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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,975 грн 

1 € = 31,763 грн

1 рос. руб. = 0,418 грн

Кредитори через 

аукціон забрали 

майно відомого 

підприємства 

«Океан»

Нардепи ініціюють відновлення 

відібраного владою попередників 

звання Героя України Степану 

Бандері

стор. 3» стор. 3»

До закінчення передплати на «Україну молоду» на наступний рік залишилось 10 днів      стор. 7

На Харківщині відкрили 

четверте за цей рік 

газове родовище

стор. 2»

Щедрі надра

Економічно розвиненим державам вигідне падіння нафтових цін, а для сировинних воно може стати фатальним.
Фото з сайта fuw.ch.

❙
❙

Суднозавод пішов із молотка Це потрібно 
не йому, а нам

Нижче, 
ще нижче...

Глобальна економіка 
додає все нових 
факторів для падіння 
ціни на нафту. 
Чекаємо дешевших 
бензину, пропан-
бутану і газу 
для населення

стор. 5»
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«Наші воїни не лише захищають, а й надають серйозну допомогу 
населенню постраждалих районів у відновленні зруйнованої 
інфраструктури та налагодженні мирного життя».

Сергій Наєв
командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант

УКРАЇНА МОЛОДА

осіб
на сьо-

годні становить оперативний резерв України, заявив 
начальник відділу впровадження служби в резерві мо-
білізаційного управління Головного управління персо-
налу Генштабу ЗСУ Михайло Щербина.

Близько  200  тис. гривень
виділили ро-

дичам захоплених Росією в районі Керченської 
протоки у полон українських моряків, повідомив 
міністр із питань тимчасово окупованих територій 
і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

росіянам
заборонили в’їзд на тери-

торію нашої держави через введення в ок-
ремих областях України воєнного стану, за 
даними помічника керівника Держприкор-
донслужби Олега Слободяна.

урожаю
цукрових буряків перероблено в Ук-
раїні, розповіли в Мінагропроді.

додаткових 
потягів

Укрзалізниця призначить на новоріч-
ні свята, звітують у прес-службі ві-
домства.

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

По 100 тис. Понад  80% 30730 

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті впродовж доби 
5 грудня ситуація мала оз-
наки загострення на Попас-
нянському напрямку, про-
те залишалась цілком кон-
трольованою Об’єднаними 
силами. Ворог 15 разів від-
кривав вогонь по позиціях 
наших військ. У шести ви-
падках росіяни застосували 
озброєння, заборонене Мінсь-
кими угодами.
 Війська країни-окупан-
та вели прицільний вогонь із 
гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї. Крім того, 
поблизу населеного пункту 
Опитне ворог обстріляв опор-
ні пункти Об’єднаних сил із 
мінометів калібру 120 мм i 
п’ять разів упродовж доби 
відкривав вогонь неподалік 
хутора Вільного з мінометів 
калібру 82 мм. У цьому районі 
загарбники також застосува-
ли зенітну установку ЗУ-23-2 
та двічі — протитанкові керо-
вані ракети.
 Упродовж доби середи 
«іхтамнєти» здійснювали об-
стріли наших позицій ще й на 

підступах до населених пунк-
тів Піски, Тарамчук, Ново-
михайлівка, Красногорівка, 
Чермалик i Гнутове. Важке 
озброєння у цих випадках не 
застосовували. 
 У ході бойових дій пора-
нено одного українського вій-
ськовослужбовця. За дани-
ми розвідки, трьох окупантів 
знищено та ще двох поранено. 
Станом на 7-му годину ранку 
6 грудня противник вогневої 
активності не проявляв.
 Із нагоди 27-ї річниці Дня 
Збройних сил України з при-
вітанням до бійців звернув-
ся командувач Об’єднаних 
сил генерал-лейтенант Сер-
гій Наєв: «Дорогі бойові поб-
ратими! Це свято уособлює 
військову могутність i здат-
ність Української держа-

ви захищати свої національ-
ні інтереси від посягань зов-
нішнього агресора. Сьогодні 
в умовах зухвалої російсь-
кої агресії саме Збройні сили 
України є головною запору-
кою забезпечення спокою та 
миру в країні. Особливу від-
повідальність за виконання 
такого важливого держав-
ного завдання покладено на 
особовий склад Об’єднаних 
сил. І ви його виконуєте з чес-
тю. Завдяки вашій мужності 
та високому професіоналіз-
му створенi й підтримують-
ся умови для врегулювання 
конфлікту на сході України!
 Із нагоди свята хочу та-
кож подякувати особовому 
складу Об’єднаних сил за ви-
соку громадянську позицію. 
Адже кожен iз вас чітко ус-

відомлює, що по обидва боки 
лінії розмежування живуть 
українські громадяни, які, у 
перспективі, будуть разом бу-
дувати заможну й процвітаю-
чу Україну. Тому мені приєм-
но відзначити, що наші воїни 
не лише захищають, а й нада-
ють серйозну допомогу насе-
ленню постраждалих районів 
у відновленні зруйнованої 
інфраструктури та налаго-
дженні мирного життя. 
 На жаль, російська зброй-
на агресія досі триває, через 
це ми продовжуємо втрачати 
своїх побратимів. Вічна на-
родна пам’ять і слава всім ге-
роям, які віддали своє життя 
за мирне й незалежне май-
бутнє України. Перекона-
ний, що ці сили та зусилля, 
які щоденно віддають наші 
воїни на багатостраждальній 
землі Донбасу, завершаться 
відновленням територіаль-
ної цілісності Української де-
ржави. 
 У цей урочистий день ба-
жаю вам i вашим родинам 
міцного здоров’я, щастя, 
добробуту, оптимізму та но-
вих значних звершень і пере-
мог». ■

НА ФРОНТІ

Випили «озвірину»
Окупанти спричинили загострення 
на Попаснянському напрямку

■

 Втрачений диплом бакалавра В 15 
№069405 від 30.06.2015 (наказ №1781-33 
від 30.06.2015), виданий Інститутом між-
народних відносин Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка 
на ім’я Шалабая Павла Леонідовича, вва-
жати недійсним.

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Геологорозвідувальні роботи, які 
нині активно проводить АТ «Укргаз-
видобування», завершилися відкрит-
тям на теренах Харківщини нового га-
зового родовища. За оцінкою фахів-
ців, його запаси сягають 400 мільйонів 
кубічних метрів блакитного палива, а в 
перспективі цей обсяг може зрости до 
3,7 млрд. Як повідомила прес-служба 
підприємства, буріння проводилося за 
результатами аналізу геологічної будо-
ви площі з використанням програмно-
го комплексу Petrel Schlumberger. Га-
зовики вже готують свердловину до 
пробної експлуатації, а заодно продов-

жують пошуково-розвідувальні робо-
ти в інших місцях.
 Загалом цього року на Харківщині 
було відкрито одразу чотири новi ро-
довища блакитного палива, перспек-
тивні ресурси яких сягають 8,2 міль-

ярда кубічних метрів газу. Геолого-
розвідка могла б проводитися й ак-
тивнiше, якби підприємство швидше 
отримувало спеціальні дозволи на 
пошук нових перспективних ділянок. 
«Для того, щоб виконати Програму 

«20/20» і здобути енергонезалеж-
ність, — йдеться у повідомленні, — 
УГВ має отримувати до 20 таких доз-
волів на рік». 
 Не виключено, що розробкою но-
вих газових площ на Харківщині зай-
матимуться великі британські ком-
панії. Відповідні переговори «На-
фтогаз України» проводить наразі в 
Лондоні, ставлячи перед собою мету 
відновити обсяг власного блакитно-
го палива до рівня видобутку часів 
СРСР. Для цього вітчизняним підпри-
ємствам потрібно ввести в експлуата-
цію вже розвідані площі, а також ви-
користовувати запаси сланцю та родо-
вища у шельфі Чорного моря. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Символічним є те, що саме 6 грудня, 
в День Збройних сил України, в Києві в 
Українському домі проходив «круглий 
стіл» на тему: «Збройна агресія Росії: 
виклики світового порядку та рішення 
для України». Подія  зініційована гро-
мадськістю та професійними спільнота-
ми як реакція на вимоги часу. Організа-
торами зустрічі були ГО «Відкрита Ук-
раїна» та Британо-українська торговель-
на палата.
 У дискусії взяли участь представни-
ки органів законодавчої влади (нардепи 
та голови парламентських комітетів), 
судді (голова Конституційного Суду Ук-
раїни, голова Ради суддів України, суд-
ді Касаційного кримінального суду, Ка-
саційного цивільного суду, Касаційного 
господарського суду), представники ор-
ганів виконавчої влади, правоохорон-
них органів (прокуратури), Міноборони 

