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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,839 грн 

1 € = 31,447 грн

1 рос. руб. = 0,409 грн

Головним джерелом збудника 

небезпечної 

інфекції та його 

поширювачем 

у природі 

є лисиці 

Справедлива і 

невідворотна 

відповідальність для 

всіх — ось що згубить 

корупцію в армії

стор. 4» стор.3»

Як українці опинилися у Бельгії, 

вимагали звільнення України від 

комуністичного поневолення і донині 

зберігають рідну мову та традиції 

стор. 13»

Нашого красивого цвіту — 
по всьому світу

Новенькі моделі техніки Харківського тракторного заводу не мають нічого спільного зі старим трактором, оскільки пройшли глибоку модернізацію: тільки з початку року було внесено
більш ніж 200 технічних змін, від невеликих до досить значних.
Фото з сайта twitter.com.
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Сказитися можнаМаю честь і... доброчесність

стор. 3»

Завод як екосистема 
для бізнесу На ХТЗ цьогоріч 

випустили 800 тракторів
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«Ми вважаємо, що важливо говорити про всіх, чиї права та свободи 
сьогодні обмежують. На жаль, порожніх стільців — більше 100. 
Також ми прагнемо об’єднати активістів, політиків та дипломатів, 
щоб показати спільні зусилля для звільнення всіх».

Тетяна Терен
виконавча директорка Українського ПЕНу

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
буде виділено 

на оборону держави у 2019 році, сподівається 
міністр оборони Степан Полторак.

112  млрд.
гривень
планується виділити на модернізацію тепломе-
реж, запевнив заступник голови КМДА Петро 
Пантелєєв.

тонн
зерна зібрали 

українські аграрії, прозвітувала прес-служ-
ба Міністерства аграрної політики.

ДТП
з а ф і к -

совано по всій Україні в середу через сніго-
ву негоду, повідомив міністр інфраструкту-
ри України Володимир Омелян.

років
уперше на будів-

лі нині Верховної Ради оновили ку-
пол, повідомили на сайті українсько-
го парламенту.

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

Близько 500 млн. Більше  1000 За  70 65 млн. 

НАЦІЯ

У мові —
наша 
сила
Віктор ЮЩЕНКО 
Президент 
України 
(2005-2010 років)

 Українська 
мова — не просто засіб спілку-
вання. В ній наша сила!
 Наша мова належить до 
тридцяти найпоширеніших 
мов світу. Наше письменство 
має тисячолітню традицію — 
від літопису Нестора й «Слова 
о полку Ігоревім» до Григорія 
Сковороди, від Івана Котля-
ревського, Тараса Шевченка й 
Івана Франка до нашого часу.
 Українська мова — не прос-
то засіб спілкування. Це — 
наша історична пам’ять, не-
вичерпна духовна й культур-
на скарбниця. Це — живий 
зв’язок між тисячолітнім ми-
нулим, сучасністю і майбутнім 
великого народу.
 В історії українців рідна 
мова завжди відігравала особ-
ливу роль: вона була основним 
націєтворчим чинником, єдна-
ла нас в один народ, хоча наші 
землі були розтерзані між чу-
жими імперіями.
 Саме зі слова розпочалося 
наше національне відроджен-
ня, яке увінчалось відновлен-
ням української державності.
 Імперські сили прекрасно 
розуміли, що Україна не буде 
упокорена, доки не вбито ук-
раїнську мову. Тому лінгвоцид 
чинився століттями — у виг-
ляді прямих «валуєвських» 
та «емських» заборон, таєм-
них постанов ЦК КПРС, масо-
вих репресій проти інтеліген-
ції, нав’язування комплексів 
меншовартості й поступового 
витіснення української мови з 
суспільного життя.
 Ми вистояли й перемогли, 
бо врятували свою мову й ство-
рили велику європейську літе-
ратуру.
 Сьогодні українська мова 
має статус державної, але 
справа не лише у статусі. Вона 
відіграє вирішальну роль у 
процесі національного відрод-
ження й консолідації єдиної 
української політичної нації, 
у згуртуванні всього світового 
українства.
 Однак загрозу їй остаточ-
но не усунуто, і це повинен ро-
зуміти кожен, кому не байду-
жа доля України. Сьогодніш-
ня мовна ситуація в країні все 
ще залишається деформова-
ною.
 Любімо, бережімо, захи-
щаймо й підтримуймо ук-
раїнську мову. В ній наша 
сила, бо в ній — наша особли-
ва, не схожа ні на кого іншого 
вічна українська сутність. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж 14 листопада ворог 16 разів 
відкривав вогонь по позиціях українсь-
ких військ. У п’яти випадках противник 
застосував озброєння, заборонене Мінсь-
кими угодами. Ворог здійснював обстрі-
ли наших оборонних укріплень у районах 
населених пунктів Щастя, Старий Айдар, 
Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Но-
воселівка Друга, Красногорівка, Граніт-
не, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.
 Російські окупаційні війська вели при-
цільний вогонь із гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. Крім того, з озброєння БМП, зеніт-
ної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 
мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних 
сил поблизу хутора Вільний. Такі ж міно-
мети загарбники застосували й біля Щастя, 
Кримського та Старого Айдара. 
 Підрозділи Об’єднаних сил продовжу-
ють виконувати бойові завдання в поси-
леному режимі, в усіх випадках відкрит-
тя вогню противником вживають адекват-
них заходів із метою збереження життя і 
здоров’я військовослужбовців Збройних 
сил України та цивільного населення.
 У ході бойових дій поранення отримав 
один військовослужбовець Об’єднаних 

сил. За даними розвідки, впродовж мину-
лої доби трьох російських окупантів було 
знищено, ще троє загарбників отримали 
поранення.
 Станом на 7-му год. ранку 15 листо-
пада ворог активізувався на Горлівсько-
му напрямку. Вночі окупанти здійснили 
два інтенсивні обстріли в районах Шумів 
i Південного. В обох випадках противник 
застосував міномети калібру 82, а біля Пів-
денного — ще й 120 мм. Втрат серед війсь-
ковослужбовців Об’єднаних сил немає.
 Тривожною є інформація, подана ук-
раїнською стороною СЦКК: бойовики 
окупаційної адміністрації Російської Фе-
дерації продовжують приховано зосеред-
жувати військову техніку та озброєння на 
тимчасово непідконтрольній уряду Украї-
ни території. 

 Також у звіті до СММ ОБСЄ йдеться, що 
на території ОРДЛО патрулi місії вкотре 
зафіксували важке озброєння збройних 
формувань Російської Федерації, що роз-
міщене з порушенням ліній відведення або 
відсутнє у районах зберігання. 
 Зокрема, цими днями в непідконтроль-
ному урядові район  СММ було виявлено 
п’ять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 
122 мм), розміщених біля Шимшинівки з 
порушенням ліній відведення та 10 танків 
T-72.
 Українська сторона СЦКК наголошує, 
що продовження практики зосередження 
бойовиками збройних формувань РФ тех-
ніки та озброєння в населених пунктах (це 
порушення Мінських домовленостей) на-
ражає на небезпеку мирне населення прак-
тично по всій лінії розмежування. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві, на Михайлівській 
площі, активісти зібралися на 
акцію «Порожні стільці» — на 
підтримку українських полі-
тичних в’язнів у Росії й Кри-
му, а також полонених у само-
проголошених республіках на 
сході України. Її організаторами 
виступили Український ПЕН та 
Центр громадянських свобод.
 Ще з кінця 1980-х років 
за ініціативи  Міжнародного 
ПЕН-клубу порожній стілець 
символізує автора, який не 
може бути присутнім на пев-
ній події через ув’язнення, за-
тримання, зникнення, загрозу 
життю чи вбивство. Відтоді 15 
листопада в усьому світі є Днем 

ув’язненого письменника, з на-
годи якого в різних містах, де 
діє ПЕН, відбуваються право-
захисні акції та перформанси.

 В Україні в останні роки ак-
ція трансформувалася й уже 
традиційно присвячується всім 
українським політв’язням у 

Криму та Росії, а також поло-
неним у самопроголошених се-
паратистами «ЛНР» і «ДНР». 
Таких — понад сто людей, се-
ред яких Олег Сенцов, Володи-
мир Балух, Роман Сущенко.
 Цьогоріч до акції «Порож-
ні стільці» в Києві приєдналися 
політики та дипломати, аби вис-
ловити свою підтримку українсь-
ким заручникам Кремля та їхнім 
рідним, а також продемонструва-
ти спільність зусиль, спрямова-
них на звільнення українських 
політв’язнів та полонених. При-
йшло немало публічних людей, 
зокрема акторки Ірма Вітовсь-
ка-Ванца і Римма Зюбіна. 
 Серед учасників акції була 
і Юлія Сущенко — донька 
політв’язня Романа Сущен-
ка, якого місяць етапували 
в колонію в Кірово-Чепецьк 
Кіровської області РФ. Це ти-
сяча кілометрів від Москви і 
майже дві тисячі — від Киє-
ва. Упродовж періоду етапу-
вання про долю незаконно за-
судженого до 12 років колонії 
суворого режиму українського 
журналіста практично нічого 
не було відомо. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Україна готова забрати 895 ув’язнених, 
які відбувають покарання у тюрмах так зва-
них «ДНР» і «ЛНР» i звертаються з про-
ханням про переведення на підконтрольну 
Києву територію. Про це заявила уповнова-
жений Верховної Ради України з прав люди-
ни Людмила Денісова. 
 «Із кінця 2014 року й до сьогодні до сек-
ретаріату омбудсмана надійшли звернен-
ня від 470 iз Донецької області (ув’язнених 
у «ДНР») і 425 — iз Луганської області 
(ув’язнених у «ЛНР»)», — сказала пані Де-
нісова під час «круглого столу» в Києві. Ом-
будсман наголосила, що цих ув’язнених ви-
користовують на непідконтрольних тери-
торіях як безплатну робочу силу, а також у 
бойових діях.
 «Денісова готова хоч завтра виїхати й за-
брати ці сотні засуджених, які відбувати-

муть покарання за українським законодавс-
твом в українських в’язницях. Але ми не ба-
чимо відповіді на це від маріонеток Кремля, 
і тут є вже політичні ігрища Москви, яка ви-
магає, щоб Денісова проводила прямі пере-
говори з так званими представниками ОРД-
ЛО», — заявила перший віце-спікер Верхов-
ної Ради, представник України в гуманітар-
ній підгрупі Тристоронньої контактної групи 
Ірина Геращенко.
 Вона нагадала, що на початку конфлік-
ту на Донбасі в тюрмах на окупованих тери-

торіях залишалися близько 16 тис. засуд-
жених. «За цей час нам вдалося перевести 
кілька сотень на територію, підконтрольну 
Києву. Серед тих, кого передали, були й за-
вербовані, які потім намагалися влаштову-
вати бунти, були ті, чиї родичі так чи інакше 
матеріально стимулювали бойовиків, щоб їх 
перевели», — зазначила віце-спікер.
 Ірина Геращенко додала, що міжнародні 
партнери мають «займати активнішу пози-
цію в питаннях, зокрема, доступу до в’язниць 
на окупованих територіях Донбасу». ■

НЕВОЛЯ

І в тюрмі вдома краще
Сотні ув’язнених в ОРДЛО просятьcя на «материкову» Україну

■

НА ФРОНТІ

Найманці з новим озброєнням
Українські спостерігачі СЦКК виявили 
на непідконтрольній території самохідні гаубиці й танки

■

АКЦІЯ

Свободу — політв’язням
Активісти вимагають звільнення Олега Сенцова, Романа 
Сущенка, Володимира Балуха і всіх незаконно засуджених

■

Фото з сайта tsn.ua.❙
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Андріївський 
сум
Суд розблокував будівництво 
на території заповідника 
«Стародавній Київ» 
Тетяна МІЩЕНКО

 Напруженою лишається ситуація навколо 
будівництва на знаменитому Андріївському узвозі 
у Києві. Минулої п’ятниці, 9 листопада, на тери-
торії зведення готелю прогриміли три послідовні 
вибухи після того, як невідомі кинули небезпечні 
предмети. Там саме перебували люди, які висту-
пали за скасування будівництва на Андріївському 
узвозі. На їхнє переконання, вибухи були прово-
кацією. Того дня поліція перекрила доступ до те-
риторії будівництва для з’ясування обставин. Тоді 
ж знесли частину паркану навколо будівництва. 
Сподівалися, що найближчим часом демонтують 
будівельний кран...
 Утім стало відомо, що Окружний адміністра-
тивний суд Києва скасував рішення Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного 
середовища КМДА, яке блокувало зведення бага-
топоверхового готелю в історичному центрі Києва 
(замовники будівництва — ПП «Маркон» та ТОВ 
«Кадорр-Україна»). Рішенням від 29 жовтня 2018 
року №826/17303/18 суд розблокував будівниц-
тво за адресою Андріївський узвіз, 14-16. Суд та-
кож заборонив перешкоджати роботі будівельно-
го крана.
 Компанія «Маркон» звернулася до суду з по-
зовом до Департаменту благоустрою. Вона вима-
гала визнати протиправними його дії з анулюван-
ня контрольної картки, яка дозволяла встанови-
ти тимчасове огородження на період будівництва 
готельного комплексу. Нагадаємо, що Київське 
відділення інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю надало «Маркону» дозвіл 
на будівництво у 2010 році. Через встановлення 
огородження будмайданчика Департамент міськ-
благоустрою надав контрольну карту на тимчасо-
ве порушення благоустрою з 21 червня 2017 року 
до 21 листопада 2019 року. Проте у січні ниніш-
нього року департамент призупинив дію цього до-
кумента, а вже у квітні, після обстеження ділян-
ки, анулював картку.
 Під час розгляду справи суд дійшов висновку, 
що «Маркон» надав докази «очевидної небезпеки 
заподіяння шкоди його правам та інтересам». Тому 
суд вирішив задовольнити позов забудовника.
 Ще у 2016 році на Андріївському узвозі поча-
лося це незаконне будівництво. Від початку забу-
довник планував звести дев’ятиповерховий готель 
орієнтовною висотою 30 метрів, тоді як макси-
мальна висотність у межах державного заповідни-
ка «Стародавній Київ» не повинна перевищувати 
12 метрів.
 Майже два роки поспіль небайдужі активісти 
протестують проти цього будівництва. Ще напри-
кінці 2016-го заступник голови КМДА Олександр 
Спасибко доручив департаментам та управлінням 
КМДА перевірити дотримання містобудівного та 
земельного законодавства на об’єкті. З’ясувалося, 
що на ділянці було самовільно захоплено 0,04 га 
комунальної землі та порушено строки договору 
— будівництво мало бути завершено за три роки. 
Проте будівництво не припинили. 
 Дивно, але 23 березня 2018 року Міністерс-
тво культури видало дозвіл «Маркону» на прове-
дення земельних робіт на ділянці. Потім 17 та 19 
квітня під КМДА кияни влаштували акції із ви-
могою припинити забудову Андріївського узвозу. 
На засіданні Київради 19 квітня мер Києва Віталій 
Кличко «умив руки», зазначивши, що документи 
на будівництво видали у 2006-му.
 Тобто знову: коли спотворення вулиці-візитної 
картки багатоповерховою спорудою — це потен-
ційні надприбутки власника нового готелю, для 
чиновників і бізнесменів історична цінність міс-
ця важить мало. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Ускладнилася ситуація 
із захворюванням на сказ 
домашніх тварин у сіль-
ській місцевості, які зара-
жаються від диких тварин 
iз прилеглих до населених 
пунктів лісів, на Тернопіль-
щині. Так, у селищі Озерна 
Зборівського району нещо-
давно було введено каран-
тин, щоб ліквідувати вог-
нище сказу. 
 А почалося все з того, що 
одну з місцевих жите льок 
подряпав і покусав її кіт. 
Тварина була дуже агресив-
ною, тож її довелося умерт-
вити, а проведені після цьо-
го дослідження підтвердили 
захворювання на сказ. 
 Минулого тижня наяв-
ність сказу було підтвердже-
но і в Ланівецькому районі 
області, де хворий собака 
покусав кількох домашніх 
тварин та людей. Подібні 
випадки останнім часом по-
частішали. 
 Нестійку епідемічну й 
неблагополучну  епізоотич-
ну ситуацію зі сказом в Ук-
раїні та тенденцію до погір-
шення відповідних показ-
ників в області обговорюва-
ли 9 листопада фахівці на 
семінарі в Тернопільській 

університетській лікарні. 
«Тернопільщина належить 
до регіонів, де спостерігаєть-
ся високий ризик виникнен-
ня сказу серед населення, 
оскільки показник захво-
рюваності людей є відобра-
женням епізоотичного про-
цесу, що протікає серед тва-
рин, — зазначила у своєму 
виступі під час цього семіна-
ру завідувачка відділу епід-
нагляду та профілактики ін-
фекційних захворювань ДУ 
«Тернопільський обласний 
лабораторний центр Мініс-
терства охорони здоров’я 
України» Марія Павельє-
ва. — Щоденно реєструють 
випадки звернень людей 
по медичну допомогу до лі-
кувально-профілактичних 
закладів області з приводу 
покусів, подряпин, осли-
нень тваринами. Відповід-
но збільшується кількість 
призначених антирабічних 
щеплень та зростає потреба 
в антирабічних препаратах. 
Тим часом щороку скорочу-
ються запаси антирабічного 
імуноглобуліну та антира-
бічних вакцин на неперед-
бачувані ситуації щодо ска-
зу. Тому ситуація в області 
залишається неблагополуч-
ною».
 До речі, у вересні на Тер-
нопільщині оголосили про 

