійство святковим концертом і по-
дарунками. У межах проєкту «Різ-
двяна Казка» на площі біля торго-
вого центру організували концерт 
гурту Miks band і справжнє вогня-
не шоу. Як зазначають організа-
тори свята, ялинка сягає у висо-
ту понад двадцять три метри. Но-
ворічне дерево оснащене святко-
вими іграшками та ілюмінацією. 
На урочистій церемонії засвічення 
ялинки рівнян розважали учасни-
ки гурту Amore de Bayan, а також 
відбулося світлове шоу та зустріч 
зi святим Миколаєм. Крім того, на 
майдані поруч з ялинкою працює 
святковий ярмарок, де можна при-
дбати солодощі, сувеніри і хенд-
мейд подарунки. Також у центрі 
міста працює резиденція святого 
Миколая. ■

осіб,
роди-
чі яких 

зникли безвісти на Донбасі, звернули-
ся в Червоний Хрест, сповістили у прес-
службі президента України.

Близько  750 іноземців
упродовж осені СБУ 
не пропустила до 

України, підрахували у пресцентрі 
Служби безпеки.

місце
займає Україна в рейтин-
гу ТОП-80 наймогутніших 

держав світу, згідно з дослідженням аналі-
тиків BAV Group і Wharton School Універси-
тету Пенсильванії.

місце
посіла Україна  в рейтингу серед 58 
країн світу за індексом ефективності бо-

ротьби зі змінами клімату-2020, йдеться у звітному докумен-
ті NewClimate Institute, Germanwatch та Climate Action Network.

найбільших 
експортерів
агропродукції до 

ЄС входить Україна, за статистичними 
даними, розміщеними на сайті Євро-
комісії. ■
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УСІМ НА РАДІСТЬ

Щоб довше святкувати
Франківськ, Рівне та Хмельницький стали першими 
мiстами в Українi, де засвітили новорічні ялинки та 
офіційно відкрили різдвяні ярмарки

■

Зіновій Штокалко.❙

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ

Від Бандери — до бандури
2020-й пройде під знаком 
національного музичного інструмента

■

Катерина БАЧИНСЬКА

Першими в Україні новорічних красунь встановили та засвітили у Рівному, 
Хмельницькому та Івано-Франківську. Урочистості супроводжувалися кон-
курсами, співами та святковою програмою. 
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Переживемо 
i префектiв?
У п’ятницю депутати 
планують віддати на розгляд 
Конституційного Суду зміни 
до Основного закону щодо 
децентралізації
Катерина БАЧИНСЬКА

 Децентралізація в дії. Невідкладним на-
звав законопроєкт «Про внесення змін до 
Конституції України щодо децентралізації 
влади» президент Володимир Зеленський. 
Ще в минулу п’ятницю його зареєстрували 
у парламенті, а вже на початку тижня він 
з’явився на офіційному сайті. На засіданні 
погоджувальної ради даний документ викли-
кав шквал дискусій. Депутати від «Європей-
ської Солідарності» уже заявили, що зміни, 
які прописані у законі, повертають Україну 
до авторитарної моделі правління і можуть 
знищити європейський приклад самовряду-
вання. «Внесені зміни до Конституції, які 
оприлюднені на сайті Верховної Ради, на-
справді свідчать про те, що скасовується єв-
ропейська модель децентралізації, як сказав 
колега зі «Слуги народу», навіть у Києва ста-
тус забирають», — заявила Ірина Геращен-
ко. Депутат додала, що глава держави через 
призначеного ним префекта зможе скасову-
вати повноваження мерів і рад, скасовувати 
та розпускати громади. Також, як стверджує 
Геращенко, через того ж префекта президент 
отримає право призначати державних упов-
новажених, роль яких і повноваження, за її 
словами, незрозумілі.
 Голова партії «Слуга народу» Олександр 
Корнієнко запевнив: у законі не буде пропи-
саний особливий статус Донбасу. Законопро-
єкт змінює лише окремі положення Консти-
туції України щодо адміністративно-тери-
торіального устрою. Загроз у цьому законі 
для цілісності України немає, зазначив Кор-
нієнко. «Останнім часом була спроба «нагна-
ти чергову зраду в соцмережах, що нібито 
там (йдеться по проєкт змін до Конституції) 
особливий статус, і він там просто в кожній 
статті — вздовж і впоперек, і міліція, і всі 
страшилки, які щодо цих питань завжди ви-
никали. У тексті немає жодного особливого 
статусу не те що для Донбасу, а й для Киє-
ва», — зазначив Олександр Корнієнко. За 
його словами, це дуже збалансований зако-
нопроєкт, який стосується завершення ре-
форми децентралізації. «Нам треба зроби-
ти так, щоб уся Україна була покрита гро-
мадами — це так званий принцип повсюд-
ності, а також там інші принципи, які взяті 
не з повітря — це європейська хартія місце-
вого самоврядування, яку Україна ратифі-
кувала», — сказав Корнієнко. За його слова-
ми, даним законопроєктом також вводить-
ся інститут префекта і префектури — це ор-
гани, які будуть слідкувати за дотриманням 
законності і процедур місцевою владою та 
виконавчих органів цієї влади.
 А в «Опозиційній платформі — За життя» 
заявили: поки не знають, чи даватимуть го-
лоси на зміни до Конституції. Проте наполя-
гають на тому, щоб у документі був прописа-
ний особливий статус Донбасу. 
 У проєкті закону, який пропонує прези-
дент, райони хочуть замінити округами. Та-
ким чином, замість 490 районів можуть ство-
рити 96 округів. Органом місцевого само-
врядування стане рада громади, розширять 
повноваження громад. Місцеві адміністрації 
планують узагалі ліквідувати. Повноважен-
ня голів державних адміністрацій виконува-
тимуть префекти. Їх призначатиме та звіль-
нятиме президент за поданням Кабміну на 
три роки. Чинна редакція Конституції надає 
Києву та Севастополю «спеціальний статус». 
У новій — він зникає. Правовий статус Києва 
визначатиметься окремим законом. Севасто-
поль — узагалі у документі не згадується.
 Якщо Конституційний Суд погодить змі-
ни до головного закону країни, повністю де-
централізація має запрацювати з березня 
2021 року. ■

■

Офіційно: попередники — 
«редиски» 
 Отже, як йдеться у пояс-
нювальній записці, законо-
проєкт спрямований на змен-
шення надмірної централі-
зації влади та чіткіше розме-
жування повноважень між 
місцевими органами вико-
навчої влади та органами міс-
цевого само врядування, що 
функціонують в адміністра-
тивно-територіальних оди-
ницях різних рівнів.
 «Чинна модель органі-
зації влади на місцях, за-
кріплена у Конституції Ук-
раїни, зберігає рівень над-
мірної централізації влади, 
ознаки одержавлення міс-
цевого самоврядування, по-
рушує принципи його ком-
петенційної автономії, пов-
ноти, організаційної само-
стійності, матеріальної та 
фінансової спроможності. 
Внаслідок цього місцеве са-
моврядування фактично 
підміняється централізова-
ним механізмом державно-
го управління через місцеві 
державні адміністрації. Та-
кий стан дестабілізує ситуа-
цію в регіонах, негативним 
чином позначається на їх со-
ціально-економічному стано-
вищі», — йдеться у поясню-
вальній записці.
 Президент вважає, що іс-
нуючий адміністративний 

поділ України є застарілим 
та громіздким.

Погано завуальована 
федералізація?
 Зауважимо, що до пов-
новажень глави держави 
пропонується віднести мож-
ливість тимчасово зупиняти 
повноваження голови гро-
мади, складу ради громади, 
окружної, обласної ради за 
поданням префекта та при-
значати тимчасового де-
ржавного уповноваженого у 
випадках, визначених Конс-
титуцією.
 Систему адміністратив-
но-територіального устрою 
України мають складати ад-
міністративно-територіаль-
ні одиниці: громади, округи, 
області, Автономна Респуб-
ліка Крим. 
 Водночас у проєкті зако-
ну не вказується чіткий пе-
релік областей, як це зроб-
лено в нині діючому законі. 
І це один із чинників, що дав 
підстави опозиції ще до пуб-
лікації тексту документа за-
явити, що законопроєктом 
пропонується федераліза-
ція України й це робиться на 
користь та в межах домовле-
ностей, досягнених iз Росією 
на нормандському саміті.
 «Дуже важко назвати 
цей законопроєкт європейсь-
ким. Те, що я побачив, — це 

ледве не ліквідація місцево-
го самоврядування, це прос-
то перетворення органів міс-
цевого самоврядування на 
фейкові органи, діяльність 
яких може бути зупинена 
президентом. У нашому ви-
падку виходить так, що пре-
фект, який призначається 
одноосібно президентом, за 
допомогою уряду, зможе зу-
пинити будь-яке рішення, 
діяльність органів місцево-
го самоврядування і навіть 
розпустити такий орган за 
допомогою президента Ук-
раїни та за допомогою Кон-
ституційного Суду. У тому, 
як у нас судить Конститу-
ційний Суд, у мене немає 
уже ніяких застережень, бо 
ми вже побачили, як уліт-
ку Конституційний Суд виз-
нав дострокові парламентсь-
кі вибори абсолютно консти-
туційними», — заявив полі-
толог Андрій Смолій.

А що каже влада 
на місцях?
 Стосунки органів де-
ржавної влади і органів міс-
цевого самоврядування за-
вжди були ускладнені. Май-
же кожен новий прем’єр-
міністр починав свою роботу 
з війни з органами місцево-
го самоврядування. Зараз 
відбувається черговий етап 
цього протистояння. Мери 

міст скаржаться: мовляв, 
то забирають податок iз до-
ходів фізичних осіб і акциз-
ний збір iз пального, то да-
ють у навантаження проїзд 
пільгових категорій грома-
дян, то заробітні плати дру-
гої ланки медичних пра-
цівників. Подібну характе-
ристику стосункам влади з 
самоврядними органами оз-
вучив міський голова Чер-
кас Анатолій Бондаренко.
 «Нині активно розга-
няється теза про те, що 
«мери — це старі корупціо-
нери, яких потрібно помі-
няти на нових слуг народу». 
Але після того, як остання 
соціологія показала міц-
ні позиції діючих міських 
голів по всій Україні, влада 
охолола у своєму бажанні 
терміново провести місцеві 
вибори, — зазначив Ана-
толій Бондаренко. — Висо-
копосадовцям, що перебу-
вають у Києві, зручно, щоб 
міські голови приїжджали 
до них просити, ледь не ви-
молювати, фінансування на 
той чи інший об’єкт. Хоча 
гроші, які зібрала громада, 
вона по праву має викорис-
товувати сама на свої потре-
би... Громади й органи само-
врядування мають свої пла-
ни на життя і розвиток ук-
раїнських міст, і для того, 
щоб вони реалізувались, 
нам потрібні чіткі правила 
гри хоча б на 10 років. Має 
бути ухвалено нормальний 
Закон про співіснування ор-
ганів державної влади і ор-
ганів місцевого самовряду-
вання, Закон про службу в 
органах місцевого самовря-
дування. Не повинно бути 
хаотичної зміни положень 
Закону про Державний 
бюджет при його ухвален-
ні на кожен наступний рік. 
Нині складається вражен-
ня, що ми живемо в театрі, 
де при появі нового актора 
міняється весь хід вистави. 
Свого часу ми всі підтриму-
вали Володимира Зеленсь-
кого на президентських ви-
борах, але те, що зараз від-
бувається всередині його 
команди, насторожує».
 Власне, цей аналіз від 
одного з міських голів Ук-
раїни з’явився ще до того, 
як обнародувались поправ-
ки до законопроєкту щодо 
децентралізації від прези-
дента Володимира Зеленсь-
кого. Так, вибори до місце-
вих рад злегка «пригаль-
мували» — за всіма дани-
ми, вони пройдуть посеред 
весни 2020, а не відбулись в 
осiнь, що минула, як про це 
напередодні виборів натя-
кали аналітики слуг. Про-
те для майбутніх, обраних 
народом, керівників гро-
мад, вочевидь, основною 
оцінкою їхньої роботи буде 
особиста відданість курсу 
правлячої руки. От чи вра-
зить якимись надзвичайно 
проривними для України 
результатами вибудована 
система влади Зеленського, 
щоб обраним керівникам 
було не соромно представ-
ляти її на місцях — питан-
ня питань. Але хто з наших 
владоможців і коли заморо-
чувався тим, чи не соромно 
їм дивитись людям у вічі? 
 Виправдаються споді-
вання виборців чи ні — пер-
шочергового значення ніко-
ли ні для кого на владному 
олімпі не мало. Вочевидь, 
справжній лідер України ще 
ходить до школи або взагалі 
от-от має народитись. ■

РЕЗОНАНС

Одвічний поклик 
децентралізації
Чи нові вітри федералізації?

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Обриси заманливого процесу — хто кого? — стають усе виразнішими. Якщо влада на 
місцях — це стосується виборних самоврядних органів — ще тримає інтригу плюралізму, 
альтернативи думок та поглядів, то проєкт закону змін до Конституції (щодо децентралі-
зації влади) у тому варіанті, що пропонується, викликає питання: це децентралізація чи, 
навпаки, посилення підпорядкування центральним органам влади?
Подібні висновки вже зробило чимало політичних експертів. Зокрема, політолог Андрій 
Смолій зазначив: «Внесені зміни президента України Володимира Зеленського до Консти-
туції України знищують органи місцевого самоврядування».
То що виходить: нічого не міняється — курс продовжує бути незмінним? Тобто триває уп-
равління олігархічної влади, суть якої — побудова нового феодалізму з інноваційним крі-
пацтвом як соціальною політикою для громадян? На ці всі питання наразі є лише варіанти 
необхідних реакцій: результат протидії українського громадянського суспільства з цією 
мафіозною системою і визначить найближче майбутнє України на десятиліття вперед.



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ГРУДНЯ 2019СВІТ

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголошує результати 
голосування.

❙
❙

 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання 
дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети 
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i достав-
ка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають 
цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала конкурен-
цiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi зар-
плати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати перед-
платну i роздрiбну цiни, аби наша об’єктивна iнформацiя 
була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань 
Укрпоштi, при тому, що до її роботи з доставки видання 
безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому 
становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «Ук-
раїни молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх 
можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiз-
нес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток 
газети.