України, дипломати, відомі експерти у 
сфері права, військові експерти та право-
захисники, представники посольств іно-
земних держав в Україні, міжнародних 
i неурядових організацій, правничих 
шкіл нашої держави, організацій про-
фільного спрямування, іноземних біз-
нес-палат в Україні та міжнародні екс-
перти (США, Велика Британія).
 Наголосимо, що захід подібного пред-

ставницького рівня не мав аналогів за 
весь період війни Росії проти України. 
У роботі «круглого столу» взяли участь 
близько 100 осіб , з яких половина — як 
спікери (у форматах доповідей або тез). 
Інші учасники заходу мали можливість 
скористатися репліками.
 Основна мета зустрічі була досягнута, 
адже відбувся обмін думками між пред-
ставниками органів влади та правника-
ми, дипломатами, науковцями, військо-
вими експертами, громадським сектором 
щодо задіювання правових, дипломатич-
них i політичних заходів із метою захисту 
територіальної цілісності й незалежності 
України в умовах збройної агресії Росії. 
 Крім того, основним лейтмотивом за-
ходу стала всеохопна дискусія про істо-
ричні передумови збройної агресії Росії 
та її наслідки, виклики, які постають пе-
ред світовою спільнотою та безпосеред-
ньо Україною на п’ятий рік війни. Також 
було розроблено «план дій України». ■

РЕЗОНАНС

«Поверніть 
хлопців, а 
потім думайте 
про вибори»
Батько пораненого 
і полоненого Росією моряка 
пригрозив Тимошенко 
та Ляшку

■

ОГОЛОШЕННЯ■

ПОКЛАДИ    

Щедрі надра
На Харківщині відкрили четверте 
за цей рік газове родовище

■

ДИСКУСІЇ

Гуртом і агресора легше бити
В Українському домі на «круглому столі» обговорювали наслідки російської агресії

■

А стіл таки дійсно круглий.❙

(Інтернет-видання «Главком»)

 Родичі українських моряків та праців-
ників СБУ, які були полонені під час атаки 
на українські військові кораблі в Азовсько-
му морі з боку РФ, уже не витримують, спос-
терігаючи за розвитком політичної ситуації 
довкола воєнного стану та визволення своїх 
близьких.
 Нагадаємо, серед 24 членів екіпажів є 
троє поранених, і серед них — працівник 
контррозвідки СБУ Василь Сорока. Його 
батько, колишній голова Балтської райра-
ди Одещини Віктор Сорока, надзвичайно 
гостро відреагував на поведінку Юлії Ти-
мошенко та Олега Ляшка, які торгували-
ся щодо дати проведення виборів, блокува-
ли трибуну парламенту, чим затягнули роз-
гляд питання щодо введення воєнного стану 
на кілька годин, і загалом — зробили із засі-
дання ВР ганебне шоу, за яким спостерігав 
увесь світ.
 «Не дай Бог з моїм сином буде щось не 
так, ти з Юлькою ляжеш», — написав Вік-
тор Сорока на своїй сторінці в соцмережі 
«Фейсбук».
 Пізніше в інтерв’ю одному з телека-
налів він пояснив: «Після того, як ми отри-
мали інформацію, що кораблі розстріляні, 
що є військовополонені, і ми нічого не знає-
мо про їхню долю, виходять представники, 
яких народ обрав до парламенту, і торгують-
ся з Президентом щодо введення чи невве-
дення воєнного стану. Хіба це народні депу-
тати? Коли у нас є факт агресії, коли кораб-
лі під прапором РФ розстрілюють кораблі, 
які йдуть під українським прапором, і це ро-
биться в міжнародних водах, а у цих людей 
у голові лише вибори. Моя думка — то не на-
родні депутати.
 Треба об’єднатись, щоб визволити на-
ших полонених, наших поранених. Повер-
ніть хлопців, а потім думайте про вибори. 
Держава у небезпеці, а не ваші вибори, ваші 
крісла», — заявив Віктор Сорока.
 Якби Путін справді пішов у наступ того 
вечора, парламент виявився б просто недіє-
здатним, а українська армія без воєнного 
стану — напівпаралізованою. І йдеться про 
людей, які лізуть у президенти, тобто хочуть 
бути Верховним Головнокомандувачем! ■

(Продовження теми — на 4 стор.)
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місце
у світовому рей-
тингу найнадійні-

ших паспортів зайняв український паспорт, 
свідчить Global Passport Power Rank 2018.

28-ме
найбільш затребу-
ваних овочів на гур-
тових ринках країни 

увійшла цибуля, поділилась своєрідним рейтингом 
керівник аналітичного центру «Інфо-Шувар» Тетя-
на Гетьман.

світових 
лідерів
за частотою 

банківських криз входить Україна, констатує 
голова НБУ Яків Смолій.

раза
Росія збільшила кількість 
танків на кордоні з Украї-

ною за останні місяці, за інформацією на-
чальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

рази
скоротилися 
площі під ста-

ціонарними теплицями в Україні, ре-
зюмує комерційний директор ТД «Ка-
линівка-Преміум» Людмила Налбат.

До трійки  До трійки У 2,5 Майже у 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАТРІОТИЧНО

Це потрібно 
не йому, 
а нам
Нардепи ініціюють 
відновлення відібраного 
владою попередників 
звання Героя України 
Степану Бандері 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Дещо запізнілу, але вкрай потрібну 
ініціативу виявили депутати ВРУ, зап-
ропонувавши повернути Степану Бандері 
звання Героя України. Частина найпатріо-
тичніших нардепів пропонує й усім іншим 
колегам звернутись до Президента Петра 
Порошенка з пропозицією присвоїти пос-
мертно Степану Бандері це почесне зван-
ня. 
 Тим паче що звання Героя України Бан-
дері вже було присвоєно в січні 2010 року 
третім Президентом України Віктором 
Ющенком відповідним указом. Проте вже 
2 квітня того ж року, за «царювання» «про-
ффесора» Віктора Януковича, Донецький 
окружний адміністративний суд визнав не-
законним і скасував цей указ Президента.
 23 червня 2010 року це ж рішення було 
підтверджено постановою Донецького апе-
ляційного адміністративного суду, а в 2011 
році — Вищий адміністративний суд Украї-
ни остаточно поставив крапку в цій справі, 
відібравши звання Героя у Степана Банде-
ри.
 Тому наразі йдеться про відновлення 
справедливості, як історичної, так і бю-
рократичної, а отже, логічним є й проект 
постанови № 9368, зареєстрований у пар-
ламенті 5 грудня. Вочевидь варто назва-
ти імена ініціаторів цієї важливої справи 
— це нардепи: Ярослав i Богдан Дубневи-
чі, Андрій Кіт, Микола Люшняк, Ігор По-
бер, Анатолій Матвієнко, Григорій Тіміш, 
Микола Кадикало, Валерій Карпунцов, 
Тарас Юрик, Олександр Дехтярчук, Сер-
гій Алєксєєв, Іван Спориш, Юлiй Мамчур, 
Ігор Бриченко, Іван Савка, Михайло Гав-
рилюк, Михайло Бондар, Микола Велич-
кович, Ігор Васюник, Максим Бурбак.
 Нагадаємо, що Степан Бандера (на-
родився в 1909 році в с. Старий Угринів, 
нині Калуського району, Івано-Фран-
ківської області) — український політич-
ний діяч, один із чільних ідеологів і теоре-
тиків українського націоналістичного руху 
XX століття, після розколу Організації ук-
раїнських націоналістів — голова Проводу 
ОУН-Б. 
 Степан Бандера (разом із Ярославом 
Стецьком) були авторами Акта відновлен-
ня Української держави 30 червня 1941 
року. 5 липня 1941 року Бандеру помісти-
ли під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 
року — в центральну Берлінську в’язницу. 
З початку 1942 року по серпень 1944 року 
перебував у концтаборі Заксенгаузен в бун-
кері «Целленбау». У вересні 1944 року його 
звільнили і запропонували участь у керів-
ництві антирадянського збройного руху в 
тилу Червоної армії, однак Бандера відхи-
лив пропозицію і на співпрацю не погодив-
ся. 
 Радянський уряд уповноважив КДБ 
вчинити вбивство Степана Бандери в Мюн-
хені (ФРН). Убивство здійснив радянський 
агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 
року. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Вводячи минулорічної осені для ко-
ристування пільговим тарифом у гро-
мадському транспорті так звані «Со-
ціальні картки тернополянина», міська 
влада обіцяла, що в недалекій перспек-
тиві вони дадуть змогу користуватися 
знижками і в інших сферах. І ось цей 
час настав. Із грудня власники таких 
карток (виготовляють їх на основі без-
контактних носіїв стандарту ISO, міс-
тять прізвище, ім’я та по батькові ко-
ристувача, його фотографію, QR-код i 
штрих-код) отримали можливість ку-
пувати товари зі знижками. Зниж-
ки, правда, різні, й отримати їх можна 
поки що лише в деяких закладах — є 
конкретний перелік магазинів, аптек, 
лікувальних і спортивних закладів та 
сервісних центрів. 
 Як повідомляє прес-служба Тер-