проведення «повітряної» 
кампанії пероральної імуні-
зації диких м’ясоїдних тва-
рин. Літаками АН-2 для них 
розкидали над лісовими ма-
сивами їстівні брикети-при-
манки із захованими капсу-
лами вакцини від сказу. За-
хід проводився відповідно 
до розпорядження Головно-
го державного ветеринар-
ного інспектора України 
№ 100 від 3 вересня 2018 р. 
«Щодо організації заходів 
з проведення осінньої кам-
панії пероральної імуніза-
ції диких м’ясоїдних тва-
рин» iз метою збереження 
стабільної епізоотичної си-
туації зі сказу на території 
Тернопільської області про-
тягом вересня-жовтня. 
 Пік сказу на Тернопіль-
щині було зафіксовано у 
2012 році, коли медики 
зареєстрували 122 випад-
ки захворювання. Згодом 
спостерігався спад, проте 
рівень захворюваності за-
лишався досить високим. 
За 8 місяців цього року в 
області було зафіксовано 25 
випадків сказу, з яких май-
же половина припадала на 
лисиць. Фахівці стверджу-
ють, що саме ця тварина є 
голов ним джерелом збуд-

ника сказу і його поширю-
вачем у природі. 
 Наразі ж популяція лиси-
ць, зокрема на території Тер-
нопільської області, в рази 
перевищує максимально до-
пустимі норми, а частковий 
відстріл тварин проб леми не 
вирішує. Тим часом саме ли-
сиці найчастіше проникають 
на подвір’я сільських жи-
телів у пошуках поживи і за-
ражають свійських тварин, 
які після цього стають небез-
печними для людей. 
 Нещодавно в сусідній 
Львівській області помер-
ла після тижневого перебу-
вання в реанімації 68-річна 
жінка, в якої діагностува-
ли сказ. Жителька села Ми-
лятин Городоцького району 
заразилася смертельною ін-
фекцією від цуценяти, яко-
го, очевидно, вкусила хво-
ра лисиця. Подвір’я сільсь-
кої хати неподалік лісу було 
необгороджене, тож руді, за 
свідченням односельців, не 
раз туди забігали. Фаталь-
ною помилкою померлої було 
те, що після смерті цуценяти 
вона не зверталася до ветери-
нарів, а просто закопала його, 
як не зверталася до лікаря й 
після того, як цуценя вкуси-
ло її за палець. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Новим етапом у розвит-
ку Харківського трактор-
ного заводу, що два роки 
тому перейшов в управлін-
ня  бізнес-групи Олексан-
дра Ярославського, стане 
створення на його базі су-
часної багатофункціональ-
ної екосистеми для бізне-
су. До його складу ввійде 
потужний індустріальний 
парк, комплекс із науко-
вою, технологічною і тех-
нічною базами, що займа-
тимуться реалізацією інно-
ваційних проектів. Йдеться 
також про кілька допоміж-
них об’єктів, включаючи 
логістичний, освітній та до-
слідницькі центри.
 «У нас зараз планується 
великий проект iз реконс-
трукції підприємства, — 
повідомив Олександр Ярос-
лавський. — Я думаю, що 
це інвестиції порядку 2-3 
мільярда гривень. Почали 

ми вчора, а реалізовувати-
мемо проект багато років 
поспіль. Це буде дуже ціка-
во з точки зору професійної 
самореалізації. Мені завж-
ди подобалися проекти, які 
тримають у тонусі». 
 Цього року, після трива-
лого занепаду, на заводі ви-
пустили 800 тракторів, за-
робивши 50 мільйонів гри-
вень. Переважну більшість 
машин закупили вітчиз-
няні аграрії, яким держава 
компенсувала 25 відсотків 
від загальної вартості тех-
ніки. Новенькі моделі не 
мають нічого спільного зі 
старим харківським трак-
тором, оскільки пройшли 
глибоку модернізацію.
 «У продукт тільки з по-
чатку року було внесено 
більш ніж 200 технічних 
змін, від невеликих до до-
сить значних, — констатує 
гендиректор підприємства 
Андрій Коваль. — Скажі-
мо, адаптовано нову ліній-

ку моторів — ефектив-
них, сучасних, економіч-
них. Крім того, ми хочемо, 
щоб трактор возив більше, 
працював надійніше, спо-
живав менше палива і так 
далі. Тобто споживчі влас-
тивості продукту і надалі 
будуть покращуватися. Це 
допоможе нам повернути 
втрачені за роки простою 
зарубіжні ринки».
 Генеральний дирек-
тор ХТЗ також додав, що 
підприємство працює не 
тільки безпосередньо над 
удосконаленням фірмових 
моделей, а й над підвищен-
ням загальної ефективності 
виробничого процесу. «За-
раз завод у стані великого 
будівництва, — каже він. 
— Ми реконструюємо цех, 
купуємо нове обладнання, 
оптимізуємо структуру ви-
робництва. Це дозволить 
дати ще більш приємну 
ціну продукту і збільшити 
обсяги продажу. Наступно-

го року плануємо випусти-
ти тисячу нових конкурен-
тоздатних машин».
 Загалом машинобуду-
вання Харківщини остан-
нім часом демонструє до-
сить високу виробничу ак-
тивність, завдяки чому 
регіон наразі лідирує за 
темпом росту промисло-
вості в Україні. «З почат-
ку року на Харківщині 
з’явилося понад 7 тисяч но-
вих робочих місць, — пові-
домила голова облдержад-
міністрації Юлія Світлич-
на. — Люди повертаються 
на промислові підприємс-
тва, які відновлюють ро-
боту після тривалого про-
стою. За три останні роки 
ріст виробництва в маши-
нобудуванні в області склав 
13 відсотків у загальному 
обсязі галузі України. Ми 
бачимо тут перспективи й 
робимо все для того, аби за-
води були завантажені ро-
ботою». ■

депозитів
українців розміщені в Ощадбан-
ку, констатував голова правлін-

ня банку Андрій Пишний.

22% теплопостачальним
підприємствам через борги 
НАК «Нафтогаз» не може на-

дати газ, заявили у прес-службі компанії.

може становити зрос-
тання пенсій після пере-
рахунку, що відбудеть-

ся у березні 2019 року, запевнили в Мінсоц-
політики.

раза
збільшено витрати 
на безпеку атомних 

електростанцій в Україні, йдеться в пові-
домленні енергогенеруючої компанії «Енер-
гоатом».

корупція
гальмує ріст ВВП 
в Україні, заявив 

постійний представник МВФ у нашій 
державі Йоста Люнгман.

22 17% У  2,5 На 2%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ВИРОБНИЦТВО

Завод як екосистема для бізнесу
На ХТЗ цьогоріч випустили 800 тракторів

■

НЕБЕЗПЕКА

Сказитися можна
Головним джерелом збудника 
небезпечної інфекції та його 
поширювачем у природі є лисиці

■
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У сфері оборони існує 
36 головних корупційних 
ризиків
 У нас давно й багато що від-
бувається «не так», адже Ук-
раїна ніяк не вибереться з ко-
рупційних скандалів і з три-
валого перебування в «сміт-
тєвих корзинах» рейтингів на 
кшталт щорічного ранжуван-
ня міжнародної організації 
Transparency Internatіonal, де 
ми самі себе «посіяли» в гру-
пу держав із надзвичайно ви-
соким рівнем корупції. І спра-
ва, напевно, не в законах, 
яких у нас є чимало, а в тім, 
що український чиновник по-
гано відчуває їх і не виконує 
через абсолютний брак страху 
викриття й покарання. Інсти-
туції влади тривалий час, як 
не сумно це визнавати, були 
своєрідною школою свавілля.
 Ключ успіху тут навіть не 
в оприлюдненні численних 
викриттів корупціонерів, чого 
у нас вистачало в усі часи, а в 
зміні підходу до боротьби з яви-
щем, який має просту форму-
лу «справедливої і невідворот-
ної відповідальності для всіх». 
Звісно, зараз не все так погано, 
як було в «домайданні» часи, 
але ми тільки на початку три-
валої еволюції ментальності, 
суспільних стосунків та по-
шуку нових практик. Потріб-
но зберігати й підживлювати 
бодай найменші паростки сис-
темних змін на шляху до поз-
бавлення країни від корупцій-
ного «короїда». І вони є.
 Оскільки вже понад чоти-
ри роки українське військо по-
чало отримувати кардинально 
більше фінансування та ресурс-
ну допомогу, фокус антикоруп-
ційної уваги суспільства також 
став значно прискіпливішим до 
сектору оборони. Цілком зро-
зуміло — чому небезпідстав-
но, адже держава є площиною 
спільних ціннісних, економіч-
них та культурних координат. 
Проте нещодавній брифінг за-
ступника очільника відділу з 
питань запобігання та виявлен-
ня корупції в Міністерстві обо-
рони України Станіслава Коно-
шука дещо вселив упевненість, 
що в цій системі координат, про 
яку я говорив вище, показник 
терпимості до корупції — як у 
соціумі, так і в державних ін-
ституціях, таки наближається 
до нульового. І поки одні наші 
військові стримують ворога в 
окопах, інші фахівці зачища-
ють тили та органи військово-
го управління від корупційних 
«спайок».

 Станіслав Анатолійович за-
певняє: Міноборони натепер 
відбудовує систему запобіган-
ня й виявлення проявів коруп-
ції в усьому військовому «ор-
ганізмі» держави. Зрозуміло, 
що бити тут варто приціль-
но. Тобто саме туди, де є най-
більші корупційні ризики. 
Достатньо високий корупцій-
ний потенціал у сфері оборо-
ни пов’язаний з управлінням 
значними державними ресур-
сами, підвищеним рівнем за-
критості та принципами єди-
ноначальності, які наділя-
ють командирів певними дис-
креційними повноваженнями 
одноосібно вирішувати питан-
ня й ухвалювати рішення.
 Антикорупційна політика 
оборонного відомства дає свої 
позитивні плоди. І не в остан-
ню чергу завдяки впроваджен-
ню єдиної системи запобіган-
ня й виявлення корупційних 
ризиків та осучаснення стан-
дартів доброчесності персона-
лу. Що дуже актуально під час 
проведення реформ у галузі ре-
чового, медичного, продоволь-
чого, житлового забезпечення, 
процедурах закупівель, про-
цесах повернення нерухомого 
військового майна.
 Торік наказом міністра обо-
рони затверджено Антикоруп-
ційну програму Міноборони на 
2018-2020 роки, мета якої — 
створення єдиної системи ан-
тикорупційної роботи до вій-
ськової частини включно в се-
редньостроковій перспективі. 
Аналітична робота щодо оцін-
ки корупційних ризиків за ос-
новними напрямами діяль-
ності відомства виявила, що в 
оборонній царині існує 36 ос-
новних корупційних ризиків, 
кожен з яких потребує вжиття 
цільових заходів.

Доброчесність — як її 
«прищепити» назавжди?
 — Від місії НАТО в Україні 
нещодавно ми отримали доку-
мент з їхнім баченням стану 
запобігання корупції в оборон-
ному секторі держави. І в ньо-
му підготовка нами відомчої 
Антикорупційної програми та 
вивчення корупційних ризиків 
знайшла схвальні відгуки, — 
зауважує Станіслав Коношук. 
— Водночас країни Альянсу 
рекомендують нам думати над 
тим, щоб поступово перехо-
дити від домінанти на запобі-
гання корупції до формуван-
ня доброчесності. Це ширший 
фронт роботи, пов’язаний з 
особистістю військовиків, їх-

німи чеснотами, цінностями, 
ментальністю. І ми вже поча-
ли це робити. Формування доб-
рочесності посадовців Мінобо-
рони відбувається на вищих 
академічних курсах із питань 
запобігання корупції на базі 
Національного університету 
оборони України за навчаль-
ною програмою Transparency 
International. Ідея та фінан-
сова підтримка надійшли від 
Міністерства оборони Вели-
кобританії. Цьогоріч було під-
готовлено понад 750 осіб керів-

ного складу, а торік — майже 
800. До занять залучаємо екс-
пертів оборонних відомств де-
ржав НАТО, неурядові органі-
зації, правоохоронців. Фак-
тично в цій сфері ми вийшли 
на максимум наших спромож-
ностей, тому розробляємо он-
лайн-курс із запобігання ко-
рупції, який передбачає дис-
танційне навчання. Сподіваю-
ся, на початок 2019-го вийдемо 
на конкретний практичний ре-
зультат.
 Зауважимо, що міністр 
оборони вже затвердив кодекс 
доброчесної поведінки війсь-
ковослужбовців та цивільно-
го персоналу відомства. А в 
проекті нового Статуту Зброй-
них сил серед обов’язків війсь-
ковослужбовців і командирів 
вказано пункти про дотриман-
ня стандартів доброчесності. 
Загалом існує тенденція до 
підвищення відповідальності 
військових за невиконання 
норм антикорупційного зако-
нодавства.
 Цікаво, що Міноборони 
тривалий час практикує люс-
траційні перевірки та психо-
логічне вивчення на поліграфі 
кандидатів на важливі керівні 
військові посади. Такі підходи 

застосовують усі потужні ар-
мії світу. І першим тестування 
на поліграфі успішно пройшов 
міністр оборони, потім його за-
ступники й очільники струк-
турних підрозділів. Причому 
такою процедурою вже випро-
бувано кілька тисяч військово-
службовців. Для 17% протесто-
ваних ця перевірка мала нега-
тивні рекомендації. Причому 
серед директорів держпідпри-
ємств МОУ цей відсоток є біль-
шим. Значну частину роботи з 
удосконалення кадрового ме-

неджменту вітчизняне Міно-
борони провадить у взаємодії з 
норвезькими колегами.

Викривачів 
підтримуватимуть
 У відділі з питань запобі-
гання та виявлення корупції 
на обліку перебуває інформа-
ція щодо 50 посадових осіб — 
військовослужбовців ЗСУ, які 
вчинили корупційні кримі-
нальні правопорушення. Торік 
таких було 52. Зокрема, 18 — 
за хабарництво, а 16 — злов-
живання владою. Щодо 26 є 
вирок суду, а два десятки вже 
реально засуджені. Переважна 
більшість із них — службов-
ці військкоматів. Від почат-
ку року до адміністративної 
відповідальності за скоєння 
корупційних правопорушень 
притягнуто 65 військовослуж-
бовців та працівників ЗСУ (у 
2017-му — 20). Трапляють-
ся випадки, коли офіцери не 
повідомляють про суттєві змі-
ни в майновому стані. Поліція 
викриває такі факти й притя-
гає до відповідальності. 2018 
року таких випадків було 32. 
Іще 12 порушень стосуються 
несвоєчасного подання щоріч-
них Е-декларацій. У відділі 

з питань запобігання та ви-
явлення корупції зауважу-
ють, що всіляко підтримують 
викривачів, створюючи умо-
ви для повідомлень про фак-
ти корупції у військовому се-
редовищі. Для цього посиле-
но взаємодію з правоохорон-
ними органами, а ближчим 
часом очікується підписання 
відповідного меморандуму про 
співпрацю МОУ з НАБУ.
 Варто знати, що в Міно-
борони діють call-центр, гро-
мадська приймальня мініст-
ра, 8 приймальнь в обласних 
військкоматах, відкрито те-
лефони «гарячої лінії» Вій-
ськової служби правопоряд-
ку, відділу із запобігання та 
виявлення корупції, Депар-
таменту внутрішнього аудиту 
МОУ. Така система дозволяє 
отримувати інформацію про 
факти корупційних правопо-
рушень та вживати належні 
заходи. Принаймні, цьогоріч 
уже розглянуто 75 звернень 
громадян щодо корупції, при-
чому перевіряють і анонімні 
повідомлення.
 — Ми виїжджаємо туди, 
де бачимо, що командуван-
ня недопрацьовує і є систем-
ні корупційні правопорушен-
ня. Але в цій темі іще є про-
блеми, які потребують вирі-
шення, — говорить Станіслав 
Коношук. — Зокрема, це ас-
пекти укладання тривалих і 
об’ємних договорів, коли під 
час їх реалізації суттєво змі-
нюється вартість залучених 
ресурсів, товарів, послуг, що 
тягне необхідність укладан-
ня додаткових угод. Ця ситуа-
ція дає можливість правоохо-
ронцям тлумачити їх двояко і 
тому виникають відомі колізії. 
Також Міноборони продовжує 
вирішувати практичні пробле-
ми, пов’язані з вдосконален-
ням процедури Е-декларуван-
ня. Це стосується офіцерів, які 
виконують бойові завдання на 
сході України чи взагалі за ме-
жами держави. Ми ініціюва-
ли низку змін у профільне за-
конодавство і деякі з них уже 
ухвалені. ■

ЧИСТІ РУКИ

Маю честь і... доброчесність
Справедлива і невідворотна відповідальність для всіх — ось що згубить корупцію в армії

■

З початку року до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення притягнуто 
65 військовослужбовців. 
Фото з сайта newsroom.kh.ua.
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Міноборони тривалий час практикує психологічне 
вивчення на поліграфі кандидатів на важливі керівні 
військові посади. Такі підходи застосовують усі 
потужні армії світу. 