Вдячнi з пiдтримку.

До наших читачiв

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пекін прийняв на озброєння перший авіано-
сець, повністю зроблений у Китаї, повідомляє 
агенція «Сіньхуа». На ньому базуватимуться до 
36 літаків-винищувачів. Корабель під назвою 
«Шаньдун» став другим авіаносцем у військо-
вому флоті КНР.
 Церемонія передачі авіаносця китайським 
ВМС відбулася у середу, 18 грудня, на острові 
Хайнань на півдні країни за участі глави КНР 
Сі Цзиньпіна. Довжина корабля — 315 метрів, 
а вага — 70 тисяч тонн. 
 Показово, що «Шаньдун» є вдосконаленою 
копією недобудованого радянського авіаносця 
«Варяг», який Україна продала Китаю як не-
потрібний металобрухт у 1998 році. Китай ку-
пив в України недобудований авіаносець під за-
спокійливі офіційні обіцянки, що він буде пе-
реобладнаний під казино на воді. Натомість 
замість казино в 2012 році вийшла модерні-
зована версія військового корабля під назвою 

«Ляонін».
 Як зазначає видання The National Interest 
(«Національний інтерес»), і в першому «ук-
раїнському» авіаносці, і в другому «винятко-
во китайському» збережено елемент конструк-
ції радянського авіаносця — трамплін. Аме-
риканські та британські кораблі натомість ви-
користовують для запуску катапульти, що 
дозволяє збільшити максимальну вагу літаків, 
які злітають. За даними видання Asia Times, Ки-
тай також розпочав будівництво третього авіа-
носця. І він кардинально «може змінити прави-
ла гри» в районі Східно-Китайського моря, вва-
жає видання The National Interest. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Найгірші прогнози у полі-
тичній кар’єрі Дональда Трам-
па справдились: увечері сере-
ди, 18 грудня (а за київським 
часом — у ранкові години чет-
верга), Палата представни-
ків США проголосувала за по-
чаток процедури імпічменту 
американського президента. 
Йому висунули обвинувачен-
ня за двома статтями — у зло-
вживанні владою та перешко-
джанні розслідуванню Конг-
ресу. Йдеться про справу щодо 
ймовірного тиску американсь-
кого президента на українсько-
го колегу Володимира Зеленсь-
кого з метою проведення роз-
слідування проти сина мож-
ливого конкурента Трампа на 
наступних президентських ви-
борах Джо Байдена.
 Дебати перед голосуванням 
тривали понад шість годин. За 
першою статтею імпічмент під-
тримали 230 представників 
(229 демократів та один неза-
лежний) при 216 необхідних 
(загалом Палата представни-
ків має 635 членів). За другою 
статтею імпічмент підтримали 
229 представників. Позитивне 
голосування хоча б за однією 
статтею означає оголошення ім-
пічменту. У Палаті представни-
ків демократи мають більшість 
у 233 голоси. 
 Перше і головне обвинува-
чення ґрунтується на прохан-
ні Трампа до президента Ук-
раїни Володимира Зеленсько-
го почати розслідування проти 
сина Джо Байдена, колишньо-
го віцепрезидента і потенцій-
ного опонента Трампа на вибо-
рах 2020 року. Робив це він, за 
версією обвинувачення, в обмін 
на відновлення американської 
військової допомоги Києву на 
суму в 391 млн доларів.

 За розпорядженням прези-
дента, високопоставлені спів-
робітники адміністрації відмо-
вилися надати свідчення в Па-
латі представників в рамках 
процедури імпічменту. 2020 
року на Трампа чекає розсліду-
вання та голосування у Сенаті, 
й президент може втратити по-
саду за кілька місяців до лис-
топадових президентських ви-
борів 2020 року. Але шанси на 
те, що це станеться, вигляда-
ють малоймовірними.
 Для усунення з посади в по-
рядку імпічменту в Сенаті по-
трібні дві третини голосів. Там 
команда демократів iз ниж-
ньої палати буде виконувати 
роль обвинувачення, а сенато-
ри — суддів. Вони вирішать, 
або припинити повноважен-
ня президента, або виправда-
ти його. Республіканська пар-
тія Дональда Трампа займає в 
Сенаті 53 місця зі 100. Для за-
твердження імпічменту демок-
ратам потрібно 67 сенаторів, це 
означає, що їм потрібні голоси 

двох десятків республіканців, 
щоб змінити розклад сил. Про-
те республіканці в абсолютній 
більшості беззастережно під-
тримують президента.
 Дональд Трамп заперечує 
свою провину й очікує, що ім-
пічмент тільки підвищить 
його шанси на переобрання 
в 2020 році. 45-й президент 
США назвав результат голосу-
вання за його імпічмент у Па-
латі представників «маршем 
самогубств» для Демократич-
ної партії і додав, що він «не пе-
реймається».
 Це третє голосування про 
імпічмент за всю історію США. 
У 1998 році Палата представ-
ників проголосувала за імпіч-
мент Білла Клінтона, а в 1868 
році — Ендрю Джонсона. Про-
те жодного разу Сенат не під-
тримав дострокове припинен-
ня повноважень глави держа-
ви. Коли в 1974 році Річард 
Ніксон пішов у відставку, про-
цес імпічменту ще не дійшов до 
голосування. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Гігантські кам’яні скульпту-
ри на розташованому в Тихому 
океані острові Пасхи (чи як його 
називають місцеві мешканці — 
Рапа Нуї) здавна викликають ці-
кавість у науковців. На віднос-
но невеликому полінезійському 
острові площею всього близько 
163 квадратних кілометрів до 
цього часу збереглося понад ти-
сяча подібних статуй висотою 
від 3-5 до 10-12 метрів. Їх ство-
рили місцеві мешканці в XI-XVI 
століттях нашої ери задовго до 
того, як туди вперше прибули 
європейці.
 Ці статуї з острова Пасхи, 
які назвали бовванами, впер-
ше замалювали у XVIII столітті 
за розповідями капітана Кука. 
Стародавні рапануйці — корін-
ні мешканці острова — виру-
бували кам’яні статуї моаї, ос-
кільки вірили, що ті допомага-
ють збільшити врожай. 
 У вчених було кілька при-
пущень щодо призначення 
кам’яних ідолів, проте донедав-
на жодне з них не можна було 
підтвердити або спростувати 
напевно. Тепер команда амери-
канських археологів під керів-
ництвом Джоанни Ван Тілберг 
стверджує, що знайшла нау-
кові докази того, що метою спо-
рудження базальтових бовванів 
моаї дійсно було підвищення 
врожайності місцевих земель, 
повідомляє науковий підрозділ 
Бі-Бі-Сі.
 Такий висновок вчені зроби-
ли, вивчивши хімічний склад 
базальтової породи, з якої виру-
бані статуї. Команді Ван Тілберг 
допомагала геоархеолог і ґрун-
тознавець Сара Шервуд. Спіль-
но вони провели ретельне до-
слідження двох бовванів з каме-
ноломні, розташованої на схилі 
вулкана Рано Рараку в західній 
частині острова. Саме звідти ро-

дом 95% усіх монолітних ста-
туй.
 «Коли ми отримали ре-
зультати хімічного аналізу, я не 
повірила своїм очам, — згадує 
Шервуд. — Там була дуже висо-
ка концентрація елементів, які 
я в принципі не очікувала поба-
чити — на кшталт кальцію або 
фосфору. Саме вони є ключови-
ми для успішного вирощування 
рослин і просто необхідні для от-
римання високого врожаю».
 Це дозволило вченим зробити 
висновок, що підніжжя вулкана 
не тільки було для місцевих  жи-
телів джерелом каменю, а й на-
давало родючі землі для сіль-
ського господарства. «В інших 
місцях острова ґрунти швид-
ко виснажувалися і зазнавали 
ерозії, оскільки рослини витя-
гали з них поживні речовини. 
Але в каменоломні, де внаслі-
док будівельних робіт земля пос-
тійно піддобрювалася дрібними 
фрагментами базальтової поро-
ди, були ідеальні умови для ви-
рощування сільгоспкультур», 
— пояснює професор Шервуд.
 Подальші аналізи ґрунту 
біля каменоломні Рано Рараку 
показали, що в минулому там 
дійсно вирощували різні види 
культур — банани, батат і коло-
казію (таро). Помітивши, що по-
руч із вирубаними з вулканічно-
го базальту бовванами земля дає 
більший урожай, аборигени ціл-
ком могли розставити їх по всьо-
му острову. Таким чином, статуї 
фактично виконували функцію 
добрив. Хоча з таким самим (або 
навіть більшим) успіхом можна 
було піддобрювати поля прос-
то вулканічною породою, роз-
меленою на дрібні частини, не 
витрачаючи велетенських зу-
силь на пересування гігантсь-
ких кам’яних блоків, та хіба ж 
аборигени про це знали? Вони 
просто вірили в їхню надпри-
родну силу... ■

НЕДОВІРА

А Трамп «не переймається»...
Палата представників США оголосила імпічмент президентові, 
але він навряд чи складе повноваження достроково

■ ЗАГАДКИ

Щоб банани родили 
рясніше
Вчені вважають, що розгадали таємницю 
великих скульптур острова Пасхи

■

«Шаньдун» — майже копія «Варяга».❙

ОЗБРОЄННЯ

Друге життя українського 
металобрухту
Пекін прийняв на озброєння 
перший повністю китайський 
авіаносець

■



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, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку 

12»

13.30, 14.35 «Світ 

навиворіт-5: Індонезія»

15.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.10, 21.50, 22.15 

Комедія «Кухня»

22.55 «Дубінізми»

23.15 Комедія «Сам удома»

01.20 Комедія «Брехун, 

брехун»

03.45 «Центральна лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.30, 18.00, 19.00, 1.30, 2.15 

«Стосується кожного»

11.25, 12.25 Х/ф 
«Фатальна красуня»

14.00 Х/ф «Закони 
привабливості»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.45 Х/ф «Біле сонце 
пустелі»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 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, 2.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Біля 

причалу»

01.40 Телемагазин

03.00 Контролер

03.30 Зоряний шлях

04.00 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 2.55 Зона ночі

05.40 Абзац

06.35, 7.35 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі»

07.40 М/ф «Людина-павук: 

Навколо всесвіту»

09.50 Х/ф «Нова людина-
павук»

12.20 Х/ф «Нова людина-
павук-2: Висока 
напруга»

15.20 Х/ф «Людина-павук: 
Повернення додому»

18.00 Le Маршрутка

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за «Ревізором»

00.00 Таємний агент

01.10 Таємний агент. 

Пост-шоу

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт. 

Дайджест

10.55, 13.20, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Х/ф 

«Смертельні 

перегони-3»

16.50 Х/ф «Смертельні 

перегони»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк

22.20 Свобода слова

00.00 Х/ф «Смертельні 

перегони-2»

01.50 Х/ф «Темний 

меридіан»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 15.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

05.25 Х/ф «Мій володар»
08.30, 17.00, 3.35 

«Випадковий свідок»

09.05 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

10.50, 19.30 Т/с «Той, 

що читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.10, 16.50 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.30 Х/ф «Поганий Санта»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

09.55 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

12.20 UA.МУЗИКА. Кліп

12.30 Віктор Павлік ТА PAVLIK 

OverDrive «Ні обіцянок, 

ні пробачень»

14.10 Музеї. Як це працює. 

Національний художній 

музей України 

14.40 Культура діалогу. Ольга 

Макар. Благодійні 

проекти в Україні 

15.15 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. 

Вадим Ільков, Даша 

Бассель. Прем’єра 

фільму «Розділові 

наживо» 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.45 Культура діалогу. 

Олена Оногда. Виставка 

«Спецвантаж. Історії 

повернення українських 

культурних цінностей». 

19.15 Лекторій. Музика. 

Новорічний 

19.45 Альпи. Снігові 

ландшафти. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Сучасне українське 

кіно. Холодний Яр. 

Інтро. Документальний 

фільм Аліни Горлової 

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.10 Сильна доля. YURCASH

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Раїса Кириченко. 

Діагноз – народна. 

Документальна 

програма

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

09.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.30 МастерШеф

15.35, 18.55 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.50 Туристи

21.55, 23.45 Т/с «Список бажань»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.50 «ДжеДАІ»

11.15 «Шалені перегони-

2018»

12.45 «Угон по-нашому»

14.55 Х/ф «Інферно»
16.45 Х/ф «Хороший, 

поганий, мертвий»
19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.40 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

01.20 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: Новий 
початок»

02.50 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 12.50, 2.20 Yellow

06.10 «Леванте» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 10.00 Топ-матч

08.10 «Сассуоло» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

10.15 «Герта» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат 

Німеччини

12.00 «Інтер» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «AUTO ГОЛ!»

16.20 «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

18.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.00 «Аталанта» — 

«Мілан». Чемпіонат 

Італії

20.45 «ПСЖ» — «Ам’єн». 

Чемпіонат Франції

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.45 «Мальорка» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

01.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.30 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

04.10 «Реал» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

07.50, 13.50, 19.50 Yellow

08.00 «Вальядолід» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 11.50, 15.50, 17.50 

Топ-матч

10.00 «ПСЖ» — «Ам’єн». 

Чемпіонат Франції

12.00 «Гент» — «Брюгге». 