нопільської міськради,спеціальні дис-
контні програми для різних категорій 
власників персоніфікованих карток пе-
редбачені у мережі аптек «Борис» i «Ро-
машка». Приміром, власники загальної 
та учнівської чи студентської «Соціаль-
ної картки тернополянина» отримують 
знижку на придбання товарів у розмірі 
5 відсотків, а пенсіонери — 10. Хоча в 
деяких «точках» — приміром, компанії 
«Комп’ютерний сервіс» — на десятивід-
соткову знижку можуть розраховувати 
всі. Спеціальні дисконтні програми пе-
редбачені в дуже різних закладах облас-

ного центру. Це і ремонтні майстерні, і 
фітнес-клуби, і «Галерея вишиванок» та 
стоматологічна клініка, є в переліку на-
віть... ресторан-музей. До того ж у місь-
краді обіцяють, що дисконтна програ-
ма для власників «Картки тернополя-
нина» буде постійно розвиватися, а пе-
релік торговельних мереж, де діятиме 
знижка, — розширюватися. 
 Щоб отримати бажану знижку, влас-
нику карти необхідно лише пред’явити 
її.  На сьогодні власниками персоніфіко-
ваної «Соціальної картки тернополяни-
на» в місті є близько 90 тисяч осіб. ■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 Продати потужності гіганта вийш-
ло лише з третьої спроби та ще й  удеся-
теро дешевше від суми, яку запропону-
вали на початку торгів. Представники 
компанії Торговий дім «Аннона» пого-
дилися заплатити 122 мільйони гри-
вень, хоча в реальності вартість ціліс-
ного майнового комплексу суднозаво-
ду «Океан» перевищує один мільярд 
гривень. До цього все майно судноза-
воду перебувало під арештом майже 
три роки, а на ведення господарської 
діяльності було накладено повну забо-
рону.
 — Якщо говорити відверто, то за-
вод віддали у приватні руки за ці-
ною будинку в Конча-Заспі, — зазна-
чив економіст Олексій Кущ. — Навіть 
якщо порізати все те обладнання, що 
там зберігалося, на металобрухт, вий-
де сума у кілька разів більша, аніж та, 
яку отримали через цей аукціон.  
 Такий поспішний продаж пояс-
нюється необхідністю сплатити бор-
ги із заробітної платні перед тисячею 
працівників «Океану». Директор Тор-
гового дому «Аннона» Ігор Волошин 
пообіцяв не лише погасити заборго-
ванiсть, а й зберегти профільну діяль-
ність суднобудівного заводу в Мико-
лаєві. За словами нового власника, 
підприємство потребує реконструк-
ції, хоча має потенціал для випуску як 
морських суден, так і військових крей-
серів. 
 Відзначимо, що фінансові труднощі 
на найбільшому суднобудівному заводі 

у Миколаєві розпочались майже сім 
років тому, у 2012-му, коли «Океан» 
оголосив банкрутом Господарський 
суд Миколаївської області. 
 Кілька років поспіль обласна вла-
да південного міста не могла навiть 
з’ясувати ім’я справжнього власника 
суднозаводу, а правда спливла лише 
після арешту екс-директора цього під-
приємства Миколи Романчука. Вия-
вилось, що інвестори з Росії платили 
йому по 30 тисяч доларів ставки у той 
час, поки робітники місяцями не бачи-
ли своїх зарплат через регулярну від-
сутність замовлень та постійні простої. 
 Незадовго до арешту Романчук та-
кож оголосив, що має намір усунути 
від управління заводом представників 
«Смарт-Холдингу» олігарха Вадима 
Новинського, а вже найближчим ча-
сом «Океан» матиме «нового інвесто-
ра з Москви».

 У квітні 2017 року Генпрокурату-
ра України оголосила у розшук гру-
пу осіб, підозрюваних у доведенні за-
воду до банкрутства та завданні йому 
збитків на суму понад півтора мільяр-
да гривень. Тоді ж Генпрокурор Украї-
ни Юрій Луценко заявив, що має намір 
повернути завод «Океан» у держвлас-
ність, однак цього так і не сталось. 
 Фахівці Державного концерну «Ук-
роборонпром», до складу якого входив 
«Океан», причиною зупинки підпри-
ємства назвали відсутність рішення 
Кабінету Міністрів щодо недобудова-
ного ракетного крейсера «Україна», 
який є власністю Міноборони. Особли-
во підкреслюється, що у 2015 році де-
ржава припинила компенсувати вит-
рати заводу на утримання крейсера. 
Станом на лютий 2018 року борг Украї-
ни перед «Океаном» становив понад 80 
мільйонів гривень... ■

Кінець дружби з Росією 
 Верховна Рада ухвалила проект закону про 
припинення дії Договору про дружбу, співробіт-
ництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 
року. За відповідне рішення проголосували 277 
народних депутатів. Голова комітету у закордон-
них справах Ганна Гопко пояснила, що договір 
припиняється з 1 квітня, а не розривається до-
строково для того, щоб у Росії не було можливості 

заявити, що вона не визнає одностороннє припи-
нення, повідомляє «Українська правда».

Воїнів ОУН-УПА визнано 
учасниками бойових дій
 Верховна Рада надала статус учасників бо-
йових дій усім ветеранам Української повстансь-
кої армії та Організації Українських націоналістів. 
За відповідні зміни у четвер проголосували 236 

нардепів. Згідно з ухваленим законопроектом № 
8519, до учасників бойових дій належать «особи, 
які брали участь у всіх формах збройної бороть-
би за незалежність України у XX столітті у складі 
Української повстанської армії, Української пов-
станчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) 
«Поліська Січ», Української народної революцій-
ної армії (УНРА), збройних підрозділів Організа-
ції українських націоналістів». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

БОНУС-ПЛЮС

Картковий «режим»
Людей ощасливили додатковими знижками

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Суднозавод пішов із молотка 
Кредитори через аукціон 
забрали майно відомого 
підприємства «Океан»

■

«Океан» поплив до рук кредиторів.❙
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Інф. «УМ»

 Проведення об’єднавчого Собо-
ру для створення Української ав-
токефальної церкви відбудеться 15 
грудня. Таку дату назвав Президент 
України Петро Порошенко. «Собор 
відбудеться в Святій Софії, яка про-
тягом століть була центром право-
славного українського релігійного 
життя», — наголосив очільник де-
ржави. Він додав, що на Собор вине-
суть три головні питання: про утво-
рення Об’єднаної української цер-
кви, затвердження її статуту та об-
рання предстоятеля. Запрошення 
взяти участь у Соборі Вселенський 
патріарх Варфоломій уже підписав 
на адресу ієрархів Української пра-
вославної церкви КП, Української 
автокефальної православної церк-
ви та ієрархам Української право-
славної церкви МП, додав Прези-
дент України.
 Тим часом учора в багатьох ЗМІ 
було поширено інформацію, що 
глава УПЦ КП Патріарх Філарет 
не буде претендувати на пост пред-
стоятеля єдиної Помісної українсь-
кої церкви. Таке припущення вис-
ловив релігієзнавець Андрій Кова-
льов, який раніше працював у ін-
формаційному відділі УПЦ КП. 
За його словами, предстоятелем, 
скоріше за все, буде обраний «неві-
домий єпископ», але «найімовірні-
ше, з Київського патріархату». 
 Глава інформаційного управлін-
ня Київської патріархії Євстратій 
Зоря вчора написав із цього при-
воду на своїй сторінці у «Фейсбу-

ці»: «Патріарх Філарет іще 19 лис-
топада публічно заявив, як він дія-
тиме, в тому числі у питанні обран-
ня Предстоятеля єдиної помісної 
УПЦ. Тож прошу послуговуватися 
першоджерелом, а не коментарями 
чуток, поширення яких лише пере-
шкоджає досягненню рішень, при-
йнятних для всіх учасників проце-
су. В чому, власне, на моє переко-
нання, і є мета поширення таких 
чуток. Чим особливо зараз перейня-
лися засоби московської масової де-
зінформації». Він додав: «Із набли-
женням Собору число «релігієзнав-
ців» та коментаторів теми росте в 
кубічній прогресії. «Каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со сторо-
ны». Хоча є низка речей, які комен-
тувати ще не час, бо праця триває, і 
шум навколо них зчиняється не для 
її успіху, а якраз навпаки». 
 Додамо, що в поширеній Пат-
ріархом Філаретом заяві він наго-
лошував, що єпископат УПЦ КП 
пропонуватиме його кандидатуру 
для обрання Предстоятелем, а якою 
буде його відповідь на цю пропози-
цію, «якщо вона буде оголошена 
офіційно на Соборі» — «я офіційно 
повідомлю Собору». Тобто ці слова 
чітко засвідчують: якісь висновки 
наразі робити ще рано. ■