Геннадій КАРПЮК

Корупція — внутрішній ворог, не менш небезпечний, ніж іно-
земний озброєний супостат. Це явище стало хронічним, причо-
му настільки, що навіть деякі експерти безвідповідально, але 
цілком серйозно заявляють: саме на корупції і базується значна 
частина владних зв’язків у політиці й економіці, мовляв, вона 
навіть є тим «цементом», який тримає купи весь організм дер-
жави. Підводячи до тези, що кланову корупційність, системне 
хабарництво неможливо викорінити, бо буцімто вони — пев-
на «культура», «традиція», ба навіть мовчазна угода всередині 
суспільства, вихована поколіннями людей. Товариство, це дуже 
погане виховання, яке не призводить до добра! І варто визнати: 
так, кожен із нас — простий українець і його земляк у чиновни-
цькому кабінеті хоч трішки та винен у закладенні бодай малень-
кого, але камінчика в підмурок «традиції». Нині час переінакшу-
вати звички й позбуватися тягарів минулого. Це робота на роки 
— не варто тішитися райдужними сподіваннями, що за нас це 
зробить хтось інший.
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Що може розповісти про Голодомор 
фото «торгзіну», радянський агітацій-
ний плакат, карикатура на «куркуля»? 
Як використовувати ці історичні джере-
ла в освітньому процесі? Свої відповіді 
на ці питання дослідники з різних сфер 
гуманітаристики вперше оприлюднили 
на міжнародному науковому симпозіумі 
«Візуальні джерела епохи Голодомору: 
ідентифікація та проблеми інтерпре-
тації», що його організував Науково-
дослідний та освітній центр вивчення 
Голодомору (HREC in Ukraine) у Києві 
влітку цього року. Численні документи, 
що з різних ракурсів показують буття в 
УСРР періоду Голодомору, збереглися 
в різних архівах, бібліотеках, музеях та 
приватних зібраннях. На жаль, досі вони 
майже не були задіяні. Натомість, у ЗМІ 
та документальних фільмах часом вико-
ристовували фото й кадри кінохроніки 
про голод 1921 року.
Одним з учасників міжнародного сим-
позіуму став директор Центрального 
державного кінофотофоноархіву Украї-
ни ім. Г. С. Пшеничного, кандидат істо-
ричних наук Владислав Берковський. 
Він погодився розповісти читачам «УМ» 
про успіхи й проблеми своєї установи у 
справі збереження історичних докумен-
тів епохи Голодомору і загалом, про стан 
збереження візуальних джерел 1930-х 
на теренах України.

«Не відповідає духовному образу 
комуніста ...»
 ■ Пане Владиславе, які є у вашому 
архіві документи, що свідчать про Го-
лодомор?
 — За десятиліття з 1925 по 1935 роки 
у нас, в архіві, зберігається понад 4000 
фотографій і 298 кінозбірок, які дозво-
ляють відобразити весь спектр візуаль-
ної історії України цього часу. Основна 
маса документів, що стосується Голодо-
мору надійшла до нашого архіву з Донеч-
чини, Харківщини та Київщини. Він-
ниччина, Хмельниччина менше пред-
ставлені з кількох причин. У 1930-ті 
роки Вінниччина й Хмельниччина були 
прикордонними регіонами, і докумен-
ти звідти проходили кілька стадій пере-
вірки щодо того, чи вони підпадають під 
державне зберігання. Спершу перевіря-
ли прикордонники, потім — уповнова-
жені представники Київського військо-
вого округу, і далі — партійні органи. У 
матеріалах цих експертів знаходимо за-
писи, що, скажімо, не потрібно зберіга-
ти фото, де комуніст Петренко виступає 
з розгромною промовою на якомусь су-
довому процесі, бо в нього дуже переко-
шене обличчя. Це, мовляв, не відповідає 
духовному образу комуніста.
 Або ж інший варіант, де у засуджених 
вирази обличчя недостатньо відобража-
ють усю глибину їхнього каяття за вчи-
нені злочини проти радянської влади.
 У першу чергу зберігалися фотогра-
фії учасників різних мітингів, зібрань, 
конференцій, героїв соціалістичної пра-
ці, стахановців та інших передовиків. 
Приміром, фото учасників Другої ок-
ружної конференції комітету найбідні-
шого селянства. Або учасники ІІ облас-
ного зльоту передовиків колгоспів Хар-
ківщини 1934 року. Такі фотографії доз-
воляють нам відобразити персональний 
склад «комнезамів», вигляд учасників 
партійних конференцій. А світлини на 
кшталт «Робота селян в полі», «Робота 
в полі членів колгоспу «Бойовий безвір-
ник» Донецької області, 1933 рік» доз-
воляють нам побачити  назви колгоспів 
у 1928 — 33 роки. 
 ■ Але ж це певно, «постановочні 
фото», які мали агітувати «за досягнен-
ня комунізму»...
 — Так, це своєрідна політична рек-
лама. Але на задньому плані трапляють-
ся гасла та рішення, які ми зараз уже не 
знайдемо в інших джерелах. Скажімо, 
«Передовики, согласно договора такого-
то...». Отже, стає зрозуміло, що в 1932-
33 роках був якийсь договір про «со-
ціалістичні змагання», документів про 
який не залишилося. 
 Маємо майже сотню фотодокументів з 
судових процесів над «куркулями». Нап-
риклад, фото з показового суду над «кур-
кулем» Шевченком з Одеської округи, 

який, мовляв, убив ударницю радгоспу 
в 1931 році. Суд над колишніми членами 
сільради Якушинецького району на Він-
ниччині — за «перекручування політи-
ки партії щодо колективізації». Є бага-
то фотографій, що стосуються вивезен-
ня хліба. Скажімо, «Підготування зерна 
до вивозу на допомогу жителям Донба-
су та мешканцям Поволжжя» — 1932-
33 роки. «Червона валка». Ці докумен-
ти також можна використовувати для 
аналізу того, що відбувалося.

«Цим займаються 
всього три людини...»
 ■ Чи всі фотографії підписані прав-
диво?
 — На жаль, значна частина фотогра-
фій не ідентифікована або ж цілеспря-
мовано ідентифікована неправильно. 
Тепер доводиться їх наново досліджу-
вати і писати до них анотації. На сьогод-
ні в нас на зберіганні перебуває майже 
півмільйона фотодокументів, з них по-
над половину потребує перегляду й пе-
рероблення анотацій. Визначити чіткі 
строки, коли ця робота буде завершена, 
складно. Бо цим займаються всього три 
людини. 
 Річ у тім, що фотодокументи 1920 
— 30-х років, у кінці 1940-х, зазвичай 
надходили як пачка з написом: «Фото 
з Харківщини, орієнтовно 20-30-ті 
роки». Добре, якщо на звороті фото-
графії був підпис. Якщо ні — ідентифі-
кація робилася узагальнено, з враху-
ванням тогочасних вимог, ідеологіч-
них штампів та кліше. Коли розгля-
даємо тепер пильніше, — з’ясовується, 
що в тій пачці не Харківщина, а Дніп-
ропетровщина, або ж місто Сталіно (До-
нецьк) тощо. Інша проблема — у 1950-
х роках прийнято рішення Головного 
управління архівів СРСР про знищен-
ня оригіналів фотодокументів на папе-
рі і створення з них фотонегативів. Тоб-
то, якщо на зворотах фото й були якісь 
записи то до сьогодення вони не зберег-
лися. А отже, не збереглася й важлива 
ідентифікуюча інформація.
 Однак, попри всю цю складність, 
архівісти докладають усіх зусиль, аби 
вчасно опрацювати, ідентифікувати 
збережені фотодокументи, привести їх 
описи до сучасних стандартів та забез-

печити до них максимальний доступ 
ширшої громадськості.
 ■ Недослідженість і непопуляризо-
ваність фотодокументів 1930-х серед 
громадськості призводить до відвертих 
фальсифікацій. Адже журналісти часто 
ілюструють свої тексти про Голодомор 
світлинами 1921 року...
 — Дійсно, це одна з важливих проб-
лем: журналісти, а нерідко й дослідни-
ки, стягують із нашого сайта і масово ви-
користовують документи без посилання 
на архів, де вони зберігаються. Що ж до 
фальсифікацій, справді, для «відобра-
ження» подій 1933 року активно вико-
ристовується фільм «Голод та боротьба 
з ним», знятий у 1922-му. До речі, доку-
менти 1946-47 років також використову-
ють для «підсилення» текстів про 1933-й. 
В одній із книжок читаємо підпис: «1933. 
Голодуючі селяни» під фото, де на задньо-
му плані — танк Т-34. Але ж у 1933-му 
цього танка ніяк не могло бути.
 ■ А якісь кінодокументи про 
1932-33-й узагалі збереглися?
 — З 1925-го по 1935-й — 298 оди-
ниць обліку. В першу чергу, це видан-
ня Всеукраїнського фотокіноуправ-
ління (ВУФКУ) та кінотресту «Україн-
фільм». Зокрема, Хроніка та Кінотиж-
день ВУФКУ, «Кіножурнал». Усі вони 
анотовані, озвучені в традиційній ра-
дянській риториці. У таких пропаган-
дистських збірниках сюжетів є мож-
ливість побачити різні події тих часів. 
Приміром, «Червона валка з Проскурів-
щини» — грудень 1932 року. Голодомор 
саме вийшов на пік, а з кіноекрана на 
глядачів сунуть веселі дядьки з прапора-
ми над возами, повними хліба. Є кілька 
сюжетів про «охорону колгоспних полів 
від крадіїв колосків», про «героїв — сто-
рожів колгоспного добра», які ловлять 
«куркулів», що збирають колоски. В од-
ному з таких сюжетів камера так стала, 
що видно: людина з запалими щоками, 
яка зрізала ті колоски — вже на остан-
ній стадії голодування...
 Крім кіносюжетів, у нас зберігають-
ся документальні фільми того часу. З 
цікавих — «Дніпробуд», «Справа щодо 
економічної контрреволюції на Донбасі 
1928 року», «Всесоюзна кочегарка», 
«Дніпро в бетоні», «Симфонія Донбасу», 
«Одинадцятий».

«За якийсь час цих фото не буде...»
 ■ Подібні матеріали, певно, зберегли-
ся і в різних обласних та районних архі-
вах України?
 — Так, документи місцевого значен-
ня потрапляли до окружних та обласних 
архівів. На сьогодні в крайових архівах 
та музеях зібрано величезні поклади фо-
тографій з цієї тематики. Утім вони не те 
що не введені до наукового обігу, а просто 
нищаться. За останні роки я об’їхав бага-
то районних музеїв. Бачив жахливі речі, 
коли, скажімо, оригінали фотографій на-
мащувалися з лицьового боку силікат-
ним клеєм і клалися під скло — бо «тре-
ба виставку зробити». У місцевих музе-
ях оригінали фото з тематики Холодного 
Яру, повстанських республік вицвітають 
під склом, зображувальний шар на них 
знищено. За якийсь час цих фотографій 
уже просто не буде. Навіть якщо їх зараз 
повернуть у фонди. Вихід один: створення 
єдиного банку страхових копій, що в нас 
передбачено законом. Але місцеві музеї на 
це не йдуть.
 ■ Свого часу архівіст Геннадій Боряк 
ініціював створення єдиної бази даних 
із тематики Голодомору. Яка доля цьо-
го проекту?
 — Через фінансові труднощі та брак 
політичної волі він не зміг вижити. Хоча 
на порталі Державної служби архівів є 
розділ, присвячений документам Голодо-
мору — там різні архіви виставили свої до-
кументи. Я вважаю, що науковці мають 
домагатися  створення єдиного банку ін-
формації про Голодомор. У нас є, скажі-
мо, чудовий проект «Архів Грушевсько-
го», де сконцентровано масу документів. 
Відповідно, в «Архіві Голодомору» мають 
бути і аудіовізуальні, і письмові, текстові 
документи. Адже їх є настільки багато... 
Коли я досліджував питання колективі-
зації та голодомору на півночі Хмельнич-
чини у Державному архіві Хмельницької 
області, то побачив: відсотків 60 докумен-
тів, які стосуються безпосередньо теми Го-
лодомору, ніхто не використовував. А зна-
чить, ми досі не знаємо всього комплексу 
подій, що відбувалися у ті страшні часи. ■

«Колгоспники в залі суду над колишніми членами Якушинецької сільради 
Вінницького району, які допускали перекручування політики партії в галузі». 
С. Якушинці, 1931. (З фондів ЦДКФФА України).

❙
❙
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■

АКТУАЛЬНО

Владислав Берковський: Потрібен єдиний 
банк інформації про Голодомор...
Директор Центрального державного 
кінофотофоноархіву України — про збережену 
реальність у пропагандистських кадрах 1930-х

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп 3»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку-9»

15.45 «Сімейні мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45 «Міняю жінку-14»

23.30, 0.50 «Танці з зірками»

04.45 М/ф

ІНТЕР

02.25 Х/ф «Гувернантка»
03.55, 3.40 «Орел і решка. 

Шопінг»

05.15, 4.50 Top Shop

05.45 М/ф

06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Буркотун»

14.00 Х/ф «Обміняйтесь 
обручками»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 1.50, 5.20 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок». Прем’єра

23.45 Х/ф «Час бажань»
02.35 Т/с «Банкірші»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.30 Х/ф «Еволюція 
Борна»

01.50 Телемагазин

03.35 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Зона ночі

04.00 Абзац

05.49, 6.59 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.00 М/ф «Тарзан 2»

08.20 Х/ф «Джордж із 

джунглів»

10.10 Х/ф «Супер-8»

12.20 Х/ф «Сходження 

Юпітер»

15.00 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»

17.30, 1.50 Таємний агент

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за ревізором

00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Антизомбі

11.15 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Логан: 

Росомаха»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.25 Х/ф «Люди 

Ікс: Апокаліпсис»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 Свобода слова

00.55 Х/ф «Рейс»

03.20 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15, 13.35 Про військо
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.10 Акцент
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop
05.50 Х/ф «Очікуючи 

вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

08.15, 18.25 «Свідок. Агенти»
08.50 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»
10.45, 12.55, 3.15 «Речовий 

доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
14.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Х/ф «Ніндзя-2»
01.40 «Легенди бандитського 

Києва»
03.00 «Випадковий свідок»
03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Богдан 
Бойчук, ч. 1

06.35 Документальна 
програма. Бути сама 
собі ціллю. Ольга 
Кобилянська

07.00 Новини 
07.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу
10.00 Світ навколо
10.00 Погода
10.10 Візитка Полтавщини
10.15 UA.МУЗИКА. Кліп
10.20 100 років української 

історії
10.30 100 років українського 

кінематографа 
10.40 100 років української 

літератури

10.55 Уроки української 
літератури

11.10 Українська читанка. 
Артем Чапай

11.20 Фольк-music 
12.10 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018»

12.20 Погода
12.30 Національна опера 

України. Віденський 
вальс

14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.00 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 UA.МУЗИКА. кліп 
15.35 Львівські міленіали
15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Хто в домі хазяїн? 
17.25 Мистецькі історії
17.35 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. 
Павло Коробчук

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
18.50 Вікно в Америку
19.10 Від композитора до 

менеджера. Історія 
директора філармонії

19.20 Українська читанка. 
Софія Андрухович

19.30 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7

20.30 Документальний цикл 
#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля 
21.55 Концертна програма 

класичної музики з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
RadioChoir_UA

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня 
23.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
00.15 Букоголіки 
00.45 Вікно в Америку
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Богдан 
Бойчук, ч. 1

01.35 Національна опера 
України. Семен 
Гулак-Артемовський. 
Запорожець за Дунаєм 

03.30 Авторський проект 
«Ledy Opera». Ольга 
Чубарева. «Сни 
Роксолани» 

05.30 #МузLove з Любою 
Морозовою 

 
СТБ

05.55, 15.25 Все буде добре!
08.00 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»
09.55 Зважені та щасливі
13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх
18.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 Хата на тата
02.50 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

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

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
08.50, 18.15 «Спецкор»
09.25, 18.50 «ДжеДАІ»
10.00 Т/с «Опер за викликом»
13.50 Х/ф «Я, робот»
16.00 Х/ф «Збройний 

барон»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-2»
01.00 Х/ф «Вбити Білла»
03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 Ліга Націй УЄФА. 
Огляд туру

06.50 Туреччина — Швеція. 
Ліга націй УЄФА

08.35, 20.55 Огляд 1-го 
ігрового дня. Ліга націй 
УЄФА

10.00 «Великий футбол»
10.45 Нідерланди — 

Франція. Ліга націй 
УЄФА

12.35 Огляд 3-го ігрового дня. 
Ліга націй УЄФА

13.50 Іспанія — Боснія 
і Герцеговина. 
Контрольна гра

15.40, 22.30 Футбол NEWS
17.00 Передмова до «ПСВ-

Динамо» (К) (1997 р. 
/98). Золота Колекція 
Ліги чемпіонів з 
А. Шевченком. Прем’єра

17.05 «ПСВ» — «Динамо» 
(К). 1/4 фіналу (1997 р. 
/98). Золота Колекція 
Ліги чемпіонів з 
А. Шевченком. Прем’єра

18.50 LIVE. Андорра — 
Латвія. Ліга націй УЄФА

21.35 LIVE. Данія — Ірландія. 
Ліга націй УЄФА

23.40 Чехія — Словаччина. 
Ліга націй УЄФА. 
Прем’єра

01.30 Грузія — Казахстан. 
Ліга націй УЄФА

03.20 Журнал Ліги чемпіонів

03.50 Німеччина — 
Нідерланди. Ліга націй 
УЄФА

05.40 Огляд матчу «Англія 
— Хорватія». Ліга 
націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 
Ліга націй УЄФА