Чемпіонат Бельгії

14.00 «Лейпциг» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

16.00 «Аталанта» — 

«Мілан». Чемпіонат 

Італії

18.00 «Мальорка» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

20.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

20.55 «Інтер» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

22.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

23.40 «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

01.30 «Бетіс» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

03.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

04.10 «Герта» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 1.40 Правда життя

09.10, 0.30 Речовий доказ

10.20, 17.00 Мегамисливці

11.20, 18.00 Сучасні дива

12.10 Там, де нас нема

13.10 Гордість України

14.00 Код доступу

15.00, 23.30 Загадки Всесвіту

16.00, 21.45 Життя після 

людей

19.00, 20.50 У пошуках істини

19.55 Містична Україна

22.35 Дивовижний Всесвіт

02.45 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Дай Лапу»

09.00, 20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

10.00 М/ф «Земля до початку 

часів-11: Вторгнення 

Крихтозаврів»

11.30, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.50 Х/ф «Чужі на районі»
01.30 Х/ф «Хроніки 

месника»
03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 20.00 Танька і 

Володька

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 М/ф «Легенди країни 

Оз: Повернення Дороті»

15.30 Вечірка

17.00, 22.00 Країна У

18.00, 23.00 Казки У Кіно

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.20 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.10 Телепродаж

12.30 «Аромати Чилі»

13.10 Бюджетники

13.45, 16.55 Пліч-о-пліч

14.30, 20.30 Д/ф «Акулячий 

маг»

15.15 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

17.30, 4.25 Перша шпальта

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 Український бал

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Х/ф «Не хвилюйся, 

він далеко не піде»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Розсекречена історія

04.50 Схеми. Корупція в 

деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.05 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю 

жінку-12»

13.20, 14.35 «Світ навиворіт-

5: Індонезія»

15.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.10, 21.50, 22.15, 

22.50, 23.15 Комедія 

«Кухня»

23.50 Комедія «Сам удома-2»

01.55 Драма «Мандри 

блудниці»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Сімейна 

хроніка»

18.00, 19.00, 1.30, 2.15 

«Стосується кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.45 Х/ф «Мачуха»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

20.00, 23.30 Фантастична ніч 

на каналі «Україна»

01.45 Телемагазин

02.30 Реальна містика

04.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

07.00, 8.15 Kids Time

07.05 М/с «Том і Джеррі»

08.20, 17.00, 19.00, 23.10 Хто 

проти блондинок

10.20 Т/с «Новенька»

11.20 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Вар’яти

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

01.10 Х/ф «Кур’єр»

ICTV

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.35 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Багач-бідняк
11.20, 13.20 Х/ф «В ім’я 

короля»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Останній 

володар стихій»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес. Новорічний 

пес»
23.20 Х/ф «Сім’янин»
01.35 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси
07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня
07.45 Будівельний стандарт

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні

08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

15.30 Спостерігач

22.10 Група продовженого 

дна

23.15 Невигадані історії

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.00 Х/ф «Жіночі радощі 
та печалі»

07.50, 17.00, 2.55 
«Випадковий свідок»

08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Доживемо до 

понеділка»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

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

кримінального світу»
03.25 «Легенди бандитської 

Одеси»
03.45 «Правда життя»
04.45 Top Shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.05 Аромати Колумбії. 
Документальний цикл 

10.00 Єпископи. 
Документальна 
програма 

10.55 Біблійна Колекція. 
Святе сімейство 12+ 

14.40 Кардинал Мар’ 
ян Яворський. 
Документальна 
програма 

15.40 Різдво для двох. 
Концертна програма 
Павла Табакова

17.20 Кардинал Любомир 
Гузар. Документальна 
програма

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.45 Культура діалогу. 

Роман Коляда. Проект 
«Музичний портрет 
міста»

19.15 Лекторій. Поезія. 
Новорічний

19.50 UA.МУЗИКА. Павло 
Табаков. Колядки 
народів світу

20.00 Дивовижне Різдво. 
Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо 

22.25 Нічна Різдвяна Літургія 
під проводом Святійшого 
Отця Франциска в 
Базиліці святого Петра 

00.30 ПРЕМ’ЄРА телеверсії на 
UA.КУЛЬТУРА. Концерт 
оперної музики. Opera 
Vera 

02.40 Єпископи. 
Документальна 
програма 

03.35 Різдво для двох. 
Концертна програма 
Павла Табакова

05.10 РадіоДень 
05.50 Погода
 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
10.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.10 МастерШеф
15.55, 18.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.10 Таємниці ДНК
21.00, 23.45 Т/с «Тінь 

кохання»
01.45 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 21.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий вівторок»

22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 11.20, 17.00 
«Загублений світ»

09.00 «Решала-2»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАІ»
12.20 «Помста природи»
13.05 Х/ф «Відсіч»
15.00 Х/ф «Меч дракона»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»
01.20 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2017»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 22.40 Топ-матч
06.10 «Аталанта» — 

«Мілан». Чемпіонат 
Італії

08.10 «ПСЖ» — «Ам’єн». 
Чемпіонат Франції

10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
11.20 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

13.05 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

13.55 «Баварія» 
— «Вольфсбург». 
Чемпіонат Німеччини

16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.15 «Динамо» (К) — 

«Мальме». Ліга Європи 
УЄФА

18.00 «Найкращі голи». 
Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра

18.55 «Гент» — «Брюгге». 
Чемпіонат Бельгії

20.45 «Лейпциг» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

22.30 Yellow
22.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру
23.45 «Вольфсбург» 

— «Олександрія». Ліга 
Європи УЄФА

01.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

02.25 «Барселона» — 
«Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

04.10 «Лечче» — «Болонья». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мальорка» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

07.50 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

08.45 «Вольфсбург» 
— «Олександрія». Ліга 
Європи УЄФА

10.30, 17.15, 0.55 Топ-матч
10.40 «Лейпциг» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

12.30, 22.00 Yellow
12.40 «Лечче» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії
14.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру
15.25 «Вальядолід» — 

«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

17.25 «Шахтар» — «Ман 
Сіті». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

19.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

20.10 «Реал» — «Атлетік». 
Чемпіонат Іспанії

22.10 «Сассуоло» — 
«Наполі». Чемпіонат 
Італії

00.00 «Найкращі голи». 
Чемпіонат Іспанії

01.10 «Динамо» (К) — 
«Мальме». Ліга Європи 
УЄФА

03.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

03.55 «Інтер» — «Дженоа». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.15, 1.40 Правда життя
09.20, 0.30 Речовий доказ
10.30, 17.10 Мегамисливці
11.30, 18.10 Сучасні дива
12.20 Там, де нас нема
13.20 Гордість України
14.10 Код доступу
15.10, 23.30 Загадки Всесвіту
16.10 Скарби з горища
19.05, 20.55 У пошуках істини
20.00 Містична Україна
21.45 Життя після людей
22.35 Дивовижний Всесвіт
02.40 Секти. Контроль 

свідомості
03.30 Прокляття відьом
04.25 Дракула та інші
05.20 Прокляття скіфських 

курганів

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»
09.30, 20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.30, 18.10, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

00.50 Х/ф «Правда і нічого 
окрім правди»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

21.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 20.00 Танька і 
Володька

10.00 СуперЖінка
11.00, 19.00 4 весілля
12.10, 3.15 Панянка-селянка
13.10 Т/с «Рання пташка-2»
14.10 М/ф «Якось у лісі»
15.30 Вечірка
17.00, 22.00 Країна У
18.00, 23.00 Казки У Кіно
00.00 Сімейка У
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Т/с «Домашній арешт»
04.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.55, 5.20 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.10 Телепродаж

12.30 «Аромати Чилі»

13.10, 15.45, 19.30, 4.50 

#ВУКРАЇНІ

13.45 Пліч-о-пліч

14.30, 19.55 Д/ф «Акулячий 

маг»

15.15 Бюджетники

16.15 Д/ф «Нова Зеландія. 

Забутий рай»

17.30, 3.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.25, 2.35 Тема дня

21.25, 2.20, 5.45 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.25 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святійшого 

Отця Франциска в 

Базиліці святого Петра

00.30 Концертна програма 

Євгена Хмари 

«Знамення»

03.55 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21  ГРУДНЯ 2019
24 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 До 24 грудня включно Укрпошта продов-
жила передплату на «Україну молоду» на 2020 
рік як за електронною версією Каталогу видань 
України «Преса поштою», так і за друкованим 
Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.15 Комедія «Обережно! 

Предки в хаті»

08.15 Комедія «Оптом 

дешевше»

10.10 Комедія «Оптом 

дешевше-2»

12.05 Комедія «Доктор 

Дуліттл»

13.45 Комедія «Доктор 

Дуліттл-2»

15.25 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»

17.00 Х/ф «Один плюс 
один удома»

19.30, 5.35 ТСН

20.15 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою-

2019»

22.15 Пригоди «САМ УДОМА-

3»

00.15 Драма «Спадок 

блудниці»

03.30 «Центральна лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Сімейна 

хроніка»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.45 Х/ф «Полин — трава 
гірка»

03.55 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 1.50 Зоряний шлях

10.20 Х/ф «Нульовий цикл»

12.10, 15.30 Т/с «Готель 

Купідон»

16.50, 20.00 Т/с «Все одно 

тебе дочекаюся»

22.10 Х/ф «Снігуронька 

для дорослого сина»

00.00 Х/ф «Формула 

щастя»

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

05.20 Абзац

07.05, 9.00 Kids Time

07.10 М/с «Том і Джеррі»

09.05 Суперінтуїція

10.20 Т/с «Новенька»

11.20 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00 Діти проти зірок

19.00, 20.00 Шалена зірка

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.10 Х/ф «Великий Стен»

01.20 Х/ф «Цілком 

таємно: Боротьба за 

майбутнє»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.00 Дизель-шоу

10.55 Х/ф «Останній 

володар стихій»

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана 

подорож»

16.00 Х/ф «Хоббіт: Пустка 

Смоґа»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Хоббіт: Битва 

п’яти воїнств»

21.45 Х/ф «Водний світ»

00.05 Х/ф «Інтерстеллар»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 М/ф «Дванадцять 

місяців»

06.45 М/ф «Івасик-Телесик»

06.55 М/ф «Котигорошко»

07.10 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.25, 17.00, 3.20 

«Випадковий свідок»

08.00 Т/с «Банкірші»

15.45, 22.15 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

18.20 «Вартість життя»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Благочестива 
Марта»

00.10 Х/ф «Це я»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.10 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.

media/06.00 Гімн 

України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.00 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святійшого 

Отця Франциска в 

Базиліці святого Петра 

09.10 Концерт Ольги 

Чубаревої «VIVERE» в 

проекті «LADY OPERA» 

10.55 Гранд- концерт «Зірки 

світової опери» на 

UA.КУЛЬТУРА

12.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

12.45 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки 

народів світу

12.55 Різдвяне привітання 

і Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу 

Святійшого Отця 

Франциска з площі 

святого Петра у Римі

13.50 Концерт оперної музики 

на UA.КУЛЬТУРА. Opera 

Vera

15.20 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки 

народів світу

15.30 Клара і Франциск. 

Художній фільм 

19.15 Лекторій. Література. 

Новорічний

19.50 Різдвяне привітання 

і Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу 

Святійшого Отця 

Франциска з площі 

святого Петра у Римі

20.40 Різдвяний концерт 

«Колядки» 

21.30 Гранд- концерт «Зірки 

світової опери» на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 Новини 

23.25 Кардинал Мар’ян 

Яворський. 

Документальна 

програма 

00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.10 Сильна доля. СКАЙ

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Юрій Андрухович. 

розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років ХХ століття

03.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.30 52 вікенди 

05.50 Погода

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.00 МастерШеф

15.20 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Битва екстрасенсів. 

Фінал. Оголошення 

переможця

20.50, 23.45 Т/с «Рецепт 

кохання»

01.30 Зважені та щасливі

03.20 «Зважся!»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 11.20 «Загублений 

світ»

10.00 «Спецкор»

10.40 «ДжеДАІ»

12.35 Х/ф «Люди Ікс: 
Перший клас»

15.10 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертний»

17.45 Х/ф «Бюро 
людяності»

19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

01.00 Х/ф «Горець-2»
02.20 Т/с «Зустрічна смуга»

03.05 «Облом.UA.»

04.40 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 10.00, 15.50, 22.30 

Топ-матч

06.10, 4.10 «Гент» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

08.00, 15.40 Yellow

08.10 «Вальядолід» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

10.15 Найкращі голи. 

Чемпіонат Іспанії

11.10 «Аталанта» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

13.55 «Мальорка» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15 «Лугано» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

18.00 Огляд 1-ї половини 

сезону». Чемпіонат 

Італії. Прем’єра

18.55 «Бетіс» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

20.45 «Інтер» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.45 «Олександрія» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

01.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

02.25 «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

07.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

08.45 «Олександрія» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

10.30, 17.15 Yellow

10.40 «Бетіс» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

12.30, 22.00, 0.55 Топ-матч

12.40 «Сассуоло» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

14.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

15.25 «Герта» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат 

Німеччини

17.25 «Аталанта» 

— «Шахтар. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

20.10 «ПСЖ» — «Ам’єн». 

Чемпіонат Франції

22.10 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

00.00 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

01.10 «Лугано» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

03.00 «Найкращі голи». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Вальядолід» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 0.45 Містична Україна

07.20 У пошуках істини

09.55 Речовий доказ

12.15 Дивовижний Всесвіт

15.55, 23.55 Сучасні дива

16.45 Загадки Всесвіту

18.30 Юрій Нікулін

19.20 Два Миронови

20.10 Ролан Биков

21.00 Дім

22.50 У пошуках Атлантиди

01.35 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.30, 18.10, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.50 Т/с «Дорогий доктор»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30, 20.30 Танька і 

Володька

10.00 СуперЖінка

11.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 М/ф «Норм та 

Незламні»

15.40 Х/ф «Гарфілд-2»
17.00 М/ф «Зачарований 

будинок»

18.30 Х/ф «Білосніжка: 
Помста гномів»

22.00 Країна У

23.00 Казки У Кіно

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 3.50, 5.05 Новини

09.35 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святійшого 

Отця Франциска в 

Базиліці святого Петра

11.40, 12.25 «Тайська кухня»

12.05 Телепродаж

12.55 Різдвяне привітання 

і Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу 

Святійшого Отця 

Франциска з площі 

святого Петра в Римі

13.50 Х/ф «Святе 
сімейство»

17.55 Український бал

18.45 Перший на селі

19.20 Д/ф «Вивчаючи 

природу»

20.30 Д/ф «Акулячий маг»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 «Боротьба за 

виживання»

22.30 Д/ф «Левиний рик»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 Енеїда

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку 

12»

13.15, 14.10 «Світ 

навиворіт-5: Індонезія»

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.10, 21.50, 22.15, 

22.50 Комедія «Кухня»

23.15 Комедія «Сам удома-4»

01.00 Драма «Заповіт 

блудниці»

04.05 «Центральна лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.10 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Сімейна 

хроніка»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.45 Х/ф «Осінній 
марафон»

03.50 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00, 2.15 Т/с 

«Конюшина бажань»

23.20 Слідами міжнародних 

авіаліній. Пасажири не 

запрошуються

01.45 Телемагазин

02.30 Реальна містика

04.00 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

05.20 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі»

07.40 Ревізор

10.30 Т/с «Новенька»

11.30 Х/ф «Цілком 

таємно: Боротьба за 

майбутнє»

14.00, 1.10 Х/ф «Цілком 

таємно: Хочу вірити»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.10 Х/ф «Хлопці будуть у 

захваті»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.45, 13.20, 1.55 Х/ф «Ейс 

Вентура-молодший»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Т/с «Пес. Новорічний 

пес»

16.25 Х/ф «Сім’янин»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

21.25 Т/с «Пес»

22.35 Х/ф «Стій! Бо моя 

мама буде стріляти»

00.05 Х/ф «Дияволиця»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.10 Top Shop

06.50 Х/ф «Москаль-
чарівник»

08.25, 17.00, 2.55 

«Випадковий свідок»

09.00 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.10, 16.50 «Речовий доказ»

18.20, 4.00 «Правда життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.35 «Таємниці 

кримінального світу»

03.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

09.55 Кардинал Мар’ян 

Яворський. 