Володимир МАНЬКО, директор 
агенства Communication group

 За чотири роки війна на 
Донбасі та гібридна російська 
агресія стали таким собі «білим 
шумом» — вони начебто є, але 
люди їх не помічають, спокійно 
займаючись своїми буденними 
справами, працюючи й відпо-
чиваючи. Це стало можливим 
завдяки зміцненню Збройних 
сил та економіки України. Не-
доречна фразочка «а то Путін 
нападе» перетворилася на пов-
сюдний сарказм. 
 Але настало 25 листопада 
2018 року. Українські кораблі 
в Керченській протоці були ата-
ковані флотом країни-агресора. 
24 моряки потрапили в полон, 
із них шестеро були поранені. 
Українське суспільство пере-
жило емоційний струс, наче 
в 2014-му. Рада нацбезпеки й 
оборони на чолі з Президентом 
Порошенком проголосувала за 
введення воєнного стану. 
 Для цього були всі підстави 
— і для вибуху емоцій, і для воєн-
ного стану. І так само, як чоти-
ри роки тому, ми маємо підста-
ви згуртуватися навколо наших 
військових і допомоги армії.
 Радіоперехоплення розмов 
російських командирів, опри-
люднене Генштабом ЗСУ, міс-
тить згадку про координати 
місця атаки на буксир «Яни 
Капу». Це однозначно ней-
тральні води. Застосовувати 
артилерійські установки про-
ти катерів ВМСУ «Бердянськ» 
і «Нікополь» росіяни теж не 
мали жодного права — адже їх-
ній рейд на Азовське море був 
попередньо заанонсований, про 
прохід під Кримським мостом 
українці повідомляли диспет-
черів морського трафіку в Кер-
чі. Зрештою, українські цивіль-
ні та військові судна мають пов-
не право вільного судноплавства 
в цьому районі на підставі дого-
вору 2003 року між Україною 
і РФ «щодо співробітництва у 
використанні Азовського моря 
і Керченської протоки», а також 
Конвенції ООН з морського пра-
ва. Не кажучи вже про те, що 
Крим — територія України і за 
нашим законодавством, і за чис-
ленними резолюціями ООН. 
 Але Путін таки на-
пав. Просто тому, що Росія 
прагне не допустити військо-
во-морської бази ВМС ЗСУ в 
Бердянську, намагається ви-
тиснути Україну з Азову. Ку-
лемети й артилерія суден 
Чорноморського флоту і При-
кордонної служби ФСБ Росії 
відкрили вогонь на ураження 
по українських МБАКах. Ці-
лили саме в рубки з людьми. 
Шість наших військових от-
римали поранення, з них троє 
— серйозні.
 Чи були в таких умовах 
підстави для введення воєнно-
го стану? Безсумнівно. Прези-
дент не просто мав право, а був 
зобов’язаний підписати указ 
про ВС. 

 Чому не раніше? Після аг-
ресії РФ у 2014 році, пояснює 
політолог Олексій Гарань, Ук-
раїна обійшлась оголошен-
ням антитерористичної опера-
ції, адже була потреба обрати 
нову легітимну владу, Прези-
дента і парламент. Крім того, 
на той час міжнародні партне-
ри України ще не сприймали 
Росію як однозначного агресо-
ра, намагалися будь-що домо-
витися з Кремлем і припинити 
санкції. 
 Тепер же агресивні дії Мос-
кви стали очевидними для всіх. 
«І ми показуємо всю серйозність 
ситуації, привертаємо увагу не 
тільки до Донбасу, а й до Кри-
му», — каже Гарань.
 Водночас беззаперечним є 
наступне твердження: 25 лис-
топада стало днем, коли гібрид-
на війна РФ проти України пе-
рейшла в якісно нову стадію. 
Уже не «зелені чоловічки» чи 
«ввічливі люди», не «відпус-
кники» чи «добровольці», які 
«купили камуфляж і кулемети 
у воєнторзі», а російські кораб-
лі під російськими прапорами 
вчинили напад на ВМС Украї-
ни. З точки зору міжнародно-
го права, Україна вперше отри-
мала право заявити про акт аг-
ресії з боку збройних сил РФ. 
Назвати військовополоненими 
моряків, перевезених із Криму 
в Москву. Та готуватися до від-
биття наступних атак.
 Загроза російського насту-
пу — не просто слова. Військо-
ва розвідка має підстави вва-
жати, що керченський удар 
був лише першою подією зі 
сценарію захоплення Украї-
ни. Принаймні із захоплення 
Азову та його портів.
 Загроза повномасштабної 
війни з Росією значно більша, 
ніж кілька років тому. Порівня-
но з 2014 роком кількість росій-
ських солдатів у Криму зрос-
ла втричі, БТР — у п’ять разів, 
артилерії — у десять разів. Так 
само — літаків та ракетних сис-
тем залпового вогню.
 Як зазначає військовий екс-
перт Михайло Жирохов, введен-
ня воєнного стану — не так реак-
ція на події в Чорному морі, як 
підготовка до можливого по-
дальшого загострення. «Це гра 
на випередження. Якщо, грубо 
кажучи, завтра почнеться ви-
садка десанту біля Маріуполя — 
щоб були сили й засоби для від-
повіді», — каже Жирохов.
 При цьому експерти схо-
дяться на думці, що нинішній 
воєнний стан — light-варіант, 
який означає насамперед пре-
вентивні заходи щодо втор-
гнення агресора: приведен-
ня ЗСУ в повну бойову готов-
ність, посилення контролю на 
кордонах, посилення охорони 
важливих об’єктів національ-
ної економіки.
 Загалом, із 22 опцій, які пе-
редбачає воєнний стан, реалізу-
ються лише ті, що стосуються 
силових структур та оборонних 
підприємств. Про обмеження 

прав і свобод громадян не йдеть-
ся. Як і про перенесення дати 
президентських виборів.
 Рада нацбезпеки висловила-
ся за те, щоб ввести воєнний стан 
на 60 днів. Однак Президент Ук-
раїни взяв до уваги політичну 
складову і прийняв рішення ско-
ротити термін дії воєнного ста-
ну до 30 діб — щоб виключити 
вплив воєнного стану на виборчу 
кампанію. Тож вона почнеться 
за графіком, 31 грудня, а вибори 
відбудуться 31 березня (якщо не 
трапиться вторгнення РФ).
 Але які заяви ми почули від 
агресора? Президент Путін та 
речники Кремля, позичивши в 
Сірка очі, пояснили, що, мовляв, 
їхній флот напав на українців, бо 
вони «порушили кордон РФ». А 
моряків узяли в полон, бо з Киє-
ва звучали «офіційні заяви» про 
намір «підірвати Керченський 
міст» (таке «обґрунтування» 
речник Путіна Дмитро Пєсков 
спробував надати журналістам 
на саміті G20). Крім того, Моск-
ва заявляє, що всі кроки Києва із 
запровадженням воєнного стану 
є лише спробою Порошенка під-
няти свій рейтинг, зірвати пре-
зидентські вибори-2019.
 У той самий час із позицією 
Путіна в Україні солідаризу-
ються Юлія Тимошенко і пар-
тія «Батьківщина», «радика-
ли» Олега Ляшка, колишні «ре-
гіонали» з орбіти «Опозиційного 
блоку».
 Коли Президент 26 листопа-
да приїхав до Верховної Ради, 
популістські кандидати в пре-
зиденти і фракції опозиції вирі-
шили використати нагоду для 
піару та — замість закритого за-
сідання — влаштували штовха-
нину навколо трибуни в прямо-
му ефірі. Показово, що фракції 
Ляшка й Тимошенко боролися 
за свою «правду» вже після того, 
як Порошенко погодив скоро-
чення ВС до 30 діб та оголосив 
про це. 
 І поки популісти у Верховній 
Раді влаштовували чергову цир-
кову виставу, Президент Украї-
ни проводив переговори із союз-
никами, щоб заручитись дієвою 
підтримкою України — із Генсе-
ком НАТО Столтенбергом, голо-
вою Європейської Ради Туском, 
канцлером ФРН Меркель, де-
ржсекретарем США Помпео.
 Рішення про запроваджен-
ня воєнного стану було вкрай 
важливо прийняти до початку 
засідання екстреного засідання 
Ради безпеки ООН з «азовсько-
го» питання. Це посилило б по-
зиції України. Показало б світу, 
що ситуація на межі.
 Під час засідання Радбезу 
ООН представники Росії озву-
чили тези про запровадження 
воєнного стану в Україні «лише 
як привід скасувати вибори». 
Цю ж тезу повторили Ляшко 
й Тимошенко, а їхні фракції 
в цей час блокували трибуну, 
відтягуючи ухвалення життє-
во важливого для України рі-
шення РБ ООН. Хоча ще не-
давно ті самі політики шпети-
ли владу за невведення воєнно-
го стану у 2014 році. 
 «Це не просто сором за колег, 
які влаштували політичні тор-
ги на безпеці України. Це було 
сплановане послаблення пози-
цій України на такому важли-
вому міжнародному майданчи-
ку, як Рада безпеки ООН», — за-
явив голова української делега-
ції в ПАРЄ Володимир Ар’єв.
 Як кажуть, «решту додумай-
те самі». Якщо російські танки 
вторгнуться з боку Харкова чи 
Чернігова, хто чинитиме опір, 
а хто сприятиме агресору і буде 
піаритись, лише б відбулись ви-
бори «намісника». У підконт-
рольній РФ Україні. ■