07.25 Італія — Португалія. 
Ліга націй УЄФА

09.15 Ліга націй УЄФА. Огляд 
туру

10.10 Англія — Хорватія. Ліга 
Yацій УЄФА

12.00, 17.20, 18.20, 20.55, 
23.40 «Ліга націй. 
Матч-центр»

12.55 Півн. Ірландія 
— Австрія. Ліга націй 
УЄФА

14.45 «Великий футбол»
15.30 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга націй УЄФА
17.50 «Моя гра» І. Петряк
18.50 LIVE. Грузія — 

Казахстан. Ліга націй 
УЄФА

21.35 LIVE. Німеччина 
— Нідерланди. Ліга 
націй УЄФА

00.10 Огляд 2-го ігрового 
дня. Ліга націй УЄФА. 
Прем’єра

01.55 Андорра — Латвія. Ліга 
націй УЄФА

03.45 Огляд матчу 
«Швейцарія — Бельгія». 
Ліга націй УЄФА

03.55 Данія — Ірландія. Ліга 
націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.55 Правда життя
08.45 Дикий Індокитай
09.45, 17.45 Пригоди Остіна 

Стівенса
11.15 Код доступу
11.50 Прихована реальність
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.45 Великі танкові 

битви
15.50, 21.45 Річкові монстри
16.45, 22.45 Цікаво.com
18.40, 20.50 Їжа богів
00.45 Таємниці Хреста
02.30 Легендарні замки 

Закарпаття
03.25 Легендарні замки 

України
04.15 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Міа та я-2»
08.15 М/с «Каспер»
09.00 Х/ф «Агент 117: Місія 

в Ріо»
10.50 Т/с «Дорогий доктор»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»
15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

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

Навколосвітня 
подорож»

00.00 Х/ф «Доріан Грей»
02.10 «Їже, я люблю тебе!»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Жаб’яче 

королівство: Таємниця 

кришталевої жаби»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

21.00 Зірконавти

22.00 Готель Галіція

23.00 Сімейка У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 Енеїда

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

15.20 Чудова гра

15.50 «Цікаво.com»

16.20 Лайфхак українською

16.55 По обіді шоу

18.00 Інформаційна година

19.00 Прем’єра. Разом

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Шахтарська зміна

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.55, 2.25 Складна розмова

23.20 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Тема дня

03.55 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп-3»

11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку-9»

15.45 «Сімейні мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 1.35 «Інспектор. Міста»

23.45, 0.50 Комедія «Кохання 

у великому місті-3»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.00 «Слідство вели...

 з Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером»

10.10 Т/с «Терор любов’ю»

11.10, 12.25 Х/ф «Фантомас»
13.50 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 1.50, 5.25 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Наречена на 
замовлення»

02.35 Т/с «Банкірші»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину -

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.35 Футбол. Контрольна гра 

УЄФА. Збірна Туреччини 

— Збірна України

00.10, 2.20 Т/с «CSI: Майамі»

01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

05.00 Абзац

06.49, 7.59 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.00, 0.10 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.05, 19.00 Варьяти

21.00 Пацанки. Нове життя

22.10 Х/ф «Титан»

01.10 Х/ф «Назустріч шторму»

ICTV

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

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

новини
10.10 Прорвемось!
11.20, 13.20 Х/ф «Рейс»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 «На трьох»
23.55 Х/ф «РЕД»
02.05 Т/с «Прокурори»
02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

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

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

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

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

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

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

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

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 19.25 Інформаційний 

вечір
18.20 Чому НАТО?

19.50 Дзеркало історії
23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Два капітани»
06.55 Х/ф «Небилиці про 

Івана»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Постріл у спину»
10.45, 12.50, 3.25 «Речовий доказ»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

14.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 11»

17.50 «Легенди карного розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.00 «Легенди бандитського 

Києва»

03.20 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Богдан Бойчук, ч. 2

06.35 Документальна програма. 

Кардинал Любомир Гузар

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/Модуль 

знань 

07.50 Українська читанка. Софія 

Андрухович

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.10 Візитка Полтавщини 

10.15 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.20 100 років української 

історії історії 

10.25 100 років українського 

кінематографа 

10.40 100 років української 

літератури 

10.50 Уроки української 

літератури 

11.00 100 років українського 

мистецтва 

11.10 Українська читанка. Петро 

Мідянка

11.20 Сильна доля 

12.10 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

12.20 Погода 

12.30 Київський академічний 

театр «Колесо». Фрідріх 

Дюрренматт. «Портрет 

планети, або Попередження 

нерозумному людству» +16

14.00 Документальний цикл 

«Дисиденти». Микола 

Руденко. Формулу життя 

знайдено

14.25 Погода 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+»

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.40 Перемоги України

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/Модуль 

знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.05 Хочу бути 

17.25 Мистецькі історії

17.40 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. Павло 

Коробчук

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років української 

історії 

19.05 100 років українськ 

літератури 

19.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.30 Букоголіки 

20.00 Документальна 

програма. Блаженний 

священномученик Григорій 

Хомишин

20.30 Документальний цикл. 

Своя земля

21.00 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. In 

Paradisum 

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Світло 

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Богдан Бойчук, ч. 2

01.35 Сильна доля

02.45 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерас. «Попіл» 

04.30 Документальна програма. 

Українська Гельсінська 

спілка — вектор визначено

05.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

СТБ

06.05, 15.25 Все буде добре!

08.10, 19.00, 0.05 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.10, 20.00, 22.35 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.25 Т/с «Мушкетери»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений світ»

12.55 Відеобімба

15.10 Х/ф «Пекло»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-2»

01.00 Х/ф «Телефонна будка»
02.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Моя гра» І. Петряк

06.30 Півн. Ірландія — Австрія. 

Ліга націй УЄФА

08.15, 20.15, 3.25 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.25 Туреччина — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

12.15 «Великий футбол»

13.00 Словаччина — Україна. 

Ліга націй УЄФА

14.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

16.05 Німеччина — Нідерланди. 

Ліга націй УЄФА

17.55 «Ліга націй. Матч-центр»

18.25 Італія — Португалія. Ліга 

націй УЄФА

21.35 LIVE. Португалія — Польща. 

Ліга націй УЄФА

23.40 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

01.35 Чорногорія — Румунія. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

04.05 Туреччина — Україна. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.50 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

07.40, 3.45 Чехія — Словаччина. 

Ліга націй УЄФА

09.30, 11.50, 14.20 «Ліга націй. 

Матч-центр»

10.00 Грузія — Казахстан. Ліга 

націй УЄФА

12.30 Німеччина — Нідерланди. 

Ліга націй УЄФА

16.05 Передмова до «ПСВ-

Динамо» (К) (1997 р. 

/98). Золота Колекція Ліги 

чемпіонів з А. Шевченком

16.10 ПСВ — Динамо (К). 1/4 

фіналу (1997 р. /98). 

Золота Колекція Ліги 

чемпіонів з А. Шевченком

18.00 Журнал Ліги чемпіонів

18.30 Огляд матчу «Словаччина-

Україна». Ліга націй УЄФА

18.45, 21.25 «Головна команда»

19.20 LIVE. Туреччина — 

Україна. Контрольна гра

21.55 LIVE. Франція — Уругвай. 

Контрольна гра

23.55 Італія — США. 

Контрольна гра. Прем’єра

01.45 Португалія — Польща. 

Ліга націй УЄФА

03.35 Огляд матчу «Німеччина-

Нідерланди». Ліга націй 

УЄФА

05.35 Огляд матчу «Данія-

Ірландія». Ліга націй 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.55, 2.10 Правда життя

08.45 Дикий Індокитай

09.45, 17.45 Пригоди Остіна 

Стівенса

10.45 Код доступу

11.55 Прихована реальність

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Великі танкові битви

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Цікаво.com

18.40, 20.50 Їжа богів

00.45 Таємниці Хреста

04.40 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»

10.50 Т/с «Дорогий доктор»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Воруши ластами-2. 

Утеча з раю»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 21.00 Зірконавти

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

22.00 Готель Галіція

23.00 Сімейка У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

11.50, 16.50 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55, 4.30 Фольк-music

18.00 Інформаційна година

19.00 Спільно

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 «Елементи»

22.55 Розсекречена історія

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

03.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

05.30 «Спільноти тварин»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛИСТОПАДА 2018
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп 3»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку-9»

15.45 «Сімейні мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 22.45, 23.45 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

00.50 Драма 

«Життя і доля 1+2»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15 Т/с «Терор любов’ю»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Фантомас 
розбушувався»

13.50 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.00, 5.25 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Мій ласкавий і 
ніжний звір»

02.40 Т/с «Банкірші»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 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

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Майамі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.39, 7.54 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.55, 0.10 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Екси

21.00 Пацанки. Нове життя

22.10 Х/ф «Вірус»

01.10 Х/ф «Атлантида»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 

Надзвичайні новини

11.10 Я зняв!

12.00, 13.20 Х/ф «РЕД»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

23.55 Х/ф «РЕД-2»

02.10 Т/с «Прокурори»

5 канал

02.55 Т/с «Патруль. 
Самооборона»5-й канал

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

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

08.15 Полігон
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05 Поліграф
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 19.25 Інформаційний 

вечір
18.20 Євроінтеграція — сила 

можливостей

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Два капітани»
07.05 Х/ф «Тихі береги»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»
10.40, 12.50, 3.20 «Речовий 

доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
14.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Т/с «Альпійський 

патруль»
01.40 «Легенди бандитського 

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

Професії»
04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 
Дзюбенко-Мейс, ч. 1

06.30 Документальна 
програма. Українська 
Гельсінська спілка 
— вектор визначено

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

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Сергій Жадан

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу
10.00 Світ навколо
10.00 Погода
10.10 Візитка Полтавщини 

10.15 UA.МУЗИКА. Кліп 
10.15 100 років українського 

кінематографа 
10.35 100 років українського 

мистецтва 
10.50 До 100-річчя 

національної бібліотеки 
імені Володимира 
Вернадського

10.55 Українська читанка. 
Юрій Вінничук

11.05 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Я-віртуоз 

12.15 Кліпи учасників 
Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018»

12.20 Погода 
12.25 Перемоги України
12.30 Документальна 

програма. Богдан 
Гаврилишин. Місія 
— Свобода

13.25 UA.МУЗИКА. Кліп 
13.30 Документальний цикл 

«Дисиденти». Левко 
Лук’яненко. Йти за 
совістю

13.55 Документальний цикл 
«Дисиденти». Олесь 
Шевченко. Як на сповіді

14.25 Погода 
14.30 52 вікенди 
14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.00 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.35 Документальна 

програма. Христина. 
Кримське соло

16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/
Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 
17.05 Хочу бути 
17.25 Мистецькі історії
17.40 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. 
Оксана Забужко

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Спецпроект до Дня 
гідності та свободи 

20.00 Документальна 
програма. Кардинал 
Любомир Гузар

20.30 Посттравматичний 
синдром 

21.00 Щоденник Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018»

21.10 Документальна 
програма. Христина. 
Кримське соло

21.35 Документальна 
програма. Українська 
рапсодія

22.00 Національний центр 
театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса. «Я 
йду, Христе…»

23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Розсекречена історія 
00.45 52 вікенди 
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 
Дзюбенко-Мейс

02.00 Спецпроект до Дня 
гідності та свободи 

03.35 Львівський театр 
ім. Марії Заньковецької. 
Рей Лапіка. «Державна 
зрада»

05.30 #БібліоFUN з 
Ростиславом Семківим

 
СТБ

06.00, 15.25 Все буде добре!
08.05, 19.00, 0.25 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
09.05, 20.00, 22.35 МастерШеф
13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

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

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 12.50 «Помста 

природи»
08.25, 2.45 Т/с «Мушкетери»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений світ»
14.50 Х/ф «Вбити Білла-2»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-2»
01.00 Х/ф «Зубастий 

торнадо: Серце 
акули»

03.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч
06.15 Франція — Уругвай. 

Контрольна гра
08.05, 21.00, 3.25 Огляд 3-го 

ігрового дня. Ліга націй 
УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.25 Італія — США. 

Контрольна гра
12.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА
12.55 Португалія — Польща. 

Ліга націй УЄФА
14.45 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру. Прем’єра
16.05, 18.35 «Головна 

команда»
16.45 Туреччина — Україна. 

Контрольна гра
19.10 Німеччина — 

Нідерланди. Ліга націй 
УЄФА

22.50 Чорногорія — Румунія. 
Ліга націй УЄФА

00.40 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру
01.35 Півн. Ірландія 

— Австрія. Ліга націй 
УЄФА

04.05 Молдова — 
Люксембурр. Ліга націй 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 3-го ігрового дня. 
Ліга націй УЄФА

07.50 Чорногорія — Румунія. 
Ліга націй УЄФА

09.40, 12.10 «Головна 
команда»

10.20, 23.50 Туреччина 
— Україна. 
Контрольна гра

12.45 «Моя гра» І. Петряк
13.15 Огляд матчу «Данія 

— Ірландія». Ліга націй 
УЄФА

13.30, 3.50 Франція — 
Уругвай. Контрольна гра

15.20 Огляд матчу 
«Німеччина —
Нідерланди». Ліга націй 
УЄФА

15.30, 1.50 Англія — 
Хорватія. Ліга націй 
УЄФА

17.20 Огляд 1-го ігрового дня. 
Ліга націй УЄФА

18.45 Італія — США. 
Контрольна гра

20.35 Ліга націй УЄФА. 
Огляд туру

21.30 Півн. Ірландія 
— Австрія. Ліга націй 
УЄФА

23.20 Журнал Ліги чемпіонів
01.40 Огляд матчу «Іспанія-

Боснія і Герцеговина». 
Контрольна гра

03.40 Огляд матчу «Італія 
— США». 
Контрольна гра

05.40 Огляд матчу «Туреччина 
— Україна». 
Контрольна гра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Дикі острови
09.45, 17.45 Пригоди Остіна 

Стівенса
10.45 Код доступу
11.55 Прихована реальність
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.45 Великі танкові 

битви
15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
16.45, 22.45 Цікаво.com
18.40, 20.50 Їжа богів
00.40 Скептик
04.40 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Міа та я-2»
08.15 М/с «Каспер»
09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
10.50 Т/с «Дорогий доктор»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»
15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

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

Навколосвітня 
подорож»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Сімейка У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

11.50, 16.50 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 «Смаки культур»

13.10 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.00 Інформаційна година

18.30, 3.35 Спецпроект до Дня 

гідності та свободи

20.20 Шахтарська зміна

20.50 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 «Елементи»

22.55 Схеми. Корупція в 

деталях

23.20 Букоголіки

00.00 Телепродаж Тюсо

01.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

02.25 Наші гроші

05.05 «Січ»

05.30 «Спільноти тварин»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп-3»

11.10, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.00, 14.25 «Міняю жінку-8»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45 «Гроші-2018»

22.30 «Право на владу-2018»

00.50 Драма 

«Життя і доля 3+4»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.00«Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15 Т/с «Терор любов’ю»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Фантомас проти 
Скотланд-Ярду»

13.50 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Прощання з 
Каїром»

02.15 Т/с «Банкірші»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину -

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Майамі «

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 1.00 Служба розшуку 

дітей

03.15, 1.05 Зона ночі

04.50 Абзац

06.19, 7.49 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50, 0.05 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Кохання напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Пацанки. Нове життя

22.10 Х/ф «Морган»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10 Я зняв!

11.50, 13.20 Х/ф «РЕД-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

23.50 Х/ф «Краще не 

чіпати Зохана»

02.00 Т/с «Прокурори»

02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Я маю право

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20 Чому НАТО?

19.25 Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Х/ф «Два капітани»
06.55 Х/ф «Із житія Остапа 

Вишні»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»
10.50, 12.50, 3.25 «Речовий 

доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
14.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Т/с «Альпійський 

патруль»
01.45 «Легенди бандитського 

Києва»
03.10 «Випадковий свідок»
03.55 «Правда життя. 

Професії»
04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 
Дзюбенко-Мейс, ч. 2

06.30 Документальна 
програма. Українська 
Гельсінська спілка 
— вектор визначено

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

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Любко Дереш

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Світ навколо
10.00 Погода
10.10 Візитка Карпат 
10.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
10.20 100 років української 

історії 

10.25 100 років української 
літератури 

10.40 #ПроСлово з Тетяною 
Стус

10.50 Уроки української 
літератури 

10.55 100 років українського 
кінематографа 

11.10 Українська читанка. 
Лариса Денисенко

11.20 Чудова гра
11.45 Відкривай Україну з 

Суспільним 
12.15 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 

12.20 Погода 
12.30 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 
Тарас Шевченко. 
Катерина

13.55 Документальна 
програма. Василь 
Симоненко. Тиша і грім

14.25 Погода 
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.00 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.40 Перемоги України
15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/
Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 
17.05 Як це?
17.30 Мистецькі історії
17.40 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. 
Любко Дереш

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
18.50 100 років українськ 

історії 

19.00 100 років українського 
мистецтва 

19.15 Щоденник Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018»

19.20 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.30 Світло 
20.30 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч
21.00 Букоголіки 
21.25 Лайфхак українською
21.40 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Світло 
00.45 РадіоДень 
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 
Дзюбенко-Мейс

02.00 Львівський театр ім. 
Марії Заньковецької. 
«Посланіє...» (за 
поезіями Т. Шевченка) 

03.40 Київський академічний 
театр «Колесо». 
Франсуа Вебер. 
«Випадок у готелі «Дю 
Комерс»

05.30 #NeoСцена з Олегом 
Вергелісом

 
СТБ

06.20, 15.25 Все буде добре!
08.30, 19.00, 0.05 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
09.35 МастерШеф
13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

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

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
08.25, 3.00 Т/с «Мушкетери»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 3.50 «Облом.UA.»
15.15, 1.00 Х/ф «Закон 

доблесті»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.40 Іспанія — Боснія 
і Герцеговина. 
Контрольна гра

07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 Англія — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.25, 12.55 «Головна 

команда»
11.05 Туреччина — Україна. 