Документальна 

програма 

10.55 #ВУКРАЇНІ 

11.55 Замки Британії. Довр. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Музичний 

квартет Kyiv Tango 

Project

14.15 Лекторій. Література. 

Володимир Набоков 

14.40 Культура діалогу. 

Вадим Ільков, Даша 

Бассель. Прем’єра 

фільму «Розділові 

наживо» 

15.15 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. Дар’я 

Москалевич, Ілля 

Дядик. Єврофест. Кіно 

для кожного 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Митрофанови. 

Документальна 

програма

18.30 19-річний командир. 

Документальна 

програма

18.45 Культура діалогу. 

Даниїл Зубков. Нові 

імені в українській 

музиці. Гурт Lucas Bird

19.15 Лекторій. Кіно. 

Новорічний

19.45 Природа. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

21.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА НА 

UA.КУЛЬТУРА. Басейн. 

Художній фільм, 16+

00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.05 Сильна доля. ALYOSHA

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Олександра Андрусик. 

Музичне агентство 

«Ухо». як працювати з 

сучасною академічною 

музикою

03.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

07.10 Т/с «Коли ми вдома»

09.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.30 МастерШеф

14.30 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Зважені та щасливі. 

Фінал. Оголошення 

переможця

22.10, 23.45 Т/с «Одружити не 

можна помилувати»

03.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 WATCHDOGS

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 11.00, 17.15 

«Загублений світ»

09.00 «Решала-2»

13.00 «Помста природи»

13.45 Х/ф «Горець-2»
15.20, 1.05 Х/ф «Горець-3»
18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Команда»

21.40, 23.15 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

02.35 Т/с «Зустрічна смуга»

03.20 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40 Топ-

матч

06.10, 4.10 «Бетіс» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Лейпциг» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

10.15 Огляд 1-ї половини 

сезону». Чемпіонат 

Італії

11.10 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

13.55 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15 «Динамо» (К) 

— «Копенгаген». Ліга 

Європи УЄФА

18.00 Огляд 1-ї половини 

сезону». Чемпіонат 

Франції. Прем’єра

18.55 «LIVE. Брюгге» 

— «Зюлте-Варегем». 

Чемпіонат Бельгії

19.45, 23.35 Yellow

20.55 «Вальядолід» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

22.40 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

23.45 «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

01.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

02.25 «Леванте» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

07.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

08.45 «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

10.30, 12.30, 17.15, 21.15 

Топ-матч

10.40 «Аталанта» — 

«Мілан». Чемпіонат 

Італії

12.40, 23.25 «Реал» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

14.30 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

15.25 «Лечче» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

17.25 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.15 «Найкращі голи». 

Чемпіонат Іспанії

20.10, 22.15 Yellow

20.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.25 «LIVE. Стандарт» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

01.10 «Динамо» (К) 

— «Копенгаген». Ліга 

Європи УЄФА

03.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

03.55 «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.40, 1.40 Правда життя

09.50, 0.30 Речовий доказ

11.00, 17.10 Мегамисливці

12.00, 18.10 Сучасні дива

12.50 Там, де нас нема

13.50 Історія українських 

земель

15.10, 23.30 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Життя після 

людей

19.05, 20.50 У пошуках істини

19.55 Містична Україна

22.35 Дивовижний Всесвіт

02.50 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.30, 18.10, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.50 Т/с «Дорогий доктор»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 18.30, 21.00 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 20.00 Танька і 

Володька

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 М/ф «Норм: Ключі від 

королівства»

15.40 Вечірка

17.30, 22.00 Країна У

18.00, 23.00 Казки У Кіно

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.00 Теорі зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Аромати Чилі»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 Д/ф «Акулячий маг»

15.15 «Браво, шеф!»

16.15 Д/ф «Норвегія. Дика 

природа»

17.30 Наші гроші

18.30 «Зворотний відлік»

21.25, 23.35, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Левиний рик»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.40 Перша шпальта

03.10 #ВУКРАЇНІ

03.40 Розсекречена історія

04.35 Спільно

05.00 Пліч-о-пліч
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КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 4.05 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 
людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку 
12»

13.05, 14.20 «Світ навиворіт-
5: Індонезія»

15.35 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 
зі Стамбула»

20.25 «Ліга сміху-2019»
22.40, 2.30 «#Гуднайт_клаб-

2019»
23.05 Комедія «Сам удома-5»
00.55 «Правдива історія 

блудниці»
01.45 «Правдива історія 

блудниці-2»
05.00 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.10 «Корисна програма»
11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»
13.25 Т/с «Дамське щастя»
14.25, 15.25, 0.45 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Сімейна 
хроніка»

18.00, 1.45 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Любіть 

Куперів»
03.10 «Орел і решка. Шопінг»
04.35 Top Shop
04.50 «Чекай на мене. 

Україна»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

11.20 Реальна містика. Новий 
сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 
дзвінка»

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»
19.50 «Говорить Україна». Всі 

секрети Олега Винника: 
що скаже новорічний 
детектор?

22.10, 23.30, 2.15 Т/с «Замок 
на піску»

01.45 Телемагазин
03.00 Реальна містика
05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.05, 2.50 Служба розшуку 

дітей

03.10, 2.55 Зона ночі

04.30 Абзац

05.25, 6.15 Kids Time

05.30 М/с «Том і Джеррі»

06.20 Страсті за Ревізором

08.20 Х/ф «Кур’єр»
10.20 Le Маршрутка

11.20, 12.20 Т/с «Новенька»

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Т/с «Будиночок на 

щастя»

22.50 Х/ф «Весільний 
майстер»

00.50 Х/ф «Хлопці будуть у 
захваті»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.45 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.00, 13.20, 16.20, 22.50 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

17.05 Х/ф «Стій! Бо моя 

мама буде стріляти»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

02.15 Х/ф «Дежа вю»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 

19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Вишивальниця 
в сутінках»

07.50, 17.00, 3.25 

«Випадковий свідок»

08.30 «Ранковий «Свідок»

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

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.05, 16.50, 3.30 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

21.20 Т/с «Хейвен»

23.45 Х/ф «Алмази шаха»
02.00 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Греції 

09.55 Блаженний 

Священномученик 

Григорій Хомишин. 

Документальна 

програма

10.20 Кардинал Любомир 

Гузар. Документальна 

програма

10.55 #ВУКРАЇНІ 

11.55 Замки Британії. 

Лондонський Тауер. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

13.50 Сильна доля 

14.10 Лекторій. Кіно. Квентін 

Тарантіно 

14.35 Культура діалогу. 

Даниїл Зубков. Нові 

імені в українській 

музиці. Гурт Lucas Bird 

15.15 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. Тарас 

Ткаченко. Прем’єра 

фільму «Чорний 

ворон» 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.45 Культура діалогу. 

Роман Левицький. 

Благодійність у час 

різдвяних свят. 

Безкоштовні пластичні 

операції для ветеранів 

АТО

19.15 Музеї. Як це працює. 

Музей Михайла 

Булгакова 

19.45 Вивчаючи природу. 

Документальний серіал

21.00 Новини 

21.25 Тимчасові незручності. 

Телеверсія вистави 

22.10 Сильна доля. БЕЗ 

ОБМЕЖЕНЬ

23.00 Новини 

23.20 Тема дня

00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.10 Сильна доля. HUDAKI 

VILLAGE BAND

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

злам парадигми

03.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень

05.50 Погода

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

11.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

13.10, 18.00 МастерШеф

17.25 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55 МастерШеф. Фінал. 

Оголошення переможця

22.45 Х-фактор

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 11.20, 17.15 

«Загублений світ»

09.00 «Решала-2»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.40, 18.50 «ДжеДАІ»

13.15 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Вища сила»
15.40 Х/ф «Вхідний»
19.25 Х/ф «Блекджек»
21.20 Х/ф «База «Клейтон»
23.15 Х/ф «Американський 

йєті»
01.10 Х/ф «Ніл Страйкер та 

тиран часу»
02.40 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.05, 15.40, 

18.40, 22.30 Топ-матч

06.10 «Лечче» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

08.10, 2.25 «Стандард» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

09.55, 18.30 Yellow

10.15, 1.30 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат 

Франції

11.10 «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.55 «Брюгге» — «Зюлте-

Варегем». Чемпіонат 

Бельгії

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15 «Копенгаген» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

18.05 Найкращі сейви. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.55 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

20.45 «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

22.50 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

23.40 «Олександрія» 

— «Сент-Етьєн». Ліга 

Європи УЄФА

04.10 «Аталанта» — 

«Мілан». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Брюгге» — «Зюлте-

Варегем». Чемпіонат 

Бельгії

07.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

08.45 «Олександрія» 

— «Сент-Етьєн». Ліга 

Європи УЄФА

10.30, 17.15, 20.10 Топ-матч

10.40 «Падерборн» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

11.30, 20.45 Yellow

12.40 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

14.30 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат 

Франції

15.25 «Стандарт» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

17.25 «Динамо» (З) 

— «Шахтар. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.15 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 «LIVE. Антверпен» 

— «Андерлехт». 

Чемпіонат Бельгії

23.25, 3.55 «Барселона» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Копенгаген» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

03.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.45 Правда життя

09.35, 0.35 Речовий доказ

10.45, 17.10 Мегамисливці

11.45, 18.10 Сучасні дива

12.35 У пошуках Атлантиди

13.40 Історія українських 

земель

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20 Життя після людей

19.00, 20.40 У пошуках істини

19.45 Містична Україна

21.40 Скарби з горища

22.40 Дивовижний Всесвіт

02.45 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.30, 1.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 Х/ф «Посилка»
20.10 Х/ф «Око»
01.50 Т/с «Дорогий доктор»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 18.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30, 20.00 Танька і 

Володька

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

15.15 М/ф «Норм та 

Нестримні: Велика 

пригода»

17.00 М/ф «Реальна білка»

21.00 М/ф «Ріо»

22.45 Х/ф «Новорічний 
корпоратив»

00.45 17+

01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.05, 5.10 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Аромати Чилі»

13.10 «Морська кухня»

14.30 Д/ф «Акулячий маг»

15.20,1.30 «Зворотний відлік»

17.55 VoxCheck

18.25, 3.45 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 «Дикі тварина»

21.25, 5.30 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

22.55 Х/ф «Басейн»

04.40 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15, 1.35 «Життя 

відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Комедія «Великий»

11.50 Комедія «Місіс 

Даутфайр»

14.35 Комедія «Dzidzio. 

Перший раз»

16.35, 20.15 Прем’єра 

«Жіночий квартал-

2019»

18.30 «Розсміши коміка-

2019»

19.30, 5.15 ТСН

22.10 «Вечірній квартал»

23.35, 0.35 «Світське життя-

2019»

ІНТЕР

06.15 Х/ф «Великий 
переполох»

08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Морозко»
12.50 Х/ф «Снігова 

королева»
14.30 Х/ф «Моя жахлива 

няня»
16.10 Х/ф «Моя жахлива 

няня-2»
18.15 Х/ф «Зимовий 

замок»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Дитина до 

Нового року»
22.30 Шоу Ані Лорак «DIVA»
01.10 Х/ф «Ялинка, кролик 

і папуга»
02.50 Подробиці
03.20 «Україна вражає»
04.05 «Орел і решка. Шопінг»
04.45 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.45 Зоряний шлях

08.00 Т/с «Все одно тебе 

дочекаюся»

12.30, 15.20 Т/с «Конюшина 

бажань»

16.50, 21.00 Т/с «Сильна 

жінка»

20.00 Головна тема

23.10, 2.15 Т/с «Умови 

контракту»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Таємний агент

06.20 Таємний агент. Пост-

шоу

08.10 Т/с «Новенька»

12.10 Improv Live Show

13.10 Варьяти

14.10 Шалена зірка

15.00 Хто проти блондинок

17.00 Хто зверху?

19.00 Х/ф «Зубна фея»

21.00 Х/ф «Півтора 

шпигуна»

23.10 Х/ф «Гарячі копи»

01.10 Х/ф «Скаути проти 

зомбі»

ICTV

06.00 Скарб нації

06.10 Еврика!

06.20 Факти

06.50 Особливості 

національної роботи

10.15, 13.00 Х/ф «Хоббіт: 
Несподівана 
подорож»

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Хоббіт: Пустка 
Смоґа»

16.10 Х/ф «Хоббіт: Битва 
п’яти воїнств»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Морський бій»
21.35 Х/ф «Шалений Макс: 

Дорога гніву»
23.40 Х/ф «В ім’я короля»
01.25 Х/ф «Бережіть жінок»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15, 15.40, 17.15 Хроніка 

тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

06.00 Х/ф «Чортова 
дюжина»

07.30 Х/ф «Зникнення»
09.20 Х/ф «Золота міна»
12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 2.30 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Далі нікуди»
23.15 Х/ф «Король 

вечірок»
01.05 «Південь. 

Нерадянський Союз»

02.35 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Бюджетний відпочинок. 