ПІСЛЯМОВА

Путін напав. 
Воєнний стан — 
відповідь на агресію
Чому позиція Тимошенко і Ляшка щодо 
реакції Києва на керченську агресію 
повторює позицію Путіна

■

 Ректор Черкась-
кого національно-
го університету імені 
Богдана Хмельниць-
кого Олександр Че-
ревко звернувся до 
православних хрис-
тиян України та їхніх 
духовних пастирів із 
закликом підтрима-
ти об’єднавчі процеси 
у церковному житті 
України та створення 
Єдиної Помісної пра-
вославної церкви:
 «Дорогі краяни! 
Шановні парафіяни 
Української право-
славної церкви Мос-
ковського патріарха-
ту! Сьогодні право-
славна церква має не-
обхідний потенціал 
для об’єднання роз-
діленого українсько-
го православ’я та кон-
солідації українсько-
го суспільства. 
 Особливої гостро-
ти набуло питання 
утвердження Єдиної 
Помісної православ-
ної церкви в Україні. 
Це питання слід роз-

глядати не лише в 
контексті віри, а й у 
контексті національ-
ної ідеї і її неодмінної 
складової — духовної 
єдності. Адже націо-
нальна ідея лежить в 
основі побудови будь-
якої держави. Ук-
раїнська національна 
ідея базується на неза-
лежності, материнсь-
кій мові, національ-
ній культурі та духов-
ній єдності. 
 Нам усім потрібно 
єднання. Адже історія 
наших перемог — це 
історія нашої єдності, 
а історія наших пора-
зок — це історія роз-
брату. Досягти єдності 
необхідно ще й заради 
того, щоб у державі ре-
алізувалася політика, 
в центрі якої стоїть лю-
дина — як особистість, 
як громадянин, як гос-
подар.
 Зараз усе це ук-
раїнцям доводиться 
відстоювати зі зброєю 
в руках. Але є ще 
внутрішній фронт, 

де кожен із нас щод-
ня робить держав-
ну справу. Найкраще 
реалізувати принцип 
духовної єдності че-
рез створення Поміс-
ної церкви. Нині при-
йшов час, є можли-
вості і є в цьому вели-
ка необхідність. 
 Тож закликаю всіх 
вас, а особливо духов-
них пастирів, які ма-
ють авторитет і пова-
гу людей, мудрість та 
життєвий досвід, при-
єднатися до загально-
національного проце-
су!
 Звертаюся до 
єпископів із прохан-
ням взяти участь в 
Об’єднавчому соборі 
православних церков 
в Україні!
 Об’єднаймо ж свої 
зусилля для служін-
ня українському на-
роду! ■

ЦЕРКВА 

Вимолений Томос
Предстоятеля 
майбутньої Помісної 
української церкви 
оберуть 15 грудня

■

ЗВЕРНЕННЯ

Віра і національна ідея
Історія наших перемог — 
це історія нашої єдності

■

Свята Софія, в якій відбудеться
 об’єднавчий Собор.

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Нафтові ціни у світі продовжують зни-
жуватися. А разом із ними — і ціни на 
автомобільне пальне, а також, ймовірно, 
природний газ. Відтак підвищення вар-
тості газу для населення може виглядати 
не таким уже й дошкульним, як це було  
попервах. Головне для нас — аби тренд 
до здешевлення стратегічної сировини 
залишався стабільним. 

Новий фактор — канадський 
 Пересічний автовласник останнім ча-
сом радісно переглядає біржові новини: 
нафтові котирування за останні три міся-
ці впали на 25%. Якщо на початку вере-
сня барель нафти марки Brent продавали 
за 86 доларів, то в останні дні її ціна впа-
ла до 60 доларів. Востаннє такі ціни були 
у жовтні минулого року. Щоправда, тоді 
котирування росли. 
 Із початку минулого тижня ціна пів-
нічноморської нафти знизилася на 22 цен-
ти, американської, WTI — зросла на 8 цен-
тів. Тим часом iз початку листопада нафта 
Brent упала у ціні на 22%, WTI — майже 
на 23%. Аналітики ринку вважають, що 
це — найрізкіше місячне падіння котиру-
вань за останні 10 років!
 Серед причин експерти називають усе 
ті самi фактори, додаючи нові. Серед них 
— канадський фактор. Так, за тверджен-
ням експертів, восени нинішнього року в 
боротьбі за китайський ринок ця країна по-
чала відвантажувати з терміналів у Ванку-
вері нафту бітумного ґатунку за ціною 10 
доларів за барель. Спекулянти, які роблять 
погоду на світовому ринку, не змогли вит-
римати такого удару, і ціни дорожчих ма-
рок нафти різко пішли вниз.
 Межею падіння, як відомо, стала поз-
начка 59 доларів за Brent. Потім котируван-
ня скорегувалися до 61 долара, але далі ціни 
зростати наразі не планують. Інші марки 
нафти впали ще сильніше, як це традицій-
но буває на світових біржах під час падіння: 
WTI на піку зниження ціни продавали на-
віть за 50 доларів за барель. Що дало підста-
ви експертам твердити про наближення ці-
нового краху масштабів 2014-16 років.
 Стверджується, що причиною канадсь-
кого цінового випаду став елемент глобаль-
ної торговельної війни, яку розв’язав аме-
риканський президент Дональд Трамп. Ще 
навесні 2018 року уряд Канади витратив 6 
млрд. доларів на викуп iз приватних рук ек-
спортного нафтопроводу TransMountaine, 
маючи намір вкласти в націоналізовану 
трубу ще близько 3 млрд. доларів, а потім 
продати. Нафтопровід, як вважається, мав 
подвоїти свою потужність ще п’ять років 
тому. Однак американська компанія, що во-
лодіє трубою, затягувала роботи. 
 Але нещодавно США вийшли на фініш-
ну пряму в будівництві з’єднаних iз Кана-
дою нафтопроводів Keystone XL і Dakota 
Acces — їх мають намір ввести в дію в 2019-
2020 роках. Якщо канадці не встигнуть iз 
розширенням потужностей власного екс-
портного трубопроводу, левову частину ва-
лютної виручки від продажу канадської на-
фти за кілька років  отримуватиме амери-
канський Техас, а не Ванкувер.

Поки росіяни «спали»
 Аналітики стверджують: усі «трубо-
провідні» перипетії між США і Канадою 
дають підставу прогнозувати перспекти-
ву експортного нафтового демпінгу між 
країнами у віддаленому майбутньому. І 
ринок може відреагувати на таку ситуа-
цію доволі активно.
 Як пояснюють експерти, Канада, втім, 
і без цього має низку причин, аби торгува-
ти своєю нафтою по 10 доларів за барель. 
Два роки тому Дональд Трамп анулював 
пакт вільної торгівлі NAFTA — на змі-
ну йому прийшла нова канадсько-мекси-
канська-американська торговельна уго-
да USMCA. Реакцією Китаю на цю угоду 
стало запровадження десятивідсоткового 
мита на імпорт зi США. Як наслідок, у ве-
ресні експорт американської нафти в Ки-
тай повністю став. 
 Американська ж нафта пішла Японії 
і Південній Кореї, але на китайському на-
фтовому ринку утворився величезний ваку-
ум обсягом у десятки мільйонів тонн. Саме 
цю «діру» і поспішили заповнити канадці 
своєю важкою нафтою, — поки російські й 
арабські конкуренти проспали цю нагоду, 
канадці опустили ціни до мінімуму. 