Контрольна гра
13.30 «Моя гра» І. Петряк
13.55 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга націй УЄФА
16.05 Чехія — Словаччина. 

Ліга націй УЄФА
17.55 Німеччина — 

Нідерланди. Ліга націй 
УЄФА

19.45 Ліга націй УЄФА. Огляд 
туру

22.50 Огляд 1-го ігрового дня. 
Ліга націй УЄФА

00.15 Данія — Ірландія. Ліга 
націй УЄФА

02.05 Італія — США. 
Контрольна гра

03.55 Андорра — Латвія. Ліга 
націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 
туру

06.55 Німеччина — 
Нідерланди. Ліга націй 
УЄФА

08.45 Огляд матчу «Франція-
Уругвай». Контрольна 
гра

08.55, 4.05 Португалія 
— Польща. Ліга націй 
УЄФА

10.45 Огляд матчу «Англія-
Хорватія». Ліга націй 
УЄФА

10.55 Іспанія — Боснія 
і Герцеговина. 
Контрольна гра

12.45, 1.45 Журнал Ліги 
чемпіонів

13.15 Грузія — Казахстан. 
Ліга націй УЄФА

15.00 «Моя гра» І. Петряк
15.30 Італія — США. 

Контрольна гра
17.20 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА
19.05 Данія — Ірландія. Ліга 

націй УЄФА
20.55, 23.25 «Головна 

команда»
21.35 Туреччина — Україна. 

Контрольна гра
23.55 Чехія — Словаччина. 

Ліга націй УЄФА
02.15 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 8.10, 13.55 Правда 

життя
08.45 Дикі острови
09.45, 17.50 Пригоди Остіна 

Стівенса
10.45 Код доступу
11.15 Скептик

11.55 Прихована реальність

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Великі танкові 

битви

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.45, 22.45 Цікаво.com

18.45, 20.50 Їжа богів

00.40 Містична Україна

03.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.50 Т/с «Дорогий доктор»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 21.00 Зірконавти

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

22.00 Готель Галіція

23.00 Сімейка У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

11.50, 19.30 Щоденник 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

11.55, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Промінь живий

18.00 Інформаційна година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Елементи»

22.55 Сильна доля

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

03.55 #МузLove з Любою 

Морозовою

04.30 Фольк-music

05.30 «Незвичайні культури»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп 4»

11.15, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.05, 14.25 «Міняю жінку-8»

15.45 «Сімейні мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20, 23.00 «# Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова-

2018»

23.30, 1.50 Трилер «Мовчання 

ягнят»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.15 «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 Т/с «Терор любов’ю»
11.10, 12.25 Х/ф «Манія 

величі»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45, 1.20 «Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Майор Вихор»
23.10 Д/п «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
00.00 Х/ф «Бережи мене, 

мій талісман»
03.35 Д/п «Україна: забута 

історія»
04.25 Д/п «Шевченко. 200 

років самотності»
05.15 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.15 Реальна містика

13.25, 15.30 Т/с «Повернення 

до себе»

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Хто ти?»

23.20 По слідах

00.00 Т/с «CSI: Майамі»

01.50 Телемагазин

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Абзац

04.39, 5.39 Kids Time

04.40 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

05.40, 0.50 Київ вдень та вночі

06.40 Ревізор

09.40 Страсті за ревізором

11.50, 21.40 Пацанки. Нове 

життя

16.20, 19.00 Топ-модель

23.00 Екси

01.50 Х/ф «Глибинний 

підйом»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10 Я зняв!

11.50, 13.20 Х/ф «Краще 

не чіпати Зохана»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.40 Х/ф «Апокаліпсис 

наших днів»

03.50 Х/ф «Секретний 

ешелон»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 19.25 Інформаційний 

вечір

18.20 Євроінтеграція — сила 

можливостей

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Два капітани»
06.45 Х/ф «Акселератка»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чорний принц»
10.45, 12.50, 3.25 «Речовий 

доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
14.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Т/с «Альпійський 

патруль»
01.40 «Легенди бандитського 

Києва»
03.00 «Випадковий свідок»
04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 
Дзюбенко-Мейс, ч. 3

06.30 Документальна 
програма. Блаженний 
Священномученик 
Григорій Хомишин

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

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Петро Мідянка

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Світ навколо
10.00 Погода
10.10 Візитка Карпат 
10.10 UA.МУЗИКА. Кліп
10.15 100 років українського 

кінематографа 
10.30 100 років українського 

мистецтва 
10.45 100 років української 

літератури 

10.55 Українська читанка. 
Галина Крук

11.05 Уроки української 
літератури 

11.20 Енеїда
12.15 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 

12.20 Погода 
12.30 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 
Мерас. «Попіл» 

14.25 Погода 
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. кліп 
15.00 Українська читанка. 

Тарас Прохасько
15.10 РадіоДень 
15.30 UA.МУЗИКА. кліп 
15.35 Суспільний університет 
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/
Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 
17.05 Школа Мері Поппінс
17.25 Мистецькі історії
17.40 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. 
Григорій Семанчук

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
18.50 100 років української 

літератури 
19.00 100 років української 

мистецтва 
19.15 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 
«Євробачення-2018»

19.25 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.30 Фольк-music 
20.30 Музеї. Як це працює?
21.00 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 
Рей Лапіка. Державна 
зрада

23.00 Новини
23.30 Тема дня

23.50 Хорал Безсмертя. 
Концерт пам’яті 
жертв Голодомору з 
нагоди Дня Гідності та 
Свободи

00.55 Діалог. Василь 
Герасим’юк — 
Володимир Ятченко

01.25 Документальна 
програма. Кенгір. Сорок 
днів свободи

02.45 Документальна 
програма. Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер

03.35 Розсекречена історія
04.20 Документальна 

програма. Джеймс 
Мейс. Траєкторія долі

05.20 Документальна 
програма. Олександра 
Шулежко. Доля 
праведниці

 
СТБ

05.05 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Хата на тата
11.20 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

13.20 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

15.10 Х/ф «Діамантова 
рука»

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

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому
22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

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

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

18.00 «Підсумки»
19.00 Ток-шоу «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.10 «Помста природи»
08.25, 1.25 Т/с «Мушкетери»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.20 «Загублений 

світ»
12.50 Відеобімба
15.45 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»
19.25 Х/ф «Винищувачі»
21.10 Х/ф «Протистояння»
22.55 «Змішані єдиноборства. 

UFC FN. Magny-
Ponzinibbio»

02.30 Т/с «Опер за викликом»
04.25 «Люстратор. Прокляття 

системи»

ФУТБОЛ-1

06.00 Грузія — Казахстан. 
Ліга націй УЄФА

07.45 «Моя гра» І. Петряк
08.15 Іспанія — Боснія 

і Герцеговина. 
Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25 Португалія — Польща. 
Ліга націй УЄФА

12.10 Італія — США. 
Контрольна гра

13.55 Англія — Хорватія. Ліга 
націй УЄФА

16.05 Франція — Уругвай. 
Контрольна гра

18.00 ЧІ. Передмова до туру. 
Прем’єра

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Львів». ЧУ
19.45 Футбол Tables
21.20, 4.45 Ліга націй УЄФА. 

Огляд туру
22.15, 5.40 Топ-матч
22.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА
00.35 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга націй УЄФА
02.25 Світ Прем’єр-Ліги
02.55 Чорногорія — Румунія. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Молдова — 
Люксембурр. Ліга націй 
УЄФА

07.50 Огляд матчу «Данія-
Ірландія». Ліга націй 
УЄФА

08.00, 2.15 Туреччина 
— Україна. Контрольна 
гра

09.50 «Моя гра» І. Петряк
10.20 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга націй УЄФА
12.10 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру
13.05 Чорногорія — Румунія. 

Ліга націй УЄФА
14.50 Огляд матчу «Туреччина 

— Україна». 
Контрольна гра

15.00 Півн. Ірландія 
— Австрія. Ліга націй 
УЄФА

16.50 Світ Прем’єр-Ліги. 
Прем’єра

17.20 Огляд 3-го ігрового дня. 
Ліга націй УЄФА

19.15 Іспанія — Боснія 
і Герцеговина. 
Контрольна гра

21.05, 1.45 ЧІ. Передмова до 
туру

21.35 Англія — Хорватія. Ліга 
націй УЄФА

23.25 Світ Прем’єр-Ліги
23.55 «Шахтар» — «Львів». 

ЧУ
04.05 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА
05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.55 Правда життя
08.45 Річкові монстри
09.45, 17.50 Пригоди Остіна 

Стівенса
10.45 Скептик

11.55 Прихована реальність
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.45 Великі танкові 

битви
15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
16.45, 22.45 Цікаво.com
18.45, 20.50 Їжа богів
00.30 Містична Україна
02.00 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Міа та я-2»
08.15 М/с «Каспер»
09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
10.50 Т/с «Дорогий доктор»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»
15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

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

Навколосвітня 
подорож»

01.00 «Орел і решка. 
Незвідана Європа»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король повітря: 

Ліга чемпіонів»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Зірконавти
15.00 Віталька
16.00 М/ф «Епік»
18.00 Чотири весілля
21.00 Х/ф «Вихід: Боги та 

царі»
00.00 Х/ф «Гіркі жнива»
02.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
04.00 Щоденники Темного
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

11.50, 19.30 Щоденник 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

11.55 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Енеїда

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.00 Лайфхак українською

23.20 «Гордість світу»

02.30 100 років української 

історії за 100 хвилин

03.45 Тема дня

04.15 «Джеймс Мейс. 

Траєкторія долі»

05.10 Д/ф «Живі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Мелодрама «Анка з 

Молдованки»

20.15 Х/ф «Аватар»

23.25 Драма «Гіркі жнива»

01.20 «# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова-2018»

04.45 «Чистоnews-2018»

05.25 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

05.45 М/ф
06.25 «Жди мене. Україна»
08.15 «Слово Предстоятеля»
08.30 Х/ф «Самотня 

жінка бажає 
познайомитись...»

10.15 Х/ф «Полин — трава 
гірка»

12.10, 2.50 Х/ф «Дорога 
моя людина»

14.15 Т/с «Перша спроба»
18.10, 20.30 Т/с «Дружина 

генерала»
20.00 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Хроніки зради»
00.20 Х/ф «Дідька лисого»
02.10 Д/п «Галина Польських. 

За сімейними 
обставинами»

04.30 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

07.50, 15.20 Т/с «Хто ти?»

15.50 Т/с «Інша я»

20.00 Т/с «Інша я»

21.00 Zомбі-2. Промивання 

мізків

22.50, 2.10 Т/с 

«Спадкоємиця»

01.40 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

05.54, 7.09 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик»

07.10, 9.10 Заробітчани

11.10 Т/с «Х-файли. Секретні 

матеріали»

16.40 М/ф «Як приборкати 

дракона»

18.30 Х/ф «Прометей»

21.00 Х/ф «Чужий: Завіт»

23.40 Х/ф «Супернова»

01.10 Х/ф «Морган»

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.35 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.40 Секретний фронт

07.55 Х/ф «Ясон і 
аргонавти»

11.30, 13.00 Х/ф 
«Пограбування 
по-італійськи»

12.45 Факти. День

14.05 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Міцний 
горішок»

21.50 Х/ф «Міцний 
горішок-2»

00.20 Х/ф «Шоугьолз»
02.40 «На трьох»

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 1.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна Карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.55 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

09.55 Х/ф «Дім, у якому я 
живу»

11.50 Т/с «Коломбо»

15.35 «Речовий доказ»

16.45 «Легенди карного 

розшуку»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»

21.15 Х/ф «Ханна. 
Досконала зброя»

23.20 Х/ф «Револьвер»
01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

03.05 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 4

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Ятченко

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Кенгір. Сорок 

днів свободи

08.00 Новини 

08.05 Документальна 

програма. Кенгір. Сорок 

днів свободи

08.35 Документальна 

програма. Кардинал 

Любомир Гузар

09.00 Новини 

09.05 Розсекречена історія 

10.15 Документальна 

програма. Голодомор 

1932-1933 рр. 

Постгеноцидний 

синдром

10.45 Документальний фільм. 

Живі

12.00 Хвилина мовчання. 

Пам’яті жертв 

Голодомору 1932–1933 

років в Україні 

12.00 Документальна 

програма. Джеймс 

Мейс. Траєкторія долі 

12.50 Кінокласика кіностудії 

ім. О. Довженка. 

Художній фільм «Із 

житія Остапа Вишні» 

14.10 Документальна 

програма. Головний 

експонат

14.25 Розсекречена історія 

15.20 Вшанування пам’яті 

жертв Голодоморів

16.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРІВ

16.00 Вшанування пам’яті 

жертв Голодоморів 

16.20 Документальна 

програма. Голодомор. 

Світ знав, але мовчав

16.45 Документальна 

програма. Джеймс 

Мейс. Траєкторія долі 

17.45 Документальний фільм. 

Живі

19.00 Документальна 

програма. Голодомор 

1932-1933 рр. 

Постгеноцидний 

синдром

19.30 Документальний фільм. 

Будинок «Слово»

21.00 Розсекречена історія 

21.55 Документальна 

програма. Весна 68 

22.35 Документальна 

програма. Кардинал 

Любомир Гузар

23.00 Вшанування пам’яті 

жертв Голодоморів 

00.15 Документальна 

програма. Джеймс 

Мейс. Траєкторія долі 

01.10 Територія Кіно. Сергій 

Буковський

02.10 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса. Я йду, 

Христе…

03.30 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Леся Українка. Лісова 

пісня

 

СТБ

06.20 Х/ф «Вам і не 
снилося»

08.15 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

10.05 Битва екстрасенсів

12.10 Х/ф «Екіпаж»
15.00 Т/с «Кафе на Садовій»

19.00 Х-Фактор

23.35 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

00.25 Цієї миті рік потому

02.15 Ультиматум

ПРЯМИЙ

09.00, 15.00, 22.00 Ток-шоу 

«Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»

12.15 «МЕМ»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.55 «Цілком таємно»

09.55 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

16.45 Х/ф «Протистояння»
18.15 Х/ф «Тактична сила»
20.05 Х/ф «Посилка»
22.00 Х/ф «Королі 

вулиць-2»
23.50 Х/ф «Крижані акули»
01.40 Х/ф «Акулячий 

торнадо: Ажіотаж»
03.05 «Облом.UA.»

04.10 «Люстратор. Прокляття 

системи»

ФУТБОЛ-1

06.00 Португалія — Польща. 

Ліга націй УЄФА

07.45, 15.10 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 Німеччина — 

Нідерланди. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «Шахта» — «Львів». 

ЧУ

12.45, 20.55 Світ Прем’єр-Ліги

13.15 Туреччина — Україна. 

Контрольна гра

15.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Рома». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

16.50, 17.55, 23.25 Ліга націй 

УЄФА. Огляд туру

18.45 Топ-матч

18.55 LIVE. «Ювентус» 

— «СПАЛ». ЧІ

21.25 LIVE. «Інтер» — 

«Фрозіноне». ЧІ

00.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

02.10 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

04.00 «Інтер» — 

«Фрозіноне». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.45 Світ Прем’єр-ліги

06.30 Італія — США. 

Контрольна гра

08.20 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

10.15 Франція — Уругвай. 

Контрольна гра

12.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Ворскла». ЧУ

14.45, 20.15 Футбол NEWS

16.20 ЧА. Передмова до туру

16.50 LIVE. «Вотфорд» 

— «Ліверпуль». ЧА

18.55, 21.25 «Check-in»

19.25 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Челсі». ЧА

21.55 «Шахтар» — «Львів». 

ЧУ

00.15 «Удінезе» — «Рома». 

ЧІ

02.05 Топ-матч

02.15 «Ювентус» — «СПАЛ». 

ЧІ

04.05 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 5.15 Містична Україна

08.40, 18.00 У пошуках істини

10.20 Великі танкові битви

12.05 Їжа богів

13.05, 21.00 НЛО: секретний 

архів

16.05 Дикі острови

00.00 У пошуках інновацій

01.10 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.40 «TiBi Абетка»

08.15 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.00 М/ф «Барбі і 12 

танцюючих принцес»

13.40, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.35 М/ф «Балто»

19.10 Х/ф «Хатіко: 
Найвірніший друг»

22.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 Х/ф «Будинок 
проклятих»

02.10 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.15 М/ф «Пухнасті проти 

зубастих»

13.45 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

15.20 Х/ф «Іграшки з 
майбутнього»

17.00 М/ф «Козаки. Навколо 

світу. Австралія»

17.15 М/ф «Козаки. Навколо 

світу. Америка»

17.30 М/ф «Козаки. Навколо 

світу. Індія»

17.45 М/ф «Епік»

19.45 Х/ф «Я — початок»
22.00 Х/ф «Дика»
00.15 Х/ф «Смужка 

нескошених диких 
квітів»

01.45 17+

02.45 Панянка-селянка

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.10 Д/ф «Живі»

06.27, 6.30 «Голодомор 

1932-1933 рр. 