Гельсінкі 

06.30 Бюджетний відпочинок. 

Будапешт

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.05 Чарівник країни мрій. 

Художній фільм 12+ 

10.45 Я — віртуоз! 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

12.20 Біблійна колекція на 

UA.КУЛЬТУРА. Диво 

на шляху в Дамаск. 

Апостол Павло. 

Художній фільм 

15.45 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки 

народів світу

15.55 ПРЕМ’ЄРА 

документального циклу 

АЗІЯ 360. Мургаб 

16.25 ПРЕМ’ЄРА 

документального циклу 

АЗІЯ 360. Гра кочівників 

16.45 ПРЕМ’ЄРА 

документального 

циклу АЗІЯ 360. Кизил. 

Забутий берег 

17.05 ПРЕМ’ЄРА 

документального циклу 

АЗІЯ 360. Люлі

17.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.45 Український бал. 

Спортивні танці 

18.30 Концерт оперної 

музики. Opera Vera . 

21.00 Новини 

21.20 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Музичний квартет Kyiv 

Tango Project

23.00 Новини 

23.25 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

01.05 UA.МУЗИКА. Кліп

01.15 Пліч-о-пліч 

02.10 Букоголіки 

03.30 Разом 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

06.55 Прокинься з Ектором!

08.50 Зважені та щасливі. 

Фінал. Оголошення 

переможця

12.05 Т/с «Тінь кохання»

15.50 МастерШеф. Фінал. 

Оголошення переможця

19.00 Х-фактор. Гала-

концерт. Оголошення 

переможця.

22.10 Туристи

23.15 Хата на тата

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ» 

(Журналістські 

розслідування)

21.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

08.00 «Решала-2»

09.00 «Загублений світ»

14.55 Х/ф «Єдиний»
16.25 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»
19.00 Х/ф «Люди Ікс: 

Дні минулого 
майбутнього»

21.35 Х/ф «Солдат Джейн»
23.55 Х/ф «Більше, ніж 

служба»
01.40 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.50, 22.40 

Топ-матч

06.10 «Падерборн» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

08.10, 2.25 «Антверпен» 

— «Андерлехт». 

Чемпіонат Бельгії

10.15, 1.30 Найкращі сейви. 

Чемпіонат Іспанії

10.40, 1.55 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

11.10 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

13.55, 21.35 Yellow

14.05 «Стандард» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

18.00 Найкращі матчі 2019 

р. Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.55 «Реал» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

20.45 «Брюгге» — «Зюлте-

Варегем». Чемпіонат 

Бельгії

22.50 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат 

Франції

23.45 «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

04.10 «ПСЖ» — «Ам’єн». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

07.50 Найкращі голи. 

Чемпіонат Іспанії

08.45 «Олександрія» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

10.30, 12.30, 17.15 Топ-матч

10.40 «Брюгге» — «Зюлте-

Варегем». Чемпіонат 

Бельгії

12.40 «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

14.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

15.00 Найкращі сейви. 

Чемпіонат Іспанії

15.25 «Антверпен» 

— «Андерлехт». 

Чемпіонат Бельгії

17.25 «Ман Сіті» 

— «Шахтар. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.15 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат 

Франції

20.10 «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

22.00, 0.55 Yellow

22.10 «Стандарт» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

00.00 Найкращі матчі 2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

01.10 «Мальме» — 

«Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

03.00 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

03.55 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 23.55 Містична Україна

08.00, 17.55 У пошуках істини

09.35 Історія українських 

земель

10.25 Речовий доказ

11.35 Дім

13.25, 23.05 Сучасні дива

14.15 Загадки Всесвіту

16.05 Невідома Австралія

17.00 Земля: сили природи

21.00, 22.00 Історія світу

00.45 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.35 М/ф «Земля до початку 

часів-12: День літунів»

11.10 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

12.45 Х/ф «Коли Санта 
впав на Землю»

14.40, 1.40 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.50 Х/ф «Око»
02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Врятувати Санту»

11.55 Х/ф «Пригоди 
Гекльберрі Фінна»

13.50, 14.50, 15.50 Казки У 

Кіно

14.20, 15.20 Країна У

16.20, 22.00 Ігри Приколів

17.15 Х/ф «Продюсер»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

4.00, 5.20 Новини

09.30 Т/с «Росселла»

11.35, 15.05 Телепродаж

11.55 М/с «Книга джунглів»

13.00 Х/ф «Клара і 

Франциск»

15.20 «Тайська кухня»

16.20, 5.45 Пліч-о-пліч

16.40 #ВУКРАЇНІ

17.45 Перша шпальта

18.15 Український бал

19.05 Д/ф «Акулячий маг»

20.05 Д/ф «Левиний рик»

21.25 «Боротьба за 

виживання»

22.30 «Ігри імператорів»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 Х/ф «Рівень чорного»

04.25 Сильна доля
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт»

11.35 Комедія «Сам удома-4»

13.25 Комедія «Сам удома-5»

15.15 Пригоди «САМ 

удома-3»

17.15 Комедія «Сам удома»

19.30 «Телевізійна служба 

новин»

20.15 Комедія «Сам удома 2»

22.45 «Концерт гурту Время и 

Стекло»

00.45 «#Гуднайт_клаб-2019»

02.45 «Світ навиворіт»

05.35 ТСН

ІНТЕР

05.35, 11.00 «Орел і решка. 

Івлєєва vs. Бєдняков»

06.30 Х/ф «Скупий»
09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

12.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

13.10 Х/ф «Дитина до 
Нового року»

15.10 Х/ф «Наречена-
втікачка»

17.20 Х/ф «Планета 
самотніх»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Дилема»
22.35 Х/ф «Пригоди Вєрки 

Сердючки»
00.05 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30, 5.20 Зоряний шлях

10.30 Т/с «Сильна жінка»

15.00 Х/ф «Нульовий цикл»

16.50, 21.00 Т/с «хлопчик 

мій»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.10, 2.15 Т/с «Умови 

контракту»

01.45 Телемагазин

03.50 Х/ф «Снігуронька 

для дорослого сина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.20 Стендап Шоу

06.15, 7.45 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі»

07.50 Топ-модель по-

українськи

10.20 Х/ф «Зубна фея»
12.20 Х/ф «Великий Стен»
14.50 Х/ф «Півтора 

шпигуна»
16.50 Х/ф «Шалений 

патруль»
19.00 Х/ф «Шалений 

патруль-2»
21.00 Х/ф «Погані хлопці»
23.20 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
01.10 Х/ф «Гарячі копи»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Особливості 

національної роботи

07.55 Т/с «Відділ 44»

11.35, 13.00 Х/ф «Водний 
світ»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Шалений Макс: 
Дорога гніву»

16.20 Х/ф «Морський бій»
18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Варкрафт: 
Початок»

22.50 Х/ф «Дум»
00.45 Х/ф «Кримінальний 

талант»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.15 Погода на 
курортах

08.15, 19.25 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 3.15 Кіно з Я. Соколовою

10.50 Афіша
11.15 Vоїн — це я!
12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.10 Про військо
15.30 Паспортний сервіс
16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.20 «Випадковий свідок»
06.55 Х/ф «Прощавайте, 

фараони!»
08.20 «Страх у твоєму домі»
12.00 Х/ф «Суєта суєт»
13.40 Х/ф «У старих 

ритмах»
15.25 Х/ф «Гудді»
17.30 Х/ф «Король 

вечірок»
19.20 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»
22.00 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
23.55 Х/ф «Далі нікуди»
01.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України 
06.05 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 
пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

09.00 Новини 
09.10 Чарівник країни мрій. 

Художній фільм 12+ 
10.50 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал 12+ 
13.30 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки 
народів світу

13.45 UA.КУЛЬТУРА. Кліп 
13.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Двоколісні хроніки. 
Україна. Крізь 
дощ і бездоріжжя. 
Навколосвітка 
продовжується!

14.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки. 
Україна. Харчування в 
дорозі. Краса Карпат. 
Два дні в Колочаві 

14.20 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки. 
Україна. Буйволи німця 
Мішеля. Ремонт великів 
у Хусті. Підсумки 

14.35 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні 
хроніки. Угорщина. 
Велодоріжки, парки, 
кемпінги. Повернення в 
Дебрецен 

14.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки. 
Малюк у веломандрах, 
або Все про капітана 
Марка 

15.15 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки. 
Угорщина. Ідилія озера 
Тиса. Назад в комунізм. 
Про страх 

15.40 Вижити в дикій природі. 
Документальний цикл

17.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 
17.40 Церемонія вручення 

премій Європейської 
кіноакадемії

20.45 UA.МУЗИКА. Кліпи 
21.00 Новини 
21.20 Наша Земля 

— Наші Океани. 
Документальний фільм

23.00 Новини 
23.25 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 
UA.Культура 

00.20 Сильна доля. 
ХРИСТИНА СОЛОВІЙ

01.15 Пліч-о-пліч 
02.10 Букоголіки 
03.30 Разом 
04.40 #ВУКРАЇНІ

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.10, 10.55 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
18.05 Битва екстрасенсів
20.00 Один за всіх
21.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.45 «Репортер». 
Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 
Лойко та Аллою 
Тулинською

10.10 «Медексперт» з 
Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 
з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 
марафон»

17.15 «Про особисте» з 
Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу 
в прямому ефірі з 
Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ. Дайджест-
2018»

08.00 «Решала-2»
09.00 «ДжеДАІ 2019»
10.00 «Він, вона та телевізор»
11.40 Т/с «Опер за викликом-

2»
14.45 Х/ф «Блекджек»
16.40 Х/ф «Росомаха: 

Безсмертний»
19.00 Х/ф «Люди Ікс: 

Апокаліпсис»
21.45 Х/ф «Охоронець»
23.50 Х/ф «Ігри кілерів»
01.35 Т/с «Стоматолог»
04.40 «Цілком таємно-2017»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 2.20 Yellow
06.10 «Реал» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії
08.00, 10.00, 15.45, 22.30 

Топ-матч
08.10, 2.30 «Брюгге» 

— «Зюлте-Варегем». 
Чемпіонат Бельгії

10.15, 22.50 Найкращі матчі 
2019 р. Чемпіонат 
Іспанії

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

13.00 Найкращі голи. 
Чемпіонат Іспанії

13.55 «Антверпен» 
— «Андерлехт». 
Чемпіонат Бельгії

16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.15 «Динамо» (К) — 

«Лугано». Ліга Європи 
УЄФА

18.00 Найкраще за 2019 р. 
Чемпіонат Німеччини. 
Прем’єра

18.30 «Сассуоло» — 
«Наполі». Чемпіонат 
Італії

20.15 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

20.45 «Стандард» — «Гент». 
Чемпіонат Бельгії

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

01.30 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат Італії

04.10 «Падерборн» — 
«Айнтрахт». Чемпіонат 
Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Герта» — «Боруссія» 
(М). Чемпіонат 
Німеччини

07.50 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат Італії

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

09.35, 19.45 Yellow
10.40 «Антверпен» 

— «Андерлехт». 
Чемпіонат Бельгії

12.30, 17.15, 19.55, 22.00, 0.30 
Топ-матч

12.40 «Барселона» — 
«Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

14.30 Найкращі матчі 2019 р. 
Чемпіонат Іспанії

15.25 «Брюгге» — «Зюлте-
Варегем». Чемпіонат 
Бельгії

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

19.15 Найкращі сейви. 
Чемпіонат Іспанії

20.10 «Бетіс» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

22.10 «Фіорентина» 
— «Рома». Чемпіонат 
Італії

00.00 Найкраще за 2019 р. 
Чемпіонат Німеччини

00.40 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

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

03.00 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат 
Франції

03.55 «Реал» — «Атлетік». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.15, 23.50 Містична Україна
08.05 Два Миронових
08.55, 18.30 У пошуках істини
09.45 Речовий доказ
10.55, 21.00 Історія світу
14.05, 23.00 Сучасні дива
14.55 Загадки Всесвіту
16.40 Дикі Гаваї
00.40 Теорія Змови
05.05 Прокляття Че Гевари

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.35 «Ух ти show»
09.35 М/ф «Барбі та 

Лускунчик»
11.10 Х/ф «Коли Санта 

впав на Землю»
13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»
01.15 Х/ф «Убивчий 

вогник»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Врятувати 

Землю»
11.50 М/ф «Реальна білка»
13.20, 14.20, 15.20 Країна У
13.50, 14.50, 15.50 Казки У 

Кіно
16.20, 22.00 Ігри Приколів
17.20 М/ф «Ріо»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Новорічний 

корпоратив»
02.00 Теорія зради
03.50 Т/с «Домашній арешт»
04.15 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 3.45, 5.05 Новини

09.30, 2.30 Т/с «Росселла»

11.35, 14.45 Телепродаж

11.55 М/с «Книга джунглів»

13.05 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»

15.05 «Тайська кухня»

16.05 Бюджетники

17.05, 22.00 Перший на селі

17.40 #ВУКРАЇНІ

18.10 Український бал

19.05 Д/ф «Акулячий маг»

20.05 Д/ф «Левиний рик»

21.25 «Боротьба за 

виживання»

22.30 «Ігри імператорів»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.25 Своя земля