Американський рекорд — й Іран у грі
 Утiм одразу після цього китайський ри-
нок знову відкрився для Америки. Так, на ос-
танній зустрічі в Аргентині президент США 
Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін до-
мовилися не запроваджувати нових взаєм-
них торгових мит після 1 січня 2019 року. 
 Тим часом Сполучені Штати демонстру-
ють черговий нафтовий рекорд: доведені за-
паси нафти і газу в США досягли історич-
них максимумів. За даними Управління 
енергетичної інформації США, ці запаси 
зросли на 19,5%, тобто на 6,4 млрд. барелів 
— і становлять сьогодні 39,2 млрд. барелів. 
Попередній рекорд був встановлений в 1970 
році і становив 39 млрд. барелів. Найбіль-
ший чистий приріст з усіх штатів спостері-
гався в Техасі (+3,3 млрд. барелів).
 Резерви природного газу в цій країні 
зросли на 123,2 трлн. куб. футів, тобто на 
36,1%. І становлять сьогодні 464,3 трлн. 
куб. футів, що приблизно дорівнює 13,14 
трлн. куб. м. Попередній рекорд на рівні 
388,8 трлн. куб. футів, 10,99 трлн. куб. м, 
було зафіксовано в 2014 році.
 Тим часом Штати продовжують актив-
но видобувати нафту: торік був зафіксований 
приріст на 6% у порівнянні з 2016 роком. Ви-
добули у цій країні і на 4% більше газу. 
 Отже, факторів нестабільності, які мог-
ли би грати на підвищення нафтових цін, 
стає все менше. Останній із них — події 
навколо Ірану — втратив свій негативний 
вплив доволі недавно. І все завдяки амери-
канському Винятковому переліку, який до-
повнив ухвалені в листопаді санкції США 
проти Ірану. Як відомо, до недавнього часу 
саме загроза американських санкцій про-
ти Тегерана штовхала ціни сорту Brent до 
позначок 73-80 доларів за барель. Аналіти-
ки очікували, що обмеження викличуть на-
фтовий дефіцит. Але після того, як Вашин-
гтон зробив виняток для 7 держав, у тому 
числі для КНР, Тайваню, Південної Кореї 
і Японії, цей фактор перестав працювати.

Дешевий бензин — і газ для населення...
 Дешева сировина здешевлює і продук-
цію з неї. В Україні, як і у більшості де-
ржав світу, дешевшає бензин і скрапле-
ний газ для автомобілів. Наприкінці ми-
нулого тижня мережі WOG і OККО знизи-
ли ціни на бензини і дизельне паливо на 50 
копійок за літр. За даними цінового моні-
торингу «Консалтингової групи А-95», на 
найдорожчих заправках в Україні ціна 
бензину А-92 знизилася до 31,99 грн./л, 
А-95 — до 32,99 грн./л, дизельного паль-

ного — до 32,49 грн./л.
 Від початку листопада оператори су-
марно знизили ціни на бензин на 2 грив-
ні за літр, на дизель — на гривню. Розд-
рібні ціни на скраплений газ лише за ос-
танні дні впали у середньому по країні на 
13 копійок за літр. Остання ціна — 15,67 
грн./л. 
 Так, група «Приват», що володіє понад 
500 газовими модулями, опустила ціни 
на 19-30 копійок за літр, WOG, за дани-
ми групи «А–95», знизив ціни на 1 коп., 
а Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Авто-
транс», UPG, «Паралель», «Надія», «Род-
Ник», Luxwen, SKY понизили відпускні 
ціни на 6-30 коп./л.
 Як відомо, в гуртовому сегменті ціни 
почали знижуватися з початку листопада. 
АТ «Укргазвидобування» на тижневих тор-
гах 28 листопада продало скраплений газ за 
19 тис. 368 грн./т, що на 4,4% (897 грн./т) 
дешевше, ніж на попередньому тижні. Про-
пан-бутан на торгах держкомпанії дешев-
шає на шостому аукціоні поспіль, почина-
ючи з 17 жовтня. За цей період ціна ресурсу 
знизилася на 7044 грн./т, або на 27%. Згід-
но з прогнозами групи «А-95»,  через обвал 
цін на оптовому ринку впродовж найближ-
чих двох тижнів вартість автогазу в роздріб-
них мережах знизиться до 14 грн./л.
 Але для більшості українців найцікаві-
шим є дещо інші наслідки нинішнього зни-
ження вартості нафти. Адже, наприклад, 
плани влади упродовж двох наступних 
років підвищити вартість роздрібних газо- 
та електротарифів виглядає доволі абсурд-
но. Експерти сподіваються, що влада пере-
гляне плани підвищення — і українці змо-
жуть платити за блакитне паливо менше: 
завдяки світовій економіці і зовсім без втру-
чання політиків–популістів. 
 Якщо нафтові ціни сповзуть iще нижче 
або навіть залишаться на нинішньому рів-
ні, вже в наступному році владі доведеться 
переглянути плани підвищення. Для біль-
шості українців, які є побутовими спожива-
чами газу та електроенергії, — це, безумов-
но, чудова новина. Але зовсім не такою вона 
виглядає для влади: корекція ціни, якщо 
на неї підуть, вимагатиме змін у Державно-
му бюджеті. І у цьому випадку Кабмін буде 
змушений думати, як закрити «фінансову 
діру», що утвориться внаслідок недоотри-
маних коштів. Якщо, наприклад, лише за 
рентні платежі у наступному році планують 
виручити до бюджету майже 9 млрд. гри-
вень. Із нижчими цінами сума, безумовно, 
буде меншою. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Нижче, ще нижче...
Глобальна економіка додає все нових факторів для падіння ціни на нафту. 
Чекаємо дешевших бензину, пропан-бутану і газу для населення

■

ДО РЕЧІ

 Наша частка на загальному тлі
 Наша держава, хоча й повільно, але таки на-
рощує видобуток «чорного золота». Наприклад, 
у січні-жовтні нинішнього року цей показник зріс 
на 5,5%, тобто, на 65,9 тис. тонн, у порівнянні з 
аналогічним періодом 2017 року. Сьогодні цей 
показник становить 1,256 млн. тонн.
 Видобуток газового конденсату за цей період 
зріс на 1,4% (на 7,3 тис. тонн) — до 539,3 тис. 
тонн.
 Підприємства НАК «Нафтогаз України» за 10 
місяців збільшили видобуток нафти на 5% (на 
58,4 тис. тонн) — до 1,222 млн. тонн, але знизи-
ли видобуток газоконденсату — на 6% (на 22,1 
тис. тонн), до 346, 6 тис. тонн.
 У тому числі «Укрнафта» збільшила видобуток 
нафти на 5,8% (на 63,5 тис. тонн) — до 1,160 млн. 
тонн, але знизила газоконденсату — на 12,5% (на 
5,9 тис. тонн), до 41,2 тис. тонн, «Укргазвидобу-
вання» скоротило видобуток нафти на 7,5% (на 5,1 
тис. тонн) — до 62,8 тис. тонн, газоконденсату — 
на 5% (на 16,2 тис. тонн), до 305,4 тис. тонн.
 Інші нафтогазовидобувні компанії за 10 мі-
сяців збільшили видобуток нафти на 28% (на 7,4 
тис. тонн) — до 33,8 тис. тонн, газоконденсату 
— на 18,1% (на 29,5 тис. тонн) — до 192,7 тис. 
тонн.

А ТИМ ЧАСОМ...

 А ще — зупинимо 
 російський «потік»

 Агресія росіян у Чорному морі може їм доволі 
дорого коштувати. Зокрема під знаком питання 
може залишитися вкрай небезпечний для Украї-
ни та частини Європи проект: газогін «Північний 
потік–2». Так днями керівник МЗС Польщі Яцек 
Чапутович закликав чинити тиск на країни, які 
підтримують проект «Північний потік-2» після аг-
ресії Росії в районі Керченської протоки.
 На думку дипломата, позиція міжнародної 
спільноти розділена. З одного боку Єврокомісія, 
Польща, США та інші країни, які вважають, що 
проект має підпадати під газову ініціативу ЄС. 
Тоді цей проект був би не так вигідний «Газпро-
му». З іншого боку, Німеччина та низка країн, які 
хочуть, щоб цей проект був суто економічним.
 «Я вважаю, що є шанс затримати реалізацію 
проекту. Остання агресія в Азовському морі має 
показати міжнародній спільноті, до чого готова 
Росія і як вона може використовувати такі проек-
ти проти інших держав, — сказав Чапутович. — 
Маю надію, що тепер є дуже гарний момент чи-
нити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей 
проект і необхідно довести, що їхня позиція є не-
обґрунтованою та небезпечною».