Постгеноцидний 

синдром»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 

1.10, 3.00 Новини

07.10 100 років української 

історії за 100 хвилин

07.25 «Вони боролись до 

загину»

08.05, 12.01 «Відкриваючи 

Україну. Сумна історія»

10.20, 14.50, 19.00 

«Голодомор. Світ знав, 

але мовчав»

11.00, 16.15 «Джеймс Мейс. 

Траєкторія долі»

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРУ 1932 р. 

— 1933 р. В УКРАЇНІ

13.00 Х/ф «Ісус. Бог і 
Людина»

15.20, 16.01, 19.25 

ВШАНУВАННЯ ПАМ`ЯТІ 

ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

16.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРІВ

17.20 «Будинок «Слово»

20.00, 5.05 Розсекречена 

історія

21.30 «Весна 68»

22.30 «Напам’ять». Левко 

Лук’яненко

23.00, 3.30 Світло

00.00 Телепродаж «Тюсо»

01.35 «Орегонський путівник»

02.05 «Смаки культур»

04.20 Війна і мир
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 1.45 «Українські 

сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

16.00 Х/ф «Аватар»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.40 «Ліга сміху-2018»

04.45 «ТСН-тиждень»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Без року тиждень»
08.00 «Удачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

11.00 « Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.00 «Творчий вечір 

К.Меладзе «Останній 

романтик»

16.00 Х/ф «Фото на 
документи»

18.00, 20.30 Т/с «Своя правда»

20.00 «Подробиці»

22.30 Х/ф «Влітку я надаю 
перевагу весіллю»

00.20 «Вещдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.45 Т/с «інша Я»

12.50 Т/с «Відчайдушний 

домогосподар»

17.00, 21.00 Т/с «Сліди в 

минуле»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Прикмета на 

щастя»

01.00, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.10 Стендап-шоу

05.59, 7.19 Kids Time

06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 М/ф «Втеча з планети 

Земля»

09.10 М/ф «Як приборкати 

дракона»

11.10 Х/ф «Глибинний 
підйом»

13.10 Х/ф «Прометей»
15.30 Х/ф «Чужий:Завіт»
18.10 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
21.00 Х/ф «Бунтар один. 

Зоряні війни: Історія»
23.50 Х/ф «Супер-8»

ICTV

04.15, 10.50, 13.00 «На трьох»

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Факти

05.10 Інсайдер

07.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Міцний 
горішок»

16.10 Х/ф «Міцний 
горішок-2»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Міцний 
горішок-3: Помирати 
з піснею»

23.25 Х/ф «Коммандос»
01.10 Х/ф «Апокаліпсис 

наших днів»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

НТН

05.45 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

07.25 Т/с «Коломбо»

10.55 Х/ф «Ати-батт, йшли 
солдати...»

12.35 Х/ф «В останню 
чергу»

14.15 Х/ф «Танцюй, 
танцюй»

16.55 Х/ф «Ханна. 
Досконала зброя»

19.00 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

20.55 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Доберман»
00.35 Х/ф «Револьвер»
02.35 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Територія Кіно. Сергій 

Лисецький

07.00 Новини 

07.10 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Рим

07.40 Двоколісні хроніки 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.45 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. «Син білої 

кобилиці». Художній 

фільм 

10.35 Фольк-music. Діти

11.25 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

11.30 Енеїда 

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Валенсія

14.00 Букоголіки 

14.30 Сильна доля

15.20 Фольк-music

16.15 Щоденник Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018»

16.25 Кажу любов. Даріна 

Красновецька. 

документальна 

програма

17.00 Дитячий пісенний 

конкурс «Євробачення-

2018». Фінал 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Національна опера 

України. Гаетано 

Доніцетті. Опера 

«Любовний напій»

01.10 Територія Кіно. Сергій 

Лисецький

02.05 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро» 

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

 

СТБ

05.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.40 Все буде смачно!

09.45 Караоке на Майдані

10.45 МастерШеф

17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

02.40 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 12.10, 17.10 Інтерв’ю с 

Юлієй Литвиненко

10.15 Ток-шоу «Кримінал»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 «Закрита зона»

15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика»

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

18.00 Ток-шоу «Ехо України»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10 «102. Поліція»

09.05 «Загублений світ»

12.00 «Шалені перегони»

13.00 Х/ф «Винищувачі»
14.45 Х/ф «Я, робот»
16.50 Х/ф «Робокоп»
18.50 Х/ф «Робокоп-2»
21.00 Х/ф «Робокоп-3»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC FN. Magny-

Ponzinibbio»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Удінезе» — «Рома». 

ЧІ

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Ювентус» — «СПАЛ». 

ЧІ

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Моя гра». Прем’єра

10.55, 13.00 «Check-in»

11.25 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Зоря». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

00.50 Журнал Ліги Чемпіонів

01.20 «Лаціо» — «Мілан». ЧІ

03.10 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

04.05 «Вулвергемптон» 

— «Гаддерсфілд». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Львів». 

ЧУ

07.50 Ліга Націй УЄФА. Огляд 

туру

08.45 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.35 «Маріуполь» — 

«Ворскла». ЧУ

12.25 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

12.55 «Моя гра»

13.25 LIVE. «Парма» 

— «Сассуоло». ЧІ

14.15, 16.25, 18.55, 22.15 

Футбол Tables

15.25 LIVE. «Борнмут» 

— «Арсенал». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

17.55 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «Гаддерсфілд». ЧА

20.00 LIVE. «Лаціо» — 

«Мілан». ЧІ. 2-й тайм

20.55 Журнал Ліги чемпіонів

21.25 LIVE. «Дженоа» 

— «Сампдорія». ЧІ

23.25, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

01.40 «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

03.40 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50 Містична Україна

08.40, 18.00 У пошуках істини

10.20 Великі танкові битви

12.05 Їжа богів

13.05, 21.00 НЛО: секретний 

архів

16.05 Дикі острови

00.00 У пошуках інновацій

01.00 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Барбі і 12 

танцюючих принцес»

11.10 М/ф «Балто»

12.40 Х/ф «Хатіко: 
Найвірніший друг»

14.25, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.00 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.00 «Вечірній квартал»

02.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Енчантімалс: 

Рідний дім»

11.00 Чотири весілля

16.00 Х/ф «Вихід: Боги та 
царі»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Х/ф «Я — початок»
00.45 Х/ф «Дика»
03.00 Панянка-селянка

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Доброго ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 

1.10, 3.00 Новини

09.35 Х/ф «Ісус. Бог і 
Людина»

11.15 «Світ дикої природи»

11.45, 16.15 Щоденник 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

11.50, 14.55 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 Енеїда

13.00 Лайфхак українською

13.20, 16.00 Телепродаж

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

15.00 Фольк-music

16.25 Кажу любов. Дарина 

Красновецька

17.00 Дитячий пісенний 

конкурс «Євробачення-

2018». Фінал

19.20 Шахтарська зміна

20.00 «Ігри імператорів»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 «Неповторна природа»

22.55 «Незвичайні культури»

00.00 Телепродаж «Тюсо»

01.35 «Орегонський путівник»

02.05 «Смаки культур»

02.30 «Смачні історії»

03.30 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Зберегти і пропагувати все, 
що є українським
 ■ Пані Наталіє, час стрімко летить. 
Одні покоління змінюють інші. Очолю-
вана вами нині організація живе й про-
довжує діяльність. Ось уже 70 років! І 
варто пригадати тих, завдяки кому цей 
ланцюжок жіночої діяльності українок 
у Бельгії не переривається.
 — У 1945 році до Бельгії прибуло, 
за різними оцінками, від 15 до 20 тисяч 
українців. Ці люди відповіли на пропо-
зицію Бельгійського уряду працювати 
у вугільних шахтах. Вони не хотіли по-
вертатися до України, окупованої ра-
дянською владою.
 Як відомо, один у полі не воїн. Мо-
лоді хлопці і дівчата це дуже швидко 
зрозуміли і почали гуртуватися. Так і 
виникла перша українська організація 
в Бельгії — Український допомоговий 
комітет, а при ньому жіноча секція. У 
1948 році, на першому конгресі україн-
ців Бельгії, 18 жінок заявили про ство-
рення окремої організації — Об’єднання 
українок Бельгії. 
 У тому ж 1948 році була створена і 
Світова федерація українських жіно-
чих організацій. ОУБ є одним із заснов-
ників СФУЖО, поряд із союзами украї-
нок Америки, Канади, ОУЖ Німеччини 
та Великобританії. До сьогодні ОУБ за-
лишається членом СФУЖО. 
 Будь-яка організація будується на 
власному ідейному підґрунті. Для ОУБ 
це перш за все — збереження і пропа-
гування всього, що є українським — 
культура, традиції, історія, а головне — 
мова. 
 ■ Ваша організація має певну мету, 
завдання?
 — Насамперед, всебічно допомагати 
Україні. Плекати почуття єдності, істо-
ричної нерозривності та зберігати куль-
турну спадщину українського народу. 
Дбати про збереження української іден-
тичності. Зберігати та налагоджувати 
нові зв’язки з міжнародними, зокрема 
жіночими, організаціями, представляти 
перед ними українське жіноцтво та за-
хищати інтереси українського народу.
 ■ Хто був першими очільницями 
Об’єднання українок Бельгії? 
 — Першою очільницею Об’єднання 
українок Бельгії у 1948 році стала пані Зі-
наїда Витязь, інженер за фахом, яка на-
родилася у Харкові. До війни викладала 
креслення у Харківському проектному ін-
ституті. Пані Зінаїда була душею органі-
зації довгих 26 років — аж до 1974 року. 
За цей час вона об’їздила Бельгію вздовж 
і впоперек. До 1950 року, тобто всього за 
2 роки, було створено 15 осередків. На 
жаль, у 1960 році почалася масова мігра-
ція українців за океан — у пошуках кра-
щої долі вони прямували до США, Кана-
ди, Австралії. У 1960 році у Бельгії зали-
шилося всього п’ять осередків об’єднання. 
Але це не послабило жіночого руху і ті, хто 
тут залишився, продовжували працювати 
з потрійною енергією. 

 

У 1969 році Об’єднання українців Бель-
гії було офіційно зареєстроване як не-
прибуткове товариство у Бельгійському 
моніторі, перший статут також був опуб-
лікований саме тоді. 
 Діяльність післявоєнного періоду 
не надто відрізнялася від сьогодніш-
ньої. Жінки організовували свята, різ-
номанітні заходи, виставки народно-
го мистецтва, вели просвітницьку ро-
боту серед бельгійців, до яких доноси-
ли, хто такі українці, пояснювали, що є 
така країна Україна, але вона тимчасо-
во окупована. Свято вірили в те, що їхня 
Батьківщина стане незалежною і само-
стійною. Усіма своїми діями намагали-
ся наблизити цей день. 
 Хочу розповісти про такий випадок. 
У 1991 році померла секретарка цент-
ралі Об’єднання українців Бельгії пані 
Анна Борачок. Померла від серцевого 
нападу після маніфестації у Брюсселі, 
під час якої вона разом зі своїми посес-
трами вимагала звільнення України від 
комуністичного поневолення. Як напи-
сала мені її онука, вона померла щасли-
вою, бо знала, що скоро зможе поверну-
тися у рідну домівку. Отже, наші попе-
редниці проводили політичні акції, пі-
кетували посольство тодішнього СРСР, 
як ми останнім часом це робили перед 
посольством Росії. 

Дрон — для бійців 
 ■ Як вдавалося зберегти рідну мову, 
традиції? 
 — В усі часи Об’єднання українців 
Бельгії відігравало важливу просвітни-
цьку роль. При осередках працювали 
українські школи і садочки. Дітей, які 
народжувалися на бельгійській землі, 
навчали української мови, історії, пі-
сень, українських народних танців. До 
речі, цікавим є те, що діяльність садоч-
ків у 1970-х роках частково фінансува-
лася з дотації Союзу українок Америки, 
що свідчить про тісну співпрацю і взає-
модію українських жіночих організа-
цій у світі ще до появи інтернету і су-
часних технологій. 
 Варто згадати, що завдяки старан-
ням пані Зінаїди Витязь у 1950-х роках 
на регіональному радіо Hainaut-Centre 
існувала щомісячна програма українсь-
кою мовою. 
 У той час, коли зв’язку з рідною зем-
лею не було, жінки організовували збо-
ри коштів для допомоги українцям ін-
ших країн — наприклад, Польщі, Бра-
зилії. Із 90-х років, коли Україна стала 

незалежною, всю гуманітарну допомо-
гу спрямували в Україну. 
 ■ Ви маєте осередки там, де перева-
жають українки? 
 — З новою хвилею еміграції у 2000-х 
роках організація отримала друге ди-
хання. Новоприбулі українки у 2012 
році створили осередок в Антверпені. А 
Революція гідності та початок війни на 
Донбасі стали поштовхом до створення 
у 2014 році осередку в Брюсселі. 
 Зараз наш історично найстаріший 
осередок у містечку Льєж успішно спів-
працює з двома молодшими. Серед член-
кинь нашої організації є такі, які наро-
дились уже на бельгійській землі, і ті, 
хто народився в Україні — хто до Другої 
світової війни, а хто вже в незалежній 
державі. Наймолодшим нема ще 30, а 
найстаршим — за 80 років. Ми всі різні, 
але в цьому величезне багатство нашої 
організації, яка переплела в собі найріз-
номанітніші таланти для спільної праці 
на благо громади й України. 
 ■ Ви живете активним громадським 
життям, проводите багато заходів. 
 — Ми успішно проводимо культур-
ні проекти, беремо участь у вистав-
ках, міжнародних фестивалях, ор-
ганізовуємо покази фільмів, кон-
церти музичних колективів. Наше 
завдання — просувати позитивний 
імідж України, пропагувати і поши-
рювати нашу культуру, нагадувати 
про Україну за будь-якої нагоди.
 ■ Не залишається осторонь 
об’єднання і від проблем, які зараз в 
Україні? 
 — Попри все, наша головна мета 
сьогодні — допомогти Україні захис-
титися від ворога і зберегти свою те-
риторіальну цілісність. Тому останні 
роки більшість наших зусиль направ-
лені на допомогу захисникам Украї-
ни. Ми допомагали і донецьким «кі-
боргам», і батальйонам «Азов» та «Ай-
дар», і бійцям «Правого сектору», і ок-
ремим бригадам Української армії. 
Купували тепловізори, пристрої ніч-

ного бачення, берці, одяг, кровоспинні 
засоби, рентген-апарати, апарати Єлі-
зарова, ліки. Останній наш « трофей 
» — дрон для бійців «Айдару», двоє з 
яких були присутні на ювілейному ве-
чорі з нагоди 70-річчя Об’єднання ук-
раїнок Бельгії. 

Україна там, де українці
 ■ Пані Наталіє, є з ким працювати, є 
кому сказати вдячне слово? 
 — Звісно, хочу подякувати всім тим, 
завдяки кому наш ювілейний вечір став 
можливим. Насамперед, членам органі-
заційного комітету, які провели не одну 
суботу і неділю разом, обдумували до 
деталей усі дрібниці. Серед активістів 
— Надія Бойченко, Оксана Гезей, Оль-
га Голова, Людмила Димнич, Леся 
Ігнатюк, Леся Ільшина, Люся Климен-
ко, Тетяна Мяус, Надія Сеничак, Оль-
га Суха, Ірина Храпко, Людмила Че-
репаніна, Галина Шаповал. Мої слова 
вдячності за допомогу на відстані і мо-
ральну підтримку Терезі Проць і Кате-
рині Згадзай.
 ■ Ви по-особливому відзначили жі-
нок, які багато років свого життя при-
святили організації Об’єднання украї-
нок Бельгії... 
 — Насамперед хочу подякувати 
за довголітню працю Марії Капечук, 
Марії Карпі, Ользі Михайлюк, Одарці 
Галабурді, Любові Лиско, Марії Гала-
бурді, Терезі Проць, Ганні Шпинді, Га-
лині Шаповал. Ми вирішили подарува-
ти їм ікони матері Божої. Ці ікони ви-
готовила українка Олена Кабаровська, 
яка живе у Херсоні в Україні. Пані Оле-
на — мама хворого на ДЦП 10-річного 
хлопчика Назара. Виготовленням ікон 
вона збирає гроші на лікування своєму 
синові. Отож, замовивши в Олени ікони, 
ми зробили ще одну добру справу — до-
помогли дитині пройти курс реабіліта-
ції у місті Трускавці. Тож нехай пресвя-
та Богородиця охороняє кожну жінку-бе-
региню. Сьогодні ми знаємо точно: «Ук-
раїна там, де є українки!» ■

ЮВІЛЕЙ

Із борщем та етноодягом
 У затишній залі збиралися українки. З усіх міст Бельгії дороги вели до Брюсселя. Радо зустрічали 
гостей з Німеччини, Люксембургу, України.
 Особливу шану учасники відзначення 70-річчя Об’єднання українок Бельгії віддали найстаршим 
представницям організації, а також вшанували пам’ять тих, хто стояв на початку створення ОУБ і до-
клав багато зусиль для того, щоб розповісти бельгійцям про Україну та її народ, який бореться за 
свою незалежність.
 Велику вдячність та повагу українкам Бельгії за їхню діяльність із захисту національних інтересів 
України в Бельгії та волонтерську роботу висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ко-
ролівстві Бельгія, представник України при ЄС за сумісництвом Микола Точицький. Він зачитав при-
вітання членкиням Об’єднання українок Бельгії з нагоди ювілею від імені заступника міністра закор-
донних справ України Василя Боднара. 
 На святкуванні було все бездоганно: організація вечірки, чудові, вишукані, самодостатні і гарно 
вбрані жінки в українських вишиванках, з коралями і з усмішками на обличчях...
 А ще — смачнющі страви! Ну, як, скажіть, обійтися без українського червоного борщу з пиріжка-
ми з капустою і грибами?! За особливим рецептом пані Леся Ігнатюк приготувала борщу 40 (!) літрів. 
Власне, й пиріжки — витвір її рук! 
 На столах радували око квіткові декорації, які майстерно виконала Ганна Шпинда. По завершен-
ні вечірки їх можна було придбати, а кошти від них пішли на потреби воїнів АТО. Кожному учаснику 
зібрання дістався смачний красивий пряник із логотипом об’єднання. 
 Оплесками українки Бельгії зустрічали своїх подруг, які на мить стали моделями й успішно де-
монстрували колекцію одягу еко-етнобренду «Зерно». Його представляла і засновниця марки Христи-
на Патик, яка завітала з Києва.