04.10 Сильна доля

05.30 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ГРУДНЯ 2019

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
29 грудня

www.umoloda.kyiv.ua



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ГРУДНЯ 2019СУСПІЛЬСТВО

 — Уперше спробував наркотики 
в 16 років, — пригадує мій співроз-
мовник. — Це була зима, Харківсь-
кий масив, компанія хлопців, стар-
ших за мене на два-три роки. Зазви-
чай ми гуляли, випивали. Одного 
разу мені запропонували спробувати 
амфетамін. Я без жодних вагань пого-
дився, бо прагнув бути «своїм» у цій 
компанії. Коли в мене питали, чи це 
вперше, збрехав, що ні. Знову ж таки, 
аби бути «своїм».
 ■ Чим тебе вабила ця компанія? 
Хіба не розумів, які наслідки вжи-
вання наркотиків?
 — Хлопці були старші за мене, 
здавалися мені такими дорослими, 
крутими. Коли тобі все життя роз-
повідають, що наркотики це погано, 
а тут з’являються нібито класні хлоп-
ці, з нормальною зовнішністю, твої 
друзі, з якими ти раніше спілкував-
ся... Тоді здавалося, наркотики — це 
не так страшно, як про них розповіда-
ють.
 ■ І ти продовжив вживати нарко-
тики, щоб залишатися «своїм» у ком-
панії?
 — Частково так. Але не можу ска-
зати, що тільки через це. Якби мені не 
сподобалось, то навряд чи продовжу-
вав би.
 ■ А що тобі сподобалося?
 — Ефект. У кожного він свій. Емо-
ції, що полонять тебе,.. неможли-
во описати. Спочатку все круто, тобі 
кайфово, але вже потім усвідомлюєш, 
яку велику ціну платиш заради цього 
«кайфу»... Йдеться не про гроші.
 ■ Цей «кайф» ти не міг отримати 
без наркотиків?
 — Раніше це було просто. Я міг 
піймати це відчуття під час прогуля-
нок, зустрічей, хобі та навіть від чи-
тання книжок чи перегляду фільмів. 
Але наркотики руйнують справжні 
цінності людини. Твої мрії та цілі від-
ходять на задній план. Псуються сто-
сунки з близькими людьми, бо пос-
тійно мусиш обирати: батьків, друзів, 
дівчину чи наркотики? Можна легко 
здогадатися, що в мене завжди пере-
магало.
 ■ Які наркотики ти вживав?
 — Марихуану, амфетамін, дек-
самфетамін, левамфетамін, метам-
фетамін, мефедрон, сіль, кокаїн, лсд, 
кетамін, гриби...
 ■ І всі викликали в тебе залеж-
ність та стан «ломки»?
 — Ні, лише амфетамін.
 ■ Як проявлялася «ломка»? Так, 
як нам показують у фільмах, коли 
тебе всього трясе, ти не можеш себе 
контролювати, стаєш диким?
 — Ні, звісно. Просто ти в полоні 
нестримного бажання вживати ще, 
ще й ще. Всі думки неначе плутають-
ся без цієї гидоти. Вона стає звичкою, 
ніби входить у твій звичайний раціон, 
набуває такого ж важливого значен-
ня, як сніданок, обід чи вечеря, та й 
часто просто їх замінює.
 ■ Що внесли наркотики у твоє 
життя?
 — Хорошого — геть нічого. А з 
«нейтрального»? Це, хоч і гіркий, 
а все ж досвід. Досвід спілкування 
з людьми, будування умовно друж-
ніх стосунків заради особистої ви-
годи. Звісно, його можна було набу-
ти інакше, але в моєму житті це ста-

лося саме так. Поганого — вдосталь. 
Розчарування близьких людей, втра-
чений час та можливості, занедбане 
здоров’я... І цей список можна довго 
продовжувати.
 ■ Коли вживав наркотики, усві-
домлював, що вчиняєш неправиль-
но, чи було байдуже?
 — А що в нашому житті є пра-
вильним? Це все суб’єктивізм. Існу-
ють певні стандарти, шляхи твого 
життя. Я обрав не той...
 У моменти вживання, звісно, ви-
никали думки, що вчиняю негарно по 
вiдношенню до своїх близьких, але це 
відчуття моментально розвіювалося. 
Як я вже казав, усі цінності втрача-
ють пріоритетність.
 ■ Вважаєш, що вживати нарко-
тики — це нормально і нічого непра-
вильного в цьому немає?
 — Я не вважаю це правильним або 
неправильним, нормальним чи нав-
паки. Це вибір кожної людини. Хоче 
— вживає, не хоче — навіть не розпо-
чинає. Для себе усвідомив — мені це 
не потрібно.
 ■ Як довго живеш без наркоти-
ків?
 — Уже рік.
 ■ Що змусило тебе зупинитися?
 — Моя дівчина. Через наркотики 
я її ледь не втратив. Я її дуже кохаю і, 
коли почав її втрачати, зрозумів: ко-
хана для мене набагато важливіша, 
аніж ця гидота в пакетиках. Вона зна-
ла про мою залежність і страждала 
від того, я не помічав цього, але потім 
схаменувся — захотів для неї кращо-
го хлопця. Саме таким і намагаюся 
бути. Зараз у нас усе налагодилось, і 
я дуже вдячний їй за те, що лишила-
ся зі мною у мій такий тяжкий жит-
тєвий період, що підтримувала мене 
і намагалася всіма силами допомогти 
мені «зав’язати».
 ■ Хто ще з твоїх близьких знав 
про залежність і як поставилися до 
цього?
 — Про це знали мої батьки та ба-
буся. Звісно, вони були шоковані. 
Але я вдячний, що ніхто з них не від-
сахнувся від мене. Навпаки — під-
тримували та мотивували моє праг-
нення вийти з наркозалежності.
 ■ Як переборов себе? Невже 
просто силою волі?
 — Так, силою волі і ясною ме-
тою.
 ■ Важко було це зробити?
 — Не впевнений, що слова «було 
зробити» підходять. Я й досі це роб-
лю. Зараз уже легше, життя нала-
годжується. Але на початку було 
дуже важко.
 ■ Що допомагало тобі не зірвати-
ся?
 — Надія на те, що в мене все може 
стати, як раніше: хороші стосунки 
у родині, з коханою... І з друзями. 
Справжніми, спільні інтереси з яки-
ми — не нанюхатися дурману.
 ■ Шкодуєш, що пройшов цей тяж-

кий шлях?
 — Зазвичай намагаюся не 
шкодувати ні про що. Але в 
цьому випадку — так, дуже шкодую, 
що в моєму житті були наркотики.
 ■ Чи вважаєш наркоманами лю-
дей, котрі вживають цей дурман не 
часто, а для «відпочинку» чи «розва-
ги»?
 — Звісно! Наркоманія — це за-
лежність, нав’язлива потреба. Якщо 
людина вживає наркотики бодай раз 
на місяць — щоб розважитися, вико-
нати якусь марудну роботу чи інше 
— вона мимоволі віддаляється від ро-
зуміння, що раніше відчувала себе та-
кою ж веселою, піднесеною, енергій-
ною, але — без наркотиків. Саме тут 
розпочинаються «ігри розуму», коли 
чуєш два внутрішні голоси, один з 
яких наполягає: треба вживати нар-
котики, а інший відраює: не ведися на 
це.
 ■ На твою думку, чому наркотики 
популярні серед молоді і чи довго ця 
популярність триватиме?
 — По-перше, у світі свідомо чи 
несвідомо, але цей дурман популяри-
зують. Пісні, музичні кліпи, сцени у 
фільмах та багато іншого. Підліток 
сприймає це як невід’ємний атрибут 
багатіїв, крутих та популярних дядь 
і тьоть, за якими щодня стежить у со-
ціальних мережах. І закріплює у сві-
домості хибну думку: якщо вживати-
ме наркотики, то так само стане кру-
тим та успішним.
 По-друге, доступність. Маючи 
200-250 гривень у кишені та інтер-
нет під рукою, за 10-15 хвилин мож-
на придбати наркотик.
 По-третє, переконаний, у дитинс-
тві всім щось забороняли: ходити в ін-
ший двір, довго грати в комп’ютерні 
ігри, сидіти допізна в телефоні... І, 
звісно, всі так чи інакше порушували 
цю заборону. Здавалося б, такий са-
мий двір, як і твій, проте ж ні, він ці-
кавіший. Думаю, ви розумієте про що 
я. «Заборонений плід — солодкий».
 ■ Можна зупинити популяриза-
цію наркотиків?
 — Теоретично — так, реально — 
ні. Треба багато часу, адже це своєрід-
ний тренд. Він зміниться на якийсь 
інший. Сподіваюся, скоро всі будуть 
співати пісні про те, як круто ходити 
до спортивної зали, займатися спор-
том та саморозвитком.
 ■ Що порадиш тим підліткам, які 
придивляються до того гіркого «забо-
роненого плоду»?
 — Я б порадив навіть не намагати-
ся ніколи і нічого з цього пробувати. 
Проте повторюся: це досить особисте. 
Якщо розумієш, що тобі це не потріб-
но, що це реальна загроза для тебе, — 
молодець. В іншому випадку? Звісно, 
твоє право, твій вибір. Але своїм гір-
ким досвідом переконався: величезні 
ризики для життя та страшні наслід-
ки для здоров’я не варті навіть випад-
кового наркотичного «кайфу». ■

Фото з сайта pravda.com.❙
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Ціна «кайфу»
Наркотики руйнують справжнi цiнностi людини 
— урок для 20-рiчного киянина і не тільки

■ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хворі люди
Міленіали мають значно слабше 
здоров’я, ніж представники інших 
поколінь
Олександра ТВЕРДА 

 Асоціація Blue Cross Blue Shield опублікувала звіт, в 
якому йдеться про те, що в найближчі 10 років здоров’я 
покоління міленіалів помітно погіршиться, а витрати на 
лікування різко зростуть. Згідно з дослідженням, головні 
проблеми представників цього покоління — гіпертонія, 
високий рівень холестерину, важка депресія, а також ве-
ликий відсоток самогубств і смерті від передозувань.
 У документі наводяться два можливі варіанти розвит-
ку подій: «базовий прогноз» або те, чого можна очікува-
ти, якщо якимось чином вдасться виправити ситуацію; і 
більш лякаючий — «несприятливий», якщо нічого не змі-
ниться. Згідно з «несприятливим» варіантом, смертність 
міленіалів буде на 40% вищою, ніж у людей покоління Х, 
коли вони перебували в тому ж віці. Через більш слабке 
здоров’я їхнiй внесок в економіку буде нижче можливого, 
що проявиться в більш високому рівні безробіття і повіль-
нішому зростанні доходів. За найпесимістичнішим про-
гнозом, слабке здоров’я дорого обійдеться міленіалам: у 
понад 4 тис. 500 доларів реального доходу на душу за рік 
порівняно з представниками покоління X того ж віку.
 Міленіали, або покоління Y — люди, які народилися 
після 1981 року . Назва походить з теорії поколінь, яку 
представили Ніл Хоув та Вільям Штраус. Як зазначають 
автори, меленіали дорослішали під пильною опікою бать-
ків, активно користувалися інтернетом. Представники 
покоління Y вважають, що краще працювати у команді, 
а також їм притаманні контроль над власним життям, ча-
сом та роботою. 
 У період із 2014 по 2017 роки показники депресії і гіпер-
активності серед міленіалів збільшилися на 30%. У порів-
нянні з представниками покоління X міленіали у віці від 
30 до 39 років рідше помирають від інфарктів або раку. 
Найчастіше причиною смерті стають випадкові передозу-
вання, нещасні випадки, самогубства і просто вбивства.
 «Міленіали є діджитальним поколінням і надають 
перевагу спілкування онлайн — із лікарем у тому числі, 
вони хочуть користуватися перевагами сучасних техно-
логій, дбають про збереження приватності та погано спри-
ймають системи, що не є людиноорієнтованими. Здоров’я 
міленіалів — питання не лише системи охорони здоров’я, 
а насправді загальнонаціональна проблема. Адже впро-
довж кількох десятиліть погане здоров’я міленіалів озна-
чатиме великі витрати на систему охорони здоров’я і вод-
ночас меншу продуктивність роботи працездатних за ві-
ком громадян. Над цим варто замислитися ще й тому, що 
покоління міленіалів уже зараз активно долучається до 
змін в державі, будує громадянське суспільство і створює 
нові правила. Тому вони потрібні країні здоровими», — 
написала на своїй сторінці у «Фейсбуці» колишня очіль-
ниця МОЗ Уляна Супрун.
 Міленіали перевантажені інформацією, яка змушує 
почуватися безпорадними — тероризм, стихійні лиха, 
економічні кризи. Погані новини буквально бомбарду-
ють людей, які не випускають телефони та інші гаджети 
з рук майже цілодобово.
 «Більше не культивується робота до абсолютної вто-
ми, збереження нездорових відносин заради підтримки 
соціального іміджу. Кожен може бути ким завгодно. Мі-
леніали піклуються про збереження зони комфорту, бе-
руть паузи, але через це вони особливо чутливі до проблем 
і несподіваних викликів», — зазначає Супрун.
 Уляна Супрун порадила міленіалам регулярно відві-
дувати свого сімейного лікаря, щоб робити необхідні щеп-
лення і обстеження і перевіряти стан здоров’я: «Дбай-
те про свій раціон. Неповноцінне харчування викликає 
найбільшу кількість смертей у всьому світі, більше, ніж 
куріння, високий тиск і будь-який інший фактор ризи-
ку. Займатесь спортом або принаймні майте регулярну 
фізичну активність. Дбайте про безпеку сексуальних кон-
тактів, щоб запобігати небажаній вагітності і не піддава-
ти себе ризику зараження хворобами, що передаються 
статевим шляхом. Не забувайте про свій психологічний 
стан, відпочивайте і запобігайте вигорянню. За необхід-
ності звертайтесь до фахівців із психічного здоров’я і ви-
рішуйте проблеми разом iз ними».
 Зазначимо, що покоління Y є найбільш самотнім із 
тих, що нині живуть на планеті. Про це також ідеться в 
дослідженні британської фірми YouGov.
 З американців, що народилися після 1981 року, 
30% заявили, що почуваються самотніми постійно або 
дуже часто. Для порівняння, про самотність розпові-
ли 20% представників покоління X (1964-1981роки) і 
15% покоління бебі-бумерів (1945-1963). У 27% міл-
леніалів немає близьких друзів, а у 25% узагалі немає 
друзів. 31% опитаних міленіалів визнали, що їм важ-
ко заводити друзів, найпоширеніша причина (53%) — 
сором’язливість. Ще 27% заявили, що їм не потрібні 
друзі. ■

■Крістіна ЧАГАРНА, 
студентка Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Кому з нас не кортіло постійно від-
чувати легкість, піднесення, бути 
енергійним та життєрадісним? 
Кожен досягає цього по-різному: 
хтось займається спортом, хтось із 
головою занурюється у хобі, хтось 
здатен вловити ці відчуття, просто 
проводячи час у родині, з друзя-
ми. Але є й такі, хто обирає кар-
динально інший спосіб: «чарівні» 
речовини, які начебто дають «усе 
й одразу».
Про дорогу ціну наркотичного 
«кайфу» спілкуємося з двадцяти-
річним киянином (він побажав за-
лишитися анонімом).
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КОШТОРИС
доходів та витрат на проведення державної грошової миттєвої лотереї 

“ ЗОЛОТИЙ КУБОК ”
(млн.грн.)