■

■

Канадські виробники довели: барель нафти за десять доларів таки буває! 
Фото з сайта bls.gov.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.40 «Сімейні мелодрами»

15.40 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45 «Міняю жінку-14»

23.30, 0.50 Комедія 

«Обережно! Предки в 

хаті»

01.40 Комедія «Досить слів»

ІНТЕР

02.15 Х/ф «Міцний горішок»
03.30 М/ф «Острів скарбів»

04.25, 5.30 «Орел і Решка. 

Шопінг»

05.00 Top Shop

06.05 М/ф

06.15, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.40 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 
із Сен-Тропе»

13.50 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку»

15.50 «Чекай мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Арфа для 
коханої»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00, 3.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

02.00 Телемагазин

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

05.59, 6.59 Kids Time

06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.00 Х/ф «Діти шпигунів»

08.45 Х/ф «Діти шпигунів: 

Гра закінчена»

10.30 Х/ф «Аквамарин»

12.30 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця, ч.1»

14.50 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця, ч.2»

17.30, 1.55 Таємний агент

19.00 Ревізор

21.40 Страсті за ревізором

00.00 Пост шоу. Таємний 

агент

ICTV

04.40 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Антизомбі

11.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Після заходу 

сонця»

16.30 Х/ф «Команда «А»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Свобода слова

00.55 Х/ф «Нація 

прибульців»

02.30 Т/с «Прокурори»

03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

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

суспільно-політичних 
подій

13.10 Акцент
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

05.50 Х/ф «Ключ без права 
передачі»

07.45, 18.20 «Свідок. Агенти»

08.20 Х/ф «Табір іде в 
небо»

10.20, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.25 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.50 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Профілактика каналу 
(02.00 — 14.00)

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп

14.55 Світ навколо

15.00 Лайфхак українською, 

вип. 9 (1 сезон )

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.40 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського 

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 Мистецькі історії

17.45 Українська читанка. 

Андрій Бондар

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Вікно в Америку

19.20 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

19.30 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля 

21.50 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

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 — Олесь 

Шевченко

01.30 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян. «Спартак»

03.50 Київський академічний 

театр «Колесо». Фелікс 

Міттерер. «Жінки 

Моцарта»

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

05.40 Профілактика

06.00, 0.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.50, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.50 Зважені та щасливі

12.55 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Хата на тата

01.20 Х-Фактор. Підсумки 

голосування

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.10, 18.15 «Спецкор»

09.55, 18.50 «ДжеДАІ»

10.30 Т/с «Опер 

за викликом-2»

14.30 Х/ф «Харлей 
Девідсон і ковбой 
Мальборо»

16.10 Х/ф «Самоволка»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-3»

01.00 «Секретні файли»

01.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.45, 17.00, 21.40, 5.30 Топ-

матч

12.00 «Мілан» — «Торіно». 

ЧІ

13.50 «Олександрія» 

— «Львів». ЧУ

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.05 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00, 21.35 Передмова 

до матчу «Ювентус-

Динамо» (К) (1997 р. 

/98). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів з 

А. Шевченком. Прем’єра

18.05 «Ювентус» 

— «Динамо» (К). 1/4 

фіналу (1997 р. /98). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів з 

А. Шевченком. Прем’єра

19.50 «Динамо» (К) — 

«Ювентус». 1/4 фіналу 

(1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів 

з А. Шевченком. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Евертон» 

— «Вотфорд». ЧА

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.55 «Ювентус» — «Інтер». 

ЧІ

02.45 Журнал Ліги Європи

03.40 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

07.50, 5.30 Топ-матч

07.55 «Ньюкасл» — 

«Вулвергемптон». ЧА

09.45 «Моя гра» А. Есеола

10.15 «Ювентус» — «Інтер». 

ЧІ

12.05, 14.20 «Check-in»

12.30 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

14.40 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

16.25, 2.00 «Великий футбол»

18.05 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.30 «Кальярі» — «Рома». 

ЧІ

23.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.15 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

03.40 «Лаціо» — 

«Сампдорія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.05 Правда життя

09.05 Дика природа Африки

10.05, 17.45 Шалена подорож

11.00 Скептик

12.00 Брама часу

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.00 Великі танкові битви

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ

18.40 Гучна справа

20.45 Битва цивілізацій

23.35 Повітряні воїни

00.25 Містична Україна

02.15 Доктор Хайм

03.00 Бізнес на залякуванні

04.00 Богдан Ступка

05.00 Ролан Биков

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Х/ф «Один день»
11.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Секс за 
обміном»

01.45 «Їже, я люблю тебе!»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Герцог»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель Галіція

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

14.10 Телепродаж

14.30 РадіоДень

15.00, 21.00, 3.00 Новини

15.20 Чудова гра

15.50 Д/ф «Цікаво.com»

16.20 Лайфхак українською

16.55 По обіді шоу

18.00 Інформаційна година

19.00 Разом

19.30 Д/с «Життя з левами»

20.00 Т/с «Монро»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Шахтарська зміна

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.55, 2.30 Складна розмова

23.25 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

01.25 Розсекречена історія

03.35 Тема дня

04.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

04.25 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. In 

Paradisum

05.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.10, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45, 23.45, 0.50 «Інспектор. 

Міста»

01.40 Бойовик «Угруповання 

«Схід»

ІНТЕР

02.25 Х/ф «З життя 
відпочиваючих»

03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
04.50 Top Shop
05.20, 20.00 «Подробиці»
06.00 М/ф
06.15, 22.05 «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, 12.25 Т/с «Таїсія»
13.00 Х/ф «Жандарм 

одружується»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Х/ф «Лекція для 

домогосподарок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.20 Без паніки

00.00 Т/с «CSI: Майамі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Майамі»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20, 2.45 Зона ночі

04.45 Абзац

06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»

06.59, 7.55 Kids Time

08.00, 1.50 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Варьяти

21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

22.00 Т/с «Чаклунки»

23.00 Х/ф «Ловець снів»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Прорвемось!

11.05 Антизомбі

12.20, 13.25 Х/ф «Нація 

прибульців»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.45 «На трьох»

23.50 Х/ф «Час відплати»

02.10 Т/с «Прокурори»

02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 

Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Океан»
08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Алмази для Марії»
10.40, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50, 3.25 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.50 «Легенди 

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

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

Професії»
04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь Герасим’юк

 — Олександр Шокало, ч. 1
06.35 Документальна 

програма. Іван 
Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних

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

Твій чаc/Модуль знань 
07.50 Українська читанка. 

Галина Крук
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.05 Візитівка Карпат
10.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
10.15 100 років української 

історії історії
10.30 100 років українського 

кінематографа 
10.40 100 років української 

літератури 
10.50 100 років українського 

мистецтва 
11.00 Уроки української 

літератури
11.10 Українська читанка. 

Олександр Ірванець
11.20 Сильна доля 
12.15 Погода 
12.20 Київський академічний 

Молодий театр. Богдан 
Стельмах. «Примхливе 
кохання Дроздоборода», 
12+

14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 світ навколо
15.00 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.40 До 100-річчя національної 

бібліотеки імені 
Володимира Вернадського 

15.45 Документальний цикл. 
Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні програми. 
Твій чаc/Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Уроки української мови
17.05 Хочу бути 
17.25 Мистецькі історії
17.45 Українська читанка. 

Любко Дереш
17.50 Погода 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.30 Тема дня 
18.50 100 років української історії 
19.00 100 років українськ 

літератури 
19.15 Уроки української 

літератури
19.25 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.30 Букоголіки
20.00 Документальна програма. 

Галичина мілітарна. УПА. 
Галицькі месники

20.30 Документальна 
програма. Своя земля

20.55 Успішні історії
21.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Джордж Гершвін. 
«Легенда в стилі блюз»

23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Світло
00.45 РадіоДень 
01.05 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Олександр Шокало, ч. 1
01.40 Сильна доля
02.35 Документальна програма. 