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Нашого красивого цвіту — 
по всьому світу
Як українці опинилися у Бельгії, вимагали звільнення 
України від комуністичного поневолення і донині 
зберегають рідну мову та традиції

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Київ—Брюссель

Із Наталією Осташ, головою Об’єднання 
українок Бельгії, ми познайомилися на 
нещодавньому святкуванні 70-річно-
го ювілею організації. Народилася пані 
Наталія у місті Турка, що на Львівщині. 
Жартома називає своє рідне місто сто-
лицею Бойківщини. Закінчила факуль-
тет іноземних мов Дрогобицького педа-
гогічного інституту. Доля так склалася, 
що нині живе й працює в Бельгії. Вже 
чотири роки очолює Об’єднання украї-
нок Бельгії. 

Наталія Осташ, голова Об’єднання українок Бельгії вручає ікону найстаршій членкині 
об’єднання Любові Лиско.

❙
❙

Наталія Осташ, голова 
Об’єднання українок Бельгії.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Представники 50 країн та понад 150 
компаній підписали документ під на-
звою «Париж закликає до довіри та без-
пеки в кіберпросторі», в якому взяли на 
себе зобов’язання активніше боротися з 
кіберзлочинністю, зокрема із втручан-
ням у вибори та мовою ненависті, пові-
домляє «Німецька хвиля».
 Як відзначає агенція «Ассошiейтед 
Пресс», серед підписантів є країни-чле-
ни Євросоюзу, Японія, Канада, а також 
такі інтернет-гіганти, як «Фейсбук», 
Google та «Майкрософт», однак відсут-
ні США, Росія та Китай. Документ пе-
редбачає спільну роботу із запобігання 
такій діяльності, як онлайн-цензура та 
крадіжки комерційних таємниць.
 Одним з ініціаторів підписання до-
кумента був президент Франції Емма-
нюель Макрон, який вважає, що у світі 
назріла потреба кращого регулюван-
ня інтернету. Виступаючи на організо-
ваному ЮНЕСКО Форумі з управління 
інернетом, Макрон повідомив, що «Фей-
сбук» погодився прийняти в першій по-
ловині наступного року групу французь-
ких посадовців, які спостерігатимуть за 
боротьбою з мовою ненависті в соціаль-
ній мережі.
 Багато країн світу, передусім Євро-
пи, цього року організували власні на-
ціональні агенції чи служби з боротьби 
з кіберзлочинністю та фейковими нови-
нами. Показово, що така служба нещо-
давно створена навіть у Ватикані.
 Підписанню документа в Парижі пе-
редували кілька серйозних аналітич-
них звітів. Обсяг дезінформації, яку по-
ширюють через інтернет, зростає так 
швидко, що фейкові новини починають 
витісняти реальні. Про це заявив голо-
ва комітету Палати громад британського 
парламенту з культури, преси та спорту 

Даміан Коллінз. За його словами, люди 
вже часто не здатні відрізнити фейкові 
новини від реальних. У доповіді комі-
тету йдеться, що ця проблема є серйоз-
ною загрозою демократії. У ньому також 
міститься заклик жорсткіше регулюва-
ти соціальні мережі.
 Раніше британський уряд заявив про 
намір запровадити цифрову ідентифі-
кацію всіх передвиборчих оголошень у 
ЗМІ. Це означає, що всі політичні текс-
ти, що публікуються в інтернеті, повин-
ні мати зареєстрованих авторів, які від-
повідальні за них. Доповідь британських 
парламентаріїв підготували після скан-
далу з компанією Cambridge Analytica, 
який розгорівся на початку цього року. 
Цю лондонську компанію, що займаєть-
ся просуванням політичної реклами, 

звинувачують у використанні особис-
тих даних десятків мільйонів користу-
вачів компанії «Фейсбук» для того, щоб 
вплинути на результати президентських 
виборів у США в 2016 році, а також на 
результати референдуму щодо «Брекзи-
ту».
 Члени комітету розглянули дані 
щодо різних країнах світу, в яких від-
значалися спроби вплинути на резуль-
тат виборів за допомогою соцмереж. Їм 
надали відомості про те, як російські 
спецслужби намагалися вплинути на на-
строї виборців шляхом розміщення рек-
ламних оголошень у «Фейсбуці». Росія є 
головним світовим постачальником на-
півправдивих, перекручених чи брехли-
вих повідомлень через радіо і телебачен-
ня, але головним чином через інтернет. 

 «Якщо ці інструменти втручання на-
стільки сильні, що можуть проникати 
у свідомість мільйонів людей у всьому 
світі шляхом натискання кнопки, якщо 
ними можна користуватися для поши-
рення дезінформації без розкриття її 
джерела, то ми маємо справу з серйоз-
ною загрозою нашій демократії», — за-
явив Даміан Коллінз.
 У доповіді наголошується, що дедалі 
частіше люди дізнаються про те, що від-
бувається в країні, не за допомогою тра-
диційних засобів інформації — телеба-
чення, газет і радіо, — а за допомогою 
публікацій у соцмережах. Люди схиль-
ні вірити такій інформації, тому що дові-
ряють друзям та родичам, які її поши-
рюють.
 Фейкові новини з’являються у най-
різноманітніших формах, від сатири й 
пародій до сфабрикованих зображень 
та відвертої пропаганди, відзначається 
в доповіді. Головна рекомендація авто-
рів доповіді — змінити виборчі закони, 
які врахували б появу нового чинника в 
медійній сфері та його вплив на соціаль-
ні та політичні процеси.
 Є й інший бік медалі «фейкових но-
вин». Уряди в багатьох країнах світу по-
силюють контроль над доступом своїх 
громадян до вільної інформації в мережі 
інтернету. При цьому для придушення 
інакомислення використовують гасло 
боротьби з «фейковими новинами». Та-
ких висновків доходить в останній ре-
дакції свого щорічного звіту про свобо-
ду в інтернеті американська неурядова 
організація Freedom House. Звіт під на-
звою Freedom on the Net 2018 («Свобода 
в мережі-2018»), що був поширений на 
початку цього місяця, охоплює 65 країн, 
на які припадає 87% користувачів інтер-
нету в усьому світі. 
 У методології Freedom House кож-
на країна отримує кількісну оцінку від 
0 балів (найбільш вільний інтернет) до 
100 (відсутність свободи в інтернеті). 
Організація ділить усі досліджені краї-
ни на три групи, відповідно до свободи 
в інтернеті: вільні (0—30 балів), час-
тково вільні (31—60 балів), невільні 
(61–100 балів). Україну в цій доповіді 
позиціонують як «частково вільну» 
державу, де, однак, «помітних змін не 
відбулося». ■

ЗАГРОЗА

Брехня опановує світ
50 країн зобов’язалися боротися з фейками та кіберзлочинністю

■

У сучасному світі відрізнити фейкові новини від реальних стає дедалі важче.
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

 Канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель підтримує ідею створення 
країнами ЄС спільної армії, що не 
буде суперечити НАТО. «Ми повин-
ні працювати над тим, аби певного 
дня мати справжню європейську ар-
мію», — заявила у Європарламен-
ті глава німецького уряду. Ці сло-
ва викликали емоційну реакцію у 
пленарному залі: частина депутатів 
привітала пропозицію оплесками, а 
інша — свистом. 
 Під час виступу в Європарламен-
ті Ангела Меркель фактично підтри-
мала нещодавню ідею президента 
Франції про створення спільної єв-
ропейської армії, зазначає «Франс 
Пресс». Але нагадала, що ця пропо-
зиція не нова і навела слова глави 
Єврокомісії Жан-Клода Юнкера чо-
тирирічної давнини: «Загальноєвро-
пейська армія могла б показати сві-
ту, що між європейськими країнами 
ніколи не буде війни». Пані Меркель 
додала, що така армія не буде про-
тидією НАТО і що «ніхто не хоче ста-
вити під сумнів класичні союзи». 
 Утім ідею спільної армії більш 
рішуче просунув саме Макрон. 6 
листопада в інтерв’ю радіостанції 
Europe 1 він заявив, що Євросоюзу 
потрібна власна армія, незалежна 
від США, яка могла б захищати єв-
ропейців від різних потенційних за-
гроз, у тому числі з боку Росії. 

Проти цієї ідеї виступає президент 
США Дональд Трамп, хоча вона якраз і 
виникла відповіддю на його безвідпові-
дальну риторику, що Європа повинна 
сама себе захищати, та інші вказів-
ки європейським партнерам, якими 
Трамп виставляв себе таким собі «на-
чальником Європи». 
 Після поведінки Дональда Трампа 
під час святкування сторіччя закінчен-
ня Першої світової війни в Парижі у 
понеділок на цьому тижні Емманюель 
Макрон був змушений вдатися до дуже 
різких слів на адресу президента США: 
«Що має для мене значення, якщо чес-
но, — то це те, що ми робимо спільно 
з американською армією», — наголо-
сив Макрон, говорячи про важливість 
співробітництва зі США у військовій 
галузі». І продовжив: «У кожен мо-
мент нашої історії ми були союзника-
ми, а союзників потрібно поважати», 
— говорив Макрон в інтерв’ю чільно-
му французькому телеканалу TF1 з па-
луби французького атомного авіанос-
ця «Шарль де Голь». І нагадав у цьо-
му контексті про французьку допомо-
гу для США у війні за незалежність та 
військову підтримку, які Франції на-
дали США в обох світових війнах». А 
наостанок додав головне: «Сполучені 
Штати є нашим історичним союзни-
ком і ним залишаться. Це союзник, з 
яким ми підемо на будь-які ризики, 
з яким реалізуємо найбільш складні 
операції. Але бути союзником не озна-
чає бути державою-васалом». 

 «Емманюель Макрон запропо-
нував створити європейську армію, 
яка захищала б від Китаю, Росії та 
США. Але в Першу і Другу світові 
війни на Францію нападала Німеч-
чина. Вони в Парижі вже почали го-
ворити по-німецьки, доки Америка 
їх не врятувала», — іронізує у від-
повідь Трамп. В іншому твіті Трамп 
прямо назвав французів націоналіс-
тами, яких ще світ не бачив. 
 Агенція «Блумберг» заначає, 
що ідею Макрона—Меркель у ре-
альності буде дуже важко реалізу-
вати. Америка має десятки військо-
вих баз у Європі, на яких дислоко-
вані 65 тисяч військовослужбовців. 
Навряд чи Європа може дозволити 
собі подібні масштаби, додає «Блум-
берг». Скептично ставляться до ідеї 
Макрона і в НАТО. Генсек Альянсу 
Йєнс Столтенберг заявив, що вій-
ськове співробітництво країн ЄС не 
повинне перетворюватись на аль-
тернативу НАТО. «В Європи недо-
статньо сил, щоб упоратись без взає-
модії зі США», — наголосив він. 
 Де двоє чубляться, там виграє 
третій. Президент Росії позитив-
но оцінив ідею створення європей-
ської армії. «Цілком природно, 
що вони хочуть бути незалежни-
ми, самодостатніми, суверенни-
ми в галузі оборони та безпеки», 
— заявив Путін в інтерв’ю росій-
ському пропагандистському теле-
каналу RT. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Орегон визнав Голодомор геноцидом
 Штат Орегон став 19-м у США, який визнав Голодомор 
геноцидом українського народу. Про це повідомляє посоль-
ство України у США, публікуючи прокламацію, підписану гу-
бернатором штату Кейт Браун. «Голодомор — це геноцид, 
вчинений радянським режимом під керівництвом Йосипа 
Сталіна проти українського народу», — йдеться у докумен-
ті. При цьому наголошується, що Орегон візьме участь у 
вшануванні жертв Голодомору до 85-ї річниці трагедії.

«Неминучі» вибори
 Президент Росії Володимир Путін сперше прокоменту-
вав «вибори» на окупованих територіях Донбасу, заявивши, 
що вони були «неминучими». Про це він сказав після візи-
ту до Сінгапуру, повідомляє УНІАН. «Що стосується засу-
дження будь-ким ось цих «виборів» [в ОРДЛО], ми щось 
не чули [від країн Заходу] засудження вбивств, які відбува-
ються на територіях невизнаних республік, ось у чому спра-
ва». На його думку, треба засудити «політично мотивовані» 
вбивства. «Цим викликана реакція людей, які там прожива-
ють. А що думали ті, хто організовує подібні злочини? Звіс-
но, [вибори] були неминучими», — додав Путін.

США готують «драконівські» санкції 
проти Росії 
 Помічник держсекретаря США з питань міжнародної 
безпеки та нерозповсюдження Крістофер Форд заявив, що 
другий етап санкцій проти Росії у зв’язку з отруєнням у бри-
танському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і 
його дочки буде більш «драконівським», ніж перший. Під 
час виступу у фонді Heritage Форд розповів, що в даний мо-
мент Держдеп веде активну роботу над новим раундом сан-
кцій, передає «Новоє врємя».

З Мукачева у Будапешт запустили потяг
 Укрзалізниця запустила в тестовому режимі потяг «Му-
качів — Будапешт», повідомляють «Українські новини». 
«Плануємо найближчим часом запустити регулярне сполу-
чення. Особливістю є те, що цей поїзд йде по євроколії, а 
отже, пасажирам не потрібно буде витрачати години на за-
міну колісних пар і вичікувати черги на кордоні», — ци-
тує агенція міністра інфрастуктури Володимира Омеляна. 
За його словами, наступним напрямком за якому Укрзаліз-
ниця має намір запустити потяг буде Словаччина.