Рік Дохiд

Витрати

Призовий фонд
Відрахування 
до державного 

бюджету

Фонд винагороди 
оператора 

та комісійнавинаго
родарозповсюджувачів

  % грн % грн % грн
2014/3 мiс. 11,62 90% 10,45 1,80% 0,21 8,20% 0,95

2015 60,50 75,00% 45,38 10,00% 6,05 15,00% 9,08

2016 195,80 75,00% 146,85 10,00% 19,58 15,00% 29,37
2017 632,70 75,00% 474,53 4,50% 28,47 20,50% 129,70

2018 434,80 75,00% 326,10 6,00% 26,09 19,00% 82,61

2019 287,50 75,00% 215,63 6,50% 18,69 18,50% 53,19
2020 300,0 75,00% 225,00 7,00% 21,00 18,00% 54,00
2021 300,0 75,00% 225,00 7,50% 22,50 17,50% 52,50

2022 300,0 75,00% 225,00 7,50% 22,50 17,50% 52,50

2023 300,0 75,00% 225,00 7,50% 22,50 17,50% 52,50

2024 300,0 75,00% 225,00 7,50% 22,50 17,50% 52,50

 II. Прикінцеві положення

1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами, залишаються незмінними.

Генеральний директор                                                                       Бочковський А.С.

вул. Саксаганського, 119, 9 поверх
01032 Київ, Україна
Тел. (044) 332 77 77

www.unl.ua

НАКАЗ

№ 81                                                                               м. Київ
Від 16 грудня 2019 року

Щодо змін до Умов випуску та проведення державної грошової мит-
тєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК»
 
1. Продовжити строк дії державної грошової миттєвої лотереї «ЗО-
ЛОТИЙ КУБОК» (номер 121 в Єдиному реєстрі державних лотерей, 
запроваджених в Україні) до 31 грудня 2024 року.

2. Затвердити Зміни до Умов випуску та проведення державної гро-
шової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» — додаються. 

Генеральний директор         Бочковський А.С.

« УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ »

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№81від16 грудня 2019 р.

ЗМІНИ
до Умов випуску та проведення державної грошової мит-

тєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК»

І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення де-
ржавної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» (но-
мер 121 в Єдиному реєстрі державних лотерей, запровад-
жених в Україні):

1.Викластипункт 2.1. в такій редакції:

«2.1. Лотерея проводиться без обмеження максимальної 
кількості випущених електронних лотерейних білетів. 

Лотерея проводиться з 10 жовтня 2014р. по 31 грудня 2024 
року. Оператор може прийняти рішення про дострокове при-
пинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідом-
ляє гравців.»

2. Викласти Додаток №1до Умов випуску та проведення де-
ржавної грошової миттєвої лотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК» в 
наступні редакції:

Додаток №1
до Умов випуску та проведення державної грошової мит-

тєвої лотереї 
«ЗОЛОТИЙ КУБОК»

“УкраїнськаНаціональна Лотерея”. Зміни до Умов проведеннядержавної миттєвоїлотереї «ЗОЛОТИЙ КУБОК»

Кошторис 
доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото 

“ФАВОРИТ СПОРТ»
(млн.грн.)

Рік Дохiд

Витрати

Призовий фонд Відрахування до 
державного бюджету

Фонд винагороди 
оператора та

 комісійна
винагорода

розповсюджувачів

  % млн.
грн. % млн.грн. % млн.грн.

2014/9 мiс. 439,98 93% 409,18 1,26% 5,54 5,74% 25,25

2015 63,3 50,00% 31,65 10,00% 6,33 40,00% 25,32
2016 62,0 50,00% 31,00 10,00% 6,2 40,00% 24,8
2017 62,7 50,00% 31,35 9,00% 5,64 41,00% 25,71
2018 61,6 50,00% 30,80 12,00% 7,39 38,00% 23,41

2019 48,5 50,00% 24,25 13,00% 6,31 37,00% 17,95

2020 48,0 50,00% 24,00 14,00% 6,72 36,00% 17,28
2021 48,0 50,00% 24,00 15,00% 7,2 35,00% 16,8

2022 48,0 50,00% 24,00 15,00% 7,2 35,00% 16,8

2023 48,0 50,00% 24,00 15,00% 7,2 35,00% 16,8
2024 48,0 50,00% 24,00 15,00% 7,2 35,00% 16,8

2025/4 міс 8,0 50,00% 4,00 15,00% 1,2 35,00% 2,8

II. Прикінцеві положення

1. Ці зміни набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими зміна-
ми, підлягають виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змі-
нені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

       Генеральний директор                                                                Бочковський А.С.

вул. Саксаганського, 119, 9 поверх
01032 Київ, Україна
Тел. (044) 332 77 77

www.unl.ua

НАКАЗ

№82                м. Київ
Від16 грудня 2019 року

Щодо змін до Умов випуску та проведення державної тиражної гро-
шової лотереї тото«ФАВОРИТ СПОРТ»

1. Продовжити строк дії державної тиражної грошової лотереї тото 
«ФАВОРИТ СПОРТ» (реєстраційний номер 118 у Єдиному реєстрі де-
ржавних лотерей, запроваджених в Україні) до 16 квітня 2025 року.

2. Затвердити Зміни до Умов випуску та проведення державної ти-
ражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»(додаються).

Генеральний директор                        А. С. Бочковський

« УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ »

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 82 від 16 грудня 2019 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної тираж-

ної грошової лотереї тото
«ФАВОРИТ СПОРТ»

І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведен-
ня державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ 
СПОРТ» (номер 118 в Єдиному реєстрі державних лоте-
рей, запроваджених в Україні):

1. Викласти п. 2.1. Умов в наступній редакції:

«2.1. Лотерея проводиться з 15 квітня 2014 року по 16 квіт-
ня 2025 року. Оператор може прийняти рішення про достро-
кове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь 
повідомляє гравців. 
Лотерея проводиться без обмеження максимальної кіль-
кості випущених ігрових білетів Лотереї.»

2. Викласти Додаток №1 до Умов випуску та проведен-
ня державної грошової тиражної лотереї тото «ФАВОРИТ 
СПОРТ» в наступній редакції:
«

Додаток №1
до Умов випуску та проведення державної грошової ти-

ражної лотереї тото “ФАВОРИТ СПОРТ”

«Українська національна лотерея». Зміни до Умов випуску та проведення лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Три дні поспіль, у рам-
ках проведення двосторонньо-
го року культури між Україною 
та Австрією, на оновленій сцені 
Київського академічного теат-
ру «Колесо» грали нову виставу 
«Grillenparz та Хор цвіркунів». 
На прем’єру завітав молодий авс-
трійський драматург Томас Арцт. 
Переклад здійснив Іван Мегела.
 Інсценізація твору сучасно-
го австрійського автора незвич-
на і наповнена різними драма-
тургічними та музичними фор-
мами, можна сказати, «надто су-
часними». Нестандартний жанр 
вистави запропонувала акторам 
режисерка театру, народна ар-
тистка України Ірина Кліщевсь-
ка. Вона розповідає: «Твір — тра-
гікомічний «фастнахтшпіль», 

або, умовно кажучи, німецький 
фарс. У п’єсі існує мікс містико-
детективної історії, де розгадка, 
звісно, в кінці. Все починається 
з корпоративу австрійської ком-
панії, який щороку відбуваєть-
ся на природі, де звичні прави-
ла і норми, на жаль, припиняють 
свою дію».
  «Мені приємно, що в Ук-
раїні грають мою п’єсу, — роз-
повідає Томас Арцт. — До речі, 
я її написав у 2011 році, і вже 
п’ять чи шість європейських те-
атрів представили свої вистави 
за цим твором. Постановка Іри-
ни Кліщевської — з глибоким 
змістом, яскрава й експресивна, 
загадкова, — тримає глядача у 
постійній напрузі. Дивишся і ду-
маєш, що ж буде далі. Я вдячний 
акторам театру за прекрасні обра-
зи, композитору Володимиру Да-

дикіну — за цікаві музичні фор-
ми, що мають багато складових. 
Мені приємно було спостерігати 
за глядачем. Публіка, звісно різ-
ниться. Деякі моменти, які у нас 
викликають сміх, на обличчях 
українських глядачів відобража-
ють зосередженість і напругу. А 
ще мені сподобалася декорація, 
над чим успішно попрацювала 
художниця Юлія Сталевська».
 У театрі «Колесо» існує дав-
ня традиція: в холі створено га-
лерею портретів драматургів, за 

п’єсами яких тут iдуть вистави. 
Невдовзі доєднають туди й пор-
трет Томаса Арцта. Він займе 
своє місце поряд з іншими авс-
трійцями: класиком Йоганом 
Нестроєм і сучасними драма-
тургами Феліксом Міттерером, 
Францобелем, Петером Хандке. 
«Для мене це є несподіванка і ве-
лика честь», — прокоментував 
Томас Арцт. 
 До речі, окремо у Камінній 
залі театру «Колесо» фанати те-
атру збиралися на виокремлені 

«Три монологи» — читання та 
розмову з Томасом Арцтом. За пе-
рекладача був відомий українсь-
кий письменник Андрій Кур-
ков. У трьох дуже особистих мо-
нологах австрійський письмен-
ник роздумував про пережите в 
недалекому минулому. Зіткнен-
ня з бідністю на вулицях Відня, 
зустріч біженців на Західному 
вокзалі «Вестбангоф», сучасні 
політичні події в Австрії у ціло-
му — ось тематичне тло роздумів 
автора. Кожен монолог став 
своєрідним пошуком відповіді 
на запитання, як правильно вчи-
нити у певній ситуації. Щоправ-
да, здається, у хаотичному ХХІ 
столітті це робити стає дедалі ва-
жче у кожній країні.
 А наступні прем’єрні покази 
вистави «Grillenparz та Хор цвір-
кунів» відбудуться вже в січні. 
П’єсу австрійського автора гля-
дачі слухають у перекладі Іва-
на Мегели. У виставі грають: за-
служена артистка України На-
талія Надірадзе-Вронська, за-
служений артист України Сергій 
Ладєсов, Марія Грунічева, Денис 
Драчевський, Аліна Проценко, 
Олександр Соловонюк. ■

ПРЕМ’ЄРА

Фарс цвіркунів
Те, що в інших викликає сміх, нас напружує

■

Вистава «Grillenparz та Хор цвіркунів».
Фото Олександра БЄЛЄНЬКОГО.

❙
❙
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Інна СТЕПАНЧУК 

На початку цього тижня співа-
ючий ректор Київського націо-
нального університету культу-
ри і мистецтв запросив друзів 
і журналістів на презентацію 
нової автобіографічної книж-
ки «Український шлях Михайла 
Поплавського» та вінілового 
золотого альбому. Нагадаємо, 
нещодавно співаючий ректор 
відсвяткував своє 70-річчя, або, 
як сам жартує, — «повноліт-
тя», грандіозним концертом у 
Палаці спорту. Автобіографіч-
на книжка та золотий альбом з 
улюбленими багатьма піснями 
стали черговим подарунком ша-
нувальникам з нагоди ювілею. 
Розповідаючи про свій творчий 
доробок, Михайло Поплавський 
несподівано ошелешив жур-
налістів сенсаційною заявою: з 
нового року він залишає посаду 
ректора КНУКіМ, аби зайнятися 
новими амбітними проєктами!

Книжка — це навіки
 У «Зірковому клубі» Уні-
верситету культури зібралися 
близькі друзі ректора: співаки 
Олег Винник, Павло Зібров, Ми-
хайло Грицкан, поет Юрій Риб-
чинський, актор Остап Ступ-
ка, телеведучий Григорій Ре-
шетник. Привітати улюблено-
го керівника прийшли студенти 
і викладачі університету. 
 «У наш інформаційний час 
здебільшого пишуть у соціаль-
ні мережі. А я, як і раніше, 
продовжую писати книжки. 
Вважаю: книжка — це навіки, 
що потрапило до книжки — те 
потрапило в історію. Бо фено-
мен Поплавського — хлопчика 
з села, який став ректором пре-
стижного університету, вив-
чатимуть і через 50 років», — 
каже Михайло Михайлович, 
показуючи загалу розкішне 
видання. Книга складається 
з одинадцяти розділів, у яких 
її герой постає то маленьким 
Мишком із села Мечиславка 
на Кіровоградщині, то коман-
диром студентського будзагону 
в далекій Тюмені, то зав клубом 
у селі Великі Трояни. А ось він 
— ректор Київського держав-
ного інституту культури, що 
стараннями свого очільника 
став Національним універси-
тетом. 
 «Я бажаю кожному пройти 
свій український шлях, зроби-
ти справу, що прославить нашу 
рідну країну, — каже Михайло 
Поплавський. — Власною до-
лею доводжу, що в житті немає 

нічого неможливого. Щоб ста-
ти успішним, потрібно вкласти 
у справу всю свою душу і сер-
це, викластися по максимуму 
задля досягнення мети. Завдя-
ки цій простій істині й відбувся 
Поплавський».
 Зауважу, що це не єдина 
автобіографічна книжка, яку 
Михайло Михайлович видав 
за останні пару років. У його 
творчому доробку також авто-
біографічне видання «Ректор», 
«Родовід» та «Світанки мого 
життя». Остання книжка — це 
яскраво оформлене досліджен-
ня історії рідного села. «Я по-
дарував цю книжку в кожну 
хату Мечиславки, аби її меш-
канці, їхні діти та онуки горта-

ли і знали: хто вони, сини чиїх 
батьків, яка славетна земля їх 
народила і годує, — каже Ми-
хайло Поплавський. — Книж-
ка «Родовід» теж з’явилася як 
підсумок бажання знати, хто 
твої предки. Я дослідив свою 
рідню до 8-го коліна — ще від 
1649 року, коли в «Реєстрі вій-
ська Запорозького» було згада-
но трьох козаків на прізвище 
«Поплавський». Раджу всім 
вивчати дерево свого роду. Від-
чувати за плечима підтримку 
славетних предків — це важли-
во, почесно і відповідально». 

«Для мого віку 
це фантастика!»
 Головною справою свого жит-
тя Михайло Поплавський, безпе-
речно, вважає Київський націо-
нальний університет культури і 
мистецтв. «Коли я прийняв інс-
титут, це було два факультети, 
де готували завклубів і бібліо-
текарів, і 850 студентів, — зга-
дує ювіляр. — А сьогодні це по-
тужна освітня корпорація. Зад-
ля «розкрутки» і популяризації 
навчального закладу я вийшов 
на сцену і вважаю, що з PR-про-
єкту «Співаючий ректор» з усіх 
можливих 100 відсотків ми ви-
жали 500! Я гордий тим, що ко-
лись малопрестижний інститут 
культури тепер є в топі найпопу-
лярніших вишів України».
 «На кого ж ви, Михайле Ми-
хайловичу, залишаєте улюб-
лене дітище?» — ніяк не йня-
ли віри журналісти після за-
яви ректора. «Університет уже 
років десять-п’ятнадцять пра-
цює «на автоматі». У нас — 
професійна команда. Універси-
тет має концепцію розвитку до 
2030 року. Отже, всі партитури 
розписані. А колектив, мов доб-
ре злагоджений оркестр, цілком 
здатний творити його подальшу 
історію», — пояснює Михайло 

Поплавський. 
 То що ж це за проєкти, зара-
ди яких «юний орел» зважився 
залишити виплеканий власно-
руч навчальний заклад? 
 Один із них під назвою «Ук-
раїнська пісня року» Михайло 
Михайлович започатковує з ві-
домим співаком Олегом Винни-
ком. Це має бути своя національ-
на премія, на кшталт «Грем-
мі», яка популяризуватиме 
українську пісню та стимулю-
ватиме вітчизняних виконавців 
творити якісну, красиву музи-
ку, якою заслуховуватиметься 
весь світ! «Я мрію, щоб це вда-
лося, — зазначив Олег Винник. 
— Це дійсно потрібна справа. В 
Україні має бути «Українська 
пісня року», проходити щороку 
та стати найпрестижнішою пре-
мією». Творчий дует анонсував, 
що шоу відбудеться вже в люто-
му наступного року.
 Але й це не всі сюрпризи від 
Михайла Поплавського, який 
хоче популяризувати не тіль-
ки українську пісню, а й здо-
ровий спосіб життя! Відтак ак-
тивно включається в міжнарод-
ну експериментальну програму 
в сфері здоров’я та довголіт-
тя «101 плюс», яку проводять 
вчені Швеції, Норвегії, Австрії, 
Японії, Китаю. «Тривалість 
життя українських чоловіків 
— 66 років, а японських — 85. 
Та хіба ж українці чимось гір-
ші за японців?» — риторично 
запитує Михайло Михайлович. 
І одразу дає поради: менше хар-
чів із супермаркетів, а більше 
— природної здорової їжі, тоб-
то простої квашеної капусти, 
огірків, помідорів з діжки. 
 «Сам я не палю, ввечері, як 
радив великий лікар Шалімов, 
випиваю трішки коньяку для 
кращої роботи судин і серця, 
вживаю запатентовану мною 
«Українську молодильну ря-

жанку», яку виробляють у моє-
му власному фермерському гос-
подарстві. Та щодня дихаю вод-
нем, щоб швидше проганялася 
кров судинами. Але це тема ін-
шої розмови», — каже Михай-
ло Поплавський й обіцяє неза-
баром зібрати окрему прес-кон-
ференцію з цього приводу. А 
поки що інтригує вражаючи-
ми результатами: «Як показу-
ють дослідження, в останні два 
роки процес старіння клітин 
мого організму зупинився! Для 
мого віку це фантастика!»
 Також у творчих планах не-
вгамовного ректора — ще одна 
книжка, оновлена «Антологія 
української естради». Її перше 
видання автора вийшло в 2003 
році. Проте відтоді українсь-
кий шоу-бізнес разюче змінив-
ся, на зірковому небосхилі зася-
яли нові імена, відтак Михайло 
Михайлович має намір зробити 
нове дослідження української 
естради. 

«Це не ректор. Це — реактор»
 «Михайле, ти не ректор — 
ти реактор, — не втримався від 
порівняння, вражений новими 
планами давнього друга Юрій 
Рибчинський, — нехай тобі 
щастить в усіх починаннях!» 
 А Павло Зібров додає: «Я 15 
років працюю в університеті 
культури й увесь час дивуюся, 
скільки в нашого ректора енер-
гії, тепла, жару, запалу. Це дій-
сно приклад для всіх». 
 Колись із легкої руки Юрія 
Рибчинського та Геннадія Татар-
ченка Михайло Поплавський став 
«юним орлом». «Тепер це є кон-
цепцією мого життя», — смієть-
ся Михайло Михайлович. «Бо в 
людини, якщо вона хоче бути мо-
лодою, віку немає, — наголошує 
Юрій Рибчинський. — Головне — 
крила. А в нашого «юного орла» 
вони точно є». ■

ЗДИВУВАВ ТАК ЗДИВУВАВ! 

«У цьому році я завершую 
кар’єру ректора» 
На презентації нової книжки Михайло Поплавський 
зробив сенсаційне зізнання: він залишає посаду 
керівника КНУКіМ, аби розпочати нові проєкти

■

Майстер-клас від Остапа Ступки: вініловий диск треба тримати ось так. ❙

«Бажаю всім пройти свій український шлях».❙
Михайло Поплавський та Олег Винник вирішили 
відновити «Українську пісню року».

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Матрос говорить коку:
 — Щось мені твої макарони по-
флотськи поперек горла стали.
 — А що ж ти їх упоперек їв? Я 
їх уздовж варив.

* * *
 Молода пара, пристойно одяг-
нена, заходить у магазин і просить 
продавчиню зважити один огірок. 
Продавщиця з жалем дивиться на 
них і співчутливо запитує:
 — Ви що, посварилися?

* * *
 Листоноша кричить у замкову 
щілину:
 — Миколо, припини так жаліб-
но гавкати — сьогодні я не приніс 
ніякого рахунку!

* * *
 — А мене вчора ДАІшник зу-
пинив, побачив, що в машині теж 
ДАІшник, і відпустив мене.
 — Так ти теж ДАІшник?

 — Ні, в мене на склi дзеркаль-
не тонування.

* * *
 На прийомі у лікаря:
 — Хворий, у вас у жовчному 
міхурі камені, в сечі — пісок, у ле-
генях — вапно.
 — Лiкарю, скажіть, де в мене 
шпалери, і я почну робити ремонт.

* * *
 — Любий, щось ми давно не 
дивилися хутра.
 — Дiйсно, швидше збирайся, 
бо зоопарк зачиниться через годи-
ну.

* * *
 Приходить жінка на базар i пiд-
ходить до бабусi, котра продає мо-
локо. Скуштувала і каже:
 — У вас не молоко, а сама 
вода.
 — Ваша правда, вчора цілий 
день iшов дощ і корова намокла.

«Підселення» небіжчиків
Як кияни ховають померлих родичів у чужі могили

По горизонталі:
 1. Інша назва інжиру. 3. «Свя-
щенний ліс» американського кіне-
матографа, який називають «Фабри-
кою мрій». 9. Литовська назва річки 
Двіна. 10. В Стародавній Греції во-
лодар, який прийшов до влади на-
сильницьким способом. 11. Птах, 
якого в Америці традиційно готують 
на День подяки. 12. Один із конти-
нентів. 14. Тезко Святого, що при-
носить дітям подарунки в ніч на 19 
грудня. 16. Чубатий папуга. 19. Сто-
лиця Вірменії. 20. «Ну що б, зда-
валося, слова... Слова та голос — 
більш нічого. А ... б’ється — ожива, 
як їх почує! ». (Тарас Шевченко). 24. 
Кохана Петрарки. 25. Слово, тотож-
не чи близьке за значенням, але різ-
не за звучанням. 26. Столиця Індо-
незії. 27. Колишня столиця ФРН. 
По вертикалі:
 1. Священна гора в Японії. 2. Ро-
зум, здатність раціонально мислити. 
4. Петро Калнишевський на Січі. 5. 
Один із визначних реформаторів ка-
толицької церкви. 6. Річка на Полтав-
щині. 7. Популярна українська газе-

та. 8. Найглибше прісноводне озе-
ро на землі. 13. Турецький султан, 
чоловік Роксолани. 15. Пряна при-
права яскраво-жовтого кольору. 17. 
Алкогольний напій, виготовлений з 
екстракту гіркого полину. 18. Пар-
ламент Ізраїлю. 20. Характер, нату-
ра. 22. Тваринницька ферма на за-
ході США. 23. Колючий чагарник, 
настоянка з ягід якого кілька років 
тому стала причиною низки смертей 
у Росії. ■

Кросворд №140
від 13—14 грудня

Дара ГАВАРРА

 Ставши секс-символом Аме-
рики в 28 років (усього лише 
зігравши епізодичну роль у куль-
товому фільмі «Тельма і Луїза»), 
Бред Пітт і у свої 56, які він дня-
ми відсвяткував, залишається 
привабливим і бажаним пред-
метом зітхань любительок його 
творчості.
 Всесвітня слава не одра-
зу прийшла до нині визнаного 
на всіх континентах кіноактора, 
адже до кар’єри в Голлівуді Піт-
ту довелося бути шофером, ван-
тажником меблів і навіть вулич-
ним зазивалою до ресторану в 
костюмі курчати. Та прагнення 
стати актором додавало Бреду 
наснаги боротися за своє місце 
на Голлівудських пагорбах. І хоча 
за свою тривалу кар’єру кінозірці 
так і не вдалося здобути найви-
щу для актора нагороду Амери-
канської кіноакадемії — «Оска-
ра», проте в його доробку були, є 
і, сподіваємось, буде ще чимало 

цікавих талановитих акторських 
робіт у фільмах іменитих режи-
серів. Це і «Вавилон» Іньярріту, 
і «Загадкова історія Бенджамі-
на Баттона» Фінчера (до речі, з 
номінацією на «Оскар»), і «Без-
славні виродки» Тарантіно, і ще 
ціла купа відомих і популярних 
стрічок.
 Та мало хто знає, що Бред 
Пітт — успішний продюсер і 
керівник власної кінокомпанії 
Plan B Entertainment Inc. Саме 
тут були зняті фільми, які при-
несли її творцям і «Оскарів», і 
навіть «Золоту пальмову гілку» 
— «Відступники» Мартіна Скор-
сезе, «Дерево життя» Терренса 
Маліка, «12 років рабства» Сті-
ва Маккуїна (за який Пітт отри-
мав «Оскара» як продюсер). 
Після тарантінівського «Одно-
го разу в Голлівуді» Бредд усе 
ж таки може отримати омріяного 
«золотого чоловічка», проте на-
віть якщо й не отримає — любов 
глядачів до нього не стане про-
холоднішою. ■

з 23 до 29 грудня
 Овен (21.03—20.04). Вашою діяльністю 

можуть зацікавитися фiскальнi iнстанцiї, дове-
деться вирiшувати юридичну проблему. Під-
готуйтеся до цього періоду заздалегiдь, як ка-
жуть, «хто попереджений, той озброєний».
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Телець (21.04—21.05). Фінансове ста-
новище лишає бажати кращого. Великі витра-
ти будуть пов’язані з розвитком бізнесу, ви-
рішенням професійних проблем. У вихiднi 
спробуйте спокiйно вiдпочити.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Близнюки (22.05—21.06). Особисте 
життя може виявитися важливішим за роботу. 
Деякi моменти доведеться навiть вирiшувати в 
судi, тож шукайте досвiдченого адвоката.
 Дні: спр. — 29; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). Близька людина 
потребуватиме підтримки, тому будьте готовi 
до фiнансових витрат. Доведеться навiть по-
зичати грошi або шукати додаткову роботу.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

Лев (24.07—23.08). На цьому тижнi ви 
виправлятимете чужi помилки. Ця робота пот-
ребує особливої уваги та контролю, оскіль-
ки будь-який прорахунок може дорого обій-
тися.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

Діва (24.08—23.09). У службових 
справах ваша фантазія дасть матеріаль-
ні плоди. Впродовж тижня доведеться 
розриватися між родиною i коханою лю-
диною.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

Терези (24.09—23.10). Попереду ре-
монт старого приміщення. Новий напрям у 
бізнесі може розвиватися не так швидко, як 
ви планували.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Скорпіон (24.10—22.11). Будьте пиль-
ні, перевіряйте папери, які ви маєте підписа-
ти, телефонуйте. Краще перестаратися, ніж 
програти. З’явиться можливість пiднятися 
кар’єрною драбиною.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). На шляху до ус-
піху постануть серйозні фінансові проблеми між 
вами та компаньйонами, справа може зайти у 
глухий кут. Можлива аудиторська перевiрка.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви пояснювати-
мете колегам їхнi професійні та фінансові по-
зиції. Можливі вдалі операції з нерухомістю, є 
надія на отримання кредиту. Вдалим буде пiд-
писання проєкту.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Водолій (21.01—19.02). Завдяки друзям 
ви можете знайти нове джерело прибуткiв. Уже 
зараз почніть економити, але це не означає, що 
ви на порозі фінансового краху. Просто радимо 
не витрачатися на дрiбницi.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). Вiдбудуться вели-
кі зміни на роботi та в особистому життi. Дех-
то з вас зробить своє житло комфортнiшим. У 
нестабільних пар операції з нерухомістю будуть 
викликані розлученням.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. ■

ДЕНЬ ВАРЕННЯ

Любов глядачів — і жодного «Оскара»
Черговий день народження Бред Пітт зустрічає без головної нагороди

■

Бред Пітт.❙

21—22 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +4...+6, удень 
+7...+9. Пiслязавтра температура вночi +4...+6, удень 
+7...+9.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, переважно 
дощ. Славське: вночi +3...+5, удень +9...+11. 
Яремче: вночi +1...+3, удень +8...+10. 
Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +7...+9. 
Рахiв: уночi +4...+6, удень +6...+8.

19 грудня висота снігового покриву не було.
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