■КОНФРОНТАЦІЯ

Європа захищатиметься сама?
У ЄС дедалі гучніше говорять про створення спільної європейської армії

■
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«Ми показали дуже погану гру. Ми не атакували, ми не виконували 

вказівок тренера, ми нічого не зробили правильно. Я вибачаюся від 
імені всієї команди, це ганьба. Це останній такий непривабливий матч у 

виконанні нашої команди».
Кирило Фесенко
вітчизняний центровий БК «Дніпро»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У вересні минулого року виконком Між-
народної федерації важкої атлетики на один 
рік призупинив членство нашої країни в 
своїй організації, аргументувавши своє рі-
шення значною кількістю позитивних до-
пінг-проб, які здали наші важкоатлети на 
олімпіадах 2008 та 2012 років.
 Утім на початку жовтня сплив термін річ-
ної дискваліфікації української та ще вось-
ми національних федерацій, які також були 
покарані через масштабний характер пору-
шень антидопінгових правил, відтак після 
річної перерви — пропуску чемпіонату сві-
ту-2017 та чемпіонату Європи-2018 — вітчиз-
няні майстри важкої атлетики знову вийшли 
на міжнародний поміст, узяли участь у цьо-
горічному мундіалі, який приймала Тур-
кменія. До її столиці — Ашгабада — наша 
країна відрядила команду з десяти атлетів, 
один з яких, у підсумку, піднявся на плане-
тарний п’єдестал, викликавши у керівників 
національної федерації шквал позитивних 
емоцій та море задоволення.
 У нашому важкоатлетичному господар-
стві, котре очолює підприємець й водночас 
народний депутат України Олександр Гере-
га, срібний успіх Дмитра Чумака в категорії 
до 102 кг назвали тріумфом. Хоча на тлі чу-
ток про іще одну річну дискваліфікацію для 
українських важкоатлетів й можливе їхнє 
відсторонення від Олімпіади-2020 — після 
того, як упродовж 2018 року на допінгу спій-
мали двох наших юніорів (Ігоря Обухова та 
Олену Шовкопляс) та ветерана, призера ЧЄ 
Олександра Пелешенка — переможні реля-
ції могли бути й дещо скромнішими.
 Загалом, до золотої вершини, котру вдруге 
у своїй кар’єрі підкорив іменитий іранець Алі 
Хашемі, досвідченому українцеві не вистачи-
ло трьох кілограмів, на які, власне, Дмитра й 
обійшов його головний конкурент.
 Піднявши в ривку 176 кг й штовхнув-
ши 217, в сумі Чумак зібрав 293 кілогра-
ми, котрі принесли йому другу в кар’єрі ме-
даль світової першості. Уперше ж на світо-
вий п’єдестал Дмитро Чумак піднявся в 2015 
році, коли став бронзовим призером «мундіа-
лю» в Хьюстоні. Маючи за своїми плечима 
не тільки найбільший серед колег по збірній 
змагальний досвід, а ще й «срібний» виступ 
на минулорічній європейській першості в 
Спліті, до Ашгабада титулований 28-річний 

важкоатлет зі Скадовська їхав у статусі без-
заперечного лідера української збірної, де, в 
підсумку, майстерно й підтвердив своє висо-
ке реноме. Інший представник збірної Украї-
ни в категорії до 102 кг — Костянтин Рева — 
показав на Туркменському чемпіонаті світу 
високий шостий результат (373 кг). При цьо-
му здобутки решти членів української чо-
ловічої команди в Ашгабаді були не такими 
переконливими: Володимир Гоза (категорія 
до 96 кг) завершив змагання на 14 місці, Ілля 
Куликов (до 96 кг) показав 23 результат, Ігор 
Конотоп (категорія до 81 кг) став 24-м, наш 
«супертяж» Олег Слободянюк (понад 109 кг) 
обмежився 21-ю сумою, програвши, що ціка-
во, «срібному» результатові — легшого за ва-
гою — Чумака 17 кг. Примітно, що незадов-
го до ЧС-2018, виступаючи на чемпіонаті Ук-
раїни у Львові, Чумаку вдалося підняти — 
в ривку та поштовху разом — 400 кг, котрі 
б автоматично принесли йому на «мундіалі» 
«золото». Утім турнірна доля склалася дещо 
по-іншому.
 Так само більш високого результату очі-
кували наставники й від лідерів жіночої збір-
ної України, призерів минулорічного чемпіо-
нату Європи — Ірини Дехи (до 81 кг) та Анас-
тасії Лисенко (понад 87 кг). Утім Деха в під-
сумковому протоколі зупинилась на 6-му 
щаблі, Лисенко завершила змагання вось-
мою. Дві інші українські важкоатлетки, Ка-
міла Конотоп та Марія Гангур, які дебютува-
ли на змаганнях подібного рангу у ваговій ка-
тегорії до 55 кг, показали 29-й та 33-й резуль-
тат відповідно. ■

ВАЖКА АТЛЕТИКА

На медальній хвилі
Відбувши річну 
дискваліфікацію, вітчизняні 
важкоатлети повернулися 
до підкорення 
планетарних вершин

■

На чемпіонаті світу в Ашгабаді Дмитро Чумак — єдиний у складі 
«синьо-жовтих» — здобув планетарну нагороду.
Фото з сайта iwf.net.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 В останні роки, позбавлена 
серйозного «легіонерського» під-
силення з-за кордону, вітчизняна 
чоловіча суперліга почала посту-
пово збавляти хід. У нових умо-
вах, уже звиклі до перебування 
на других ролях, доморощені бас-
кетболісти отримали шанс проде-
монструвати свій потенціал. Хо-
рошим для них тестом стали єв-
рокубки, де в поточному сезоні 
змагаються дві найкращі коман-
ди минулого чемпіонату — «Чер-
каські мавпи» та «Дніпро». Ос-
танні, до слова, свій єврокубко-
вий дебют проводять узагалі без 
жодного іноземця в складі. Як ре-
зультат, один iз лідерів українсь-
кої суперліги в груповому раун-
ді Кубка Європи-2018/2019 не 
виграв іще жодного матчу.
 Остання ж гра підопічних Де-
ниса Журавльова на міжнарод-
ній арені, котра відбулася мину-
лого «мід-уїку», узагалі справила 
гнітюче враження, адже за нена-
лежний рівень гри «Дніпро» кри-
тикували не тільки вболівальни-
ки, а й, що буває неймовірно рід-
ко, невдоволення ставленням 
дніпрян до гри виказав і голо-
вний тренер їхнього суперника. 
«Гравці «Дніпра» розпочали гру 
без концентрації й не продемонс-
трували своїх справжніх здібнос-
тей», — наголосив головний тре-
нер грецького «Аріса» Вангеліс 
Ангелу, підопічні котрого перег-
рали команду-суперника з пере-
вагою в 25 очок.

 Слід відзначити, що до Греції 
«Дніпро» прибув, не маючи аб-
солютно ніякої мотивації, адже 
шанси на продовження турнірної 
боротьби підопічні Журавльова 
втратили після того, як зазнали в 
групі четвертої поразки поспіль.
 Не виключено, що бодай якісь 
внутрішні стимули мав новий 
центровий дніпрян Кирило Фе-
сенко, котрий лише кілька тиж-
нів тому підписав контракт iз клу-
бом. Утім і його дії були далекими 
від ідеалу. Загалом, провівши на 
майданчику трохи більше 16 хви-
лин, вітчизняний «бігмен» iз до-
свідом виступів у НБА спромігся 
набрати лише два бали.
 «Ми показали дуже погану 
гру. Ми не атакували, ми не вико-
нували вказівок тренера, ми нічо-
го не зробили правильно. Я виба-
чаюся від імені всієї команди, це 

ганьба. Це останній такий непри-
вабливий матч у виконанні нашої 
команди», — наголосив новачок 
«Дніпра» Фесенко.
 У нинішньому сезоні пози-
ція центрового в дніпровському 
клубі має статус проблемної. Піс-
ля від’їзду до Грузії Сергія Загре-
би в «Дніпрі» зробили ставку на 
Кирила Натяжка, котрий після 
кількарічної перерви повернувся 
на паркет. Утім за той час, що ми-
нув від початку сезону, Натяжко 
так і не зміг повернути собі ігрові 

та фізичні кондиції, котрі свого 
часу дозволяли йому конкурува-
ти за місце в основному складі на-
ціональної збірної України.
 Тож не дивно, що в пару до 
Кирила «Дніпро» запросив ін-
шого ветерана-центрового з до-
свідом виступів за «синьо-жов-
тих». У своєму дебютному мат-
чі за новий клуб Фесенко допо-
міг команді Журавльова взяти 
реванш у «Миколаєва» за пораз-
ку в першому колі поточного ЧУ. 
Натомість відкрити лік своїм пе-

ремогам у Кубку Європи «Дніп-
ро» з Фесенком не змогли. Остан-
ня спроба «розмочити сухий ра-
хунок» у поточному Кубку Євро-
пи буде в дніпрян у заключному 
поєдинку групового раунду про-
ти фінської «Катаї».
 Щодо «Черкаських мавп», то 
свою дебютну перемогу на групо-
вому етапі КЄ підопічні Максима 
Міхельсона здобули в третьому 
турі, коли розгромили румунсь-
ку «Стяуа». Водночас поєдинок 
п’ятого ігрового дня український 
чемпіон розгромно програв дансь-
кому «Баккену», після чого пов-
ністю втратив шанси на продов-
ження турнірної боротьби. Утім, 
на відміну від «Дніпра», у чер-
каських баскетболістів є одна пе-
ревага — вони точно не завершать 
груповий етап КЄ на останньому 
місці. ■

ТАБЛО

 Кубок Європи. Перший групо-
вий етап. 5-й тур. Група G. «Аріс» 
(Греція) — «Дніпро» — 86:61. «Ка-
тая» (Фінляндія) — «Левськи» 
(Болгарія) — 95:102.
 Турнірне становище: «Левськи» 
— 5 перемог/0 поразок, «Катая» — 
3/2, «Аріс» — 2/3, «Дніпро» — 0/5.
 Група Е. «Баккен» (Данія) — 
«Черкаські мавпи» («Україна) — 
121:89. «Приштина» (Косово) — 
«Стяуа» (Румунія) — 74:69.
 Турнірне становище: «Баккен» 
— 5/0, «Приштiна» — 4/1, «Черкась-
кі мавпи» — 1/4, «Стяуа» — 0/5.

■

Баскетболісти «Дніпра» продовжують програвати на євроарені.
Фото з сайта bcdnipro.com.
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БАСКЕТБОЛ

Останній шанс — для реабілітації
Жоден iз вітчизняних 
представників 
чоловічої суперліги 
не зможе продовжити 
боротьбу в Кубку 
Європи

■
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Біруте Баневічуте: Мене навчили діти
Як хореограф і педагог із Литви підготувала в Україні проект про розвиваючу роль танців для малюків
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 Два чоловiки повертаються у 
своє село, випили. Ніч.
 — Дивись, Васю, у твій будинок 
через вікно злодій лізе.
 — Нехай лізе, дружина поду-
має, що це я, i так по пиці надає, що 
забуде, навiщо лiз.

* * *
 — Пане професоре, що ви на-
робили? У залікову книжку «неза-
довiльно» не ставлять.

 — Не турбуйтеся, вона вам біль-
ше не знадобиться.

* * *
 — Будь другом, порадь мені, з 
ким одружуватись — із багатою со-
рокарічною вдовою чи молодою дів-
чиною, бідною, але яку я люблю?
 — Звичайно, з дівчиною, адже 
найголовніше у світі — це любов. 
До речі, хто ця вдова і де вона 
живе?

По горизонталі:
 1. Дівчина-прислуга у Сірків у ко-
медії Михайла Старицького «За дво-
ма зайцями». 4. Шестикрилий янгол 
вищого рангу. 8. Той, кого в Росії на-
зивали «заплічних справ майстром». 
9. Український аналог литовського 
«Саюдіса» чи польської «Солідар-
ності» початку 90-х. 10. Вода взимку. 
11. Музичний інструмент, який Кла-
ра украла у Карла. 13. Сучасний ук-
раїнський художник-ілюстратор ди-
тячих книжок. 14. Знаменитий фільм 
Олександра Довженка. 16. Інфек-
ційне захворювання, яке часто про-
являється висипами на губах. 18. 
Перський цар, який наказав покара-
ти батогами море. 21. Дорожня сум-
ка, яка чіпляється до сідла. 23. Ук-
раїнський співак і художник, перший 
голос легендарного ансамблю «Коб-
за». 24. Дуже твердий матеріал (ал-
маз, корунд, карборунд та ін.), що за-
стосовується для шліфування, точін-
ня і полірування.  25. Батько Окса-
ни з повісті Гоголя «Вечори на хуторі 
поблизу Диканьки». 27. Що не тре-
ба казати, доки не перескочиш? 31. 
Електрично заряджена частинка. 32. 
Українська народна казка про робо-
тящого півника і двох лінивих мише-
няток. 33. Головний герой поеми Та-
раса Шевченка «Гайдамаки». 
По вертикалі:
 1. Сталь, яку використовували  
в домонгольський період у Київсь-
кій Русі для виготовлення особливо 
міцних і гострих мечів. 2. Один з ос-
новних атрибутів ватаги колядників 
на Маланку. 3. Вожак зграї вовків, 
яка прихистила Мауглі. 4. Горлівсь-
кий хімічний концерн, у недалекому 

минулому — один із лідерів вироб-
ництва мінеральних добрив та лі-
карських препаратів. 5. Пташка, яка 
будує гніздо у формі рукавички. 6. 
Попередження у спорті за порушення 
правил, грубу гру. 7. Донька колхідсь-
кого царя Еєта та Океаніди Ідії, онуч-
ка Геліоса, яка допомогла Ясону здо-
бути золоте руно. 11. Жалка росли-
на, з якої роблять тканину. 12. Річка, 
на якій стоїть Житомир. 15. Речови-
на, якою покривають поверхню пред-
метів із дерева чи шкіри для блиску 
і збереження їх від псування. 17. Іс-
торичний відрізок часу. 19. Українсь-
кий музикант, лідер гурту «ВВ». 20. 
Кількість відвідувачів сайта за пев-
ну одиницю часу. 21. Частина зрі-
заної чи зламаної гілки, що лишила-
ся на дереві. 22. Контурний малюнок 
предмета. 23. Український письмен-
ник-гуморист, який 10 років провів у 
таборах ГУЛАГу. 26. Ім’я американсь-
кого президента, який гарно грав на 
саксофоні. 27. «Реве та стогне Дніпр 
широкий, сердитий вітер завива. До-
долу верби ... високі, горами хвилі 
підійма» (Тарас Шевченко). ■
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Дара ГАВАРРА

 Багато зі спортсменок, облишивши спорт, не 
знають, чим би таким зайнятися. Наша олімпійсь-
ка чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатді-
нова не з таких: вона і майстер-класи по всьому 
світу проводила, і з дітками гімнастикою займа-
лася, і заміж успішно вийшла, і синочка народила. 
А тепер ще й вирішила підкорити великий екран. 
Так, Анна знялася у комедійному роуд-муві «Про-
дюсер», яке вийде на вітчизняні екрани в День за-
коханих — 14 лютого наступного року.
 За сюжетом дебютантка грає тренера у спорт-
клубі, яка пристрасно відстоює честь шанувальни-
ць фітнесу від одного нахабного типа. Централь-
ним же персонажем фільму є самовпевнений та 
самозакоханий кінопродюсер, якому успіх вда-
рив у голову. Він витратив на неймовірні вечірки 
всі гроші, зароблені за попередній фільм, більше 
того — і кошти, призначені для зйомок наступ-
ної картини. Та ось «час розплати» настав: нові 
зйомки розпочинаються вже завтра, а платити за 
них, як виявилося, нічим... Продюсер має знай-
ти купу грошей та власноруч доставити їх на зні-

мальний майданчик за містом. 
Дорогою на нього чекають чу-
дернацькі пригоди та кумедні 
ситуації.
 Нова кінозірка Анна роз-
повідає, що було дуже ціка-
во спробувати себе у кіно. 
Вона дуже хвилювалася, 
але результат перевершив її 
сподівання: їй так сподобався про-
цес кінозйомок, що вона готова зніма-
тися ще і ще. «Дякую всій команді й 
особливо режисеру (Сергій Вейн. — 
Ред.), який дуже допомагав мені і 
підтримував», — ділиться вра-
женнями гімнастка-актриса.
 Зазначимо, що, окрім гім-
настки Анни Різатдінової, у ко-
медії зіграти також телеведу-
чий Олексій Дурнєв, співак 
Павло Зібров та просто кра-
суня Даша Астаф’єва. ■

з 19 до 25 листопада

 Овен (21.03—20.04). Приготуйтесь вирішу-
вати справи, пов’язані з бізнесом, переїздом або 
придбанням нерухомості. Доведеться витратити-
ся на дiтей або близьких людей.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Довіряйте своїм 
внутрішнім відчуттям і чиніть так, як вважаєте за 
потрібне. Тоді ви зможете домогтися успіху в усіх 
ваших починаннях. Ближче до вихiдних чекайте 
важливi новини.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23. 

 Близнюки (22.05—21.06). Постарайте-
ся не прогавити можливостей, хто знає, коли вони 
з’являться наступного разу. Не сумнівайтеся і дійте 
— нехай це буде вашим девізом на весь тиждень.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень принесе чудові 
нові переживання в коханнi та дружбi. Однак вір-
ність не буде вашою основною рисою впродовж 
цього періоду. Попереду новi знайомства i новi 
враження.
 Дні: спр. — 25; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Нинішні стосунки з ко-
ханою людиною чекають серйознi випробування. 
Можливо, вам варто обмежити себе і не гнатися за 
примарними мріями, ризикуючи зруйнувати сім’ю?
 Дні: спр. — 21; неспр. — 24.

 Діва (24.08—23.09). Вам доведеться попра-
цювати, щоб стабілізувати ситуацію. Намагайтеся 
більше часу проводити разом зі своєю другою по-
ловиною, ведіть світське життя. Сварки виникати-
муть через дрібниці, не ображайтеся і намагайте-
ся дивитися на речі з гумором.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Терези (24.09—23.10). Якщо ви самотні, то за-
раз несприятливий період для нових романів. Як побу-
дувати своє особисте життя, вам підкаже серце. Не доз-
воляйте стороннім людям втручатися у ваші стосунки.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Скорпіон (24.10—22.11). Радимо утримати-
ся від необдуманих обіцянок. Ваша обачність допо-
може захиститися   від неприємних любовних пере-
живань. Настане сприятливий період у сiмейному 
життi, але не виставляйте свої стосунки напоказ.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Тиждень прине-
се нові можливості для професійного і кар’єрного 
зростання. Можливо, вам варто змінити роботу. У 
будь-якому випадку вас чекає багато різних діло-
вих пропозицій.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). Не бійтеся помили-
тися з вибором і довіртеся своїй інтуїції — вона вас 
не підведе. У будь-якому випадку знайте, фортуна 
— на вашому боцi. Зірки пророкують ділові поїзд-
ки, можливо, закордонні.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Вашій кар’єрі нічо-
го не загрожує. Хоча будьте готові, що непередба-
чені обставини можуть змінити звичний хід подій. 
Зберігайте спокій і впевненість у своїх силах, і ви 
будете у виграші.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). На вас чекає великий 
успiх, ризикуйте і втілюйте в життя будь-які свої 
проекти. Несподiвано можуть виникнути конфлiк-
ти з колегами по роботі, але удача вас не покине.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Анна Різатдінова.❙

СІНЕМА

Анна Різатдінова — 
спортсменка, красуня 
І просто... акторка

■

17—18 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi -5...-7, удень 0...+2. 
Пiслязавтра температура вночi -5...-7, удень 0...+2.

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