Бій за гору Маківка 
04.25 Національний академічний

український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької. 
«Айседора Дункан. Три 
любові»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

06.05, 0.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.05, 15.25 Все буде добре!
09.10, 19.00, 23.55 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
10.10, 20.00, 22.35 МастерШеф
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

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

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

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
08.25 Т/с «Мушкетери-2»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «Володар морів: 

На краю світу»
15.25 Х/ф «Я прийшов з 

миром»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

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

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND»

06.45, 19.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.15 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

08.10 «Евертон» — 
«Вотфорд». ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.25, 4.05 «Маріуполь» 
— «Шахтар». ЧУ

12.10 «Великий футбол»
13.55 «Наполі» — 

«Фрозіноне». ЧІ
16.55 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА
18.40 «Моя гра» А. Есеола
19.40 LIVE. «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

00.25 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

02.15 «Шальке» — 

«Локомотив». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15 «Check-in»
06.25 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА
08.35 «Олександрія» 

— «Львів». ЧУ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА
12.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
13.50 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ
15.35 Журнал Ліги Чемпіонів
16.05, 19.35 Передмова до 

матчу «Ювентус-
Динамо» (К) (1997 р. 
/98). Золота Колекція 
Ліги Чемпіонів з А. 
Шевченком

16.10 «Ювентус» — «Динамо» 
(К). 1/4 фіналу (1997 р. 
/98). Золота Колекція 
Ліги Чемпіонів з А. 
Шевченком

17.50 «Динамо» (К) — 
«Ювентус». 1/4 фіналу 
(1997 р. /98). Золота 
Колекція Ліги Чемпіонів 
з А. Шевченком

19.40 «LIVE. «Шальке» 
— «Локомотив». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 «LIVE. «Ліверпуль» 
— «Наполі». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

23.55 «Барселона» 
— «Тоттенгем». Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

01.45 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

03.10 Журнал Ліги Європи
04.05 «Ювентус» — «Інтер». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.15, 14.00 Правда життя
09.25 Дика природа Африки
10.25, 17.55 Шалена подорож
11.20 У пошуках інновацій
12.20 Брама часу
13.05, 19.40 Речовий доказ
15.10, 23.35 Повітряні воїни
16.05, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ
18.45, 20.50 Битва цивілізацій
00.35 Теорія Змови

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Пустотливе 

вороня»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ф «Смачні історії»
12.30 Д/ф «Смаки культур»
13.15, 14.30 РадіоДень
13.40 Д/ф «Світ дикої 

природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф «Погляд зсередини»
22.55, 1.25 Розсекречена історія
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Складна розмова
03.35 Тема дня
04.00 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
04.25 Концертна програма 

класичної музики з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
In Paradisumі

05.15 Koktebel Jazz Festival
05.35 Д/ф «Гордість світу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ГРУДНЯ 2018
11 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку-7», с. 7

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові», с. 3

21.45, 22.55 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

00.05, 0.50 Трилер «Порочні 

ігри»

02.20 «Світське життя»

ІНТЕР

02.05, 18.05, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

02.50, 6.00 М/ф

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 «Подробиці»

06.15, 22.05 «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, 12.25 Т/с «Таїсія»

13.10 Х/ф «Велике 
весілля»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Калина 
червона»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Мелодрама 

«Черговий лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Ангеліна»

23.20 Гучна справа

00.00 Т/с «CSI: Майамі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Майамі»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 1.00 Київ 

вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

09.50, 22.00 Т/с «Чаклунки»

10.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Екси

21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «Тіло 

Дженніфер»

02.00 Служба 

розшуку дітей

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

12.30, 13.20 Х/ф 

«Швидкісний вогонь»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.40 «На трьох»

23.40 Х/ф «Рейд. Спокута»

01.40 Т/с «Прокурори»

02.25 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

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

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

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

суспільно-політичних 
подій

13.05 Поліграф
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Х/ф «Мачуха»
06.55 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Роби — раз!»
10.35, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.20 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.50 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Олександр Шокало, ч. 2

06.40 Документальна 

програма. Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства

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 Погода

10.10 Візитівка 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 

11.15 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

12.15 Погода 

12.20 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Набукко

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Світ навколо

14.55 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.40 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Уроки української мови 

17.20 Хочу бути

17.35 Візитівка Карпат

17.45 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Історія України. 1917-

1921 роки 

19.00 100 років українського 

кінематографа

19.15 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.30 Розсекречена історія

20.30 Посттравматичний 

синдром (вип. 5) 

21.00 Концертна програма. 

RadioSymphony_UA

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Розсекречена історія 

00.45 52 вікенди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Олександр Шокало, ч. 2

01.45 Документальна 

програма. Легіон. 

Хроніка Української 

галицької армії 

02.35 Документальна 

програма. Історія однієї 

криївки 

03.50 Київський академічний 

Молодий театр. «Соло 

для годинника з боєм», 

16+

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.50, 0.40 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.50, 15.25 Все буде добре!

08.55, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.55, 20.00, 22.35 

МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.50 «Помста 

природи»

08.25 Т/с «Мушкетери-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

13.20 Х/ф «Санктум»
15.25 Х/ф «Морська 

пригода»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 1.55 Т/с «Кістки-3»

01.00 «Секретні файли»

03.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 23.55 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Моя гра» А. Есеола

08.15, 1.45 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.45 Топ-матч

11.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Ліон». Юнацька 

Ліга УЄФА

13.55, 4.05 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

18.25 Журнал Ліги Європи

19.15 «Сіткорізи». Прем’єра

19.40 LIVE. «Вікторія» — 

«Рома». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.50 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.35 «Сіткорізи»

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.50 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.20 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

10.00, 4.00 «Шальке» 

— «Локомотив». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

14.05 «Моя гра» А. Есеола

14.35 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.05 «Шахтар» — «Ліон. 

Юнацька Ліга УЄФА

21.00, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

21.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Ліон». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.45 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.05 Правда життя

09.05 Дика природа Африки

10.05, 17.45 Шалена подорож

10.55 У пошуках інновацій

12.00 Брама часу

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Повітряні воїни

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ

18.40, 20.45 Гучна справа

00.25 Містична Україна

02.15 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Т анька і 

Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.30, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.15 РадіоДень

13.40 Д/ф «Світ дикої 

природи»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.00 Інформаційна година

19.00 Своя земля

19.30 Д/с «Життя з левами»

20.00 Т/с «Монро»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.55 Схеми. Корупція в 

деталях

23.25 Букоголіки

00.00 Телепродаж Тюсо

01.25 Розсекречена історія

02.30 Наші гроші

03.35 Тема дня

04.00 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

04.25 Koktebel Jazz Festival

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.25 ТСН

09.30, 11.25, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20, 4.50 «Секретні 

матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «За правом 

любові»

21.45 «Гроші-2018»

22.30 «Право на владу-2018»

01.00 Драма «Чорне різдво»

ІНТЕР

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 «Подробиці»

06.00 М/ф

06.15, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20 Х/ф «Пік-Пік»
12.30 Х/ф «Шляхетний 

венеціанець»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Дорога в пекло»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

11.20 Реальна містика. Новий 
сезон

13.20, 15.30 
Мелодрама «Черговий 
лікар»

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»
19.50 Ток-шоу «Говорить 

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

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 0.55 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

09.50, 22.00 Т/с «Чаклунки»

10.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «Сховище»

01.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

12.10, 13.20 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк

22.40 «На трьох»

23.40 Х/ф «Рейд-2»

02.25 Т/с «Прокурори»

5 канал

03.10 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, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

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

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10 Кендзьор
18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

20.00 #Лінія оборони

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Посейдон» 
поспішає на 
допомогу»

07.00 Х/ф «Цвітіння 
кульбаби»

08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зупинився потяг»
10.45, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.35 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.50 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Соловей, ч. 1

06.50 поетична сторінка. 

Василь Симоненко

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 Погода

10.10 Візитівка Полтавщини 

10.15 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.15 100 років української 

історії 

10.25 100 років української 

літератури 

10.35 100 років українського 

мистецтва 

10.50 Уроки української 

літератури 

11.05 100 років українського 

кінематографа 

11.20 Чудова гра

11.45 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

12.15 Погода 

12.20 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Фрідріх Дюрренматт. 

«Портрет планети, 

або Попередження 

нерозумному людству», 

+16

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Світ навколо 

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.40 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені Володимира 

Вернадського 

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Уроки української мови 

17.20 Як це?

17.35 Візитівка Карпат 

17.45 Українська читанка. 

Павло Коробчук

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Історія України. 

1917—1921 роки

19.00 100 років українського 

мистецтва 

19.15 Українська читанка. 

Оксана Забужко

19.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.30 Світло 

20.30 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч 

21.00 Букоголіки

21.30 Лайфхак українською

22.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА 

22.50 Погода

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Світло

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Соловей, ч. 1

01.35 Документальна 

програма. Чорнобиль. 

Людський фактор

02.00 Національна опера 

України. Михайло 

Булгаков. Майстер і 

Маргарита 

04.20 Театральна майстерня 

«Сузір’я». Микола 

Вінграновський. 

Прекрасний звір у серці 

16+

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

05.55, 1.05 Т/с «Коли ми вдома»

06.55, 15.25 Все буде добре!

09.00, 19.00, 0.00 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

10.00 МастерШеф

13.05 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.25, 3.30 Т/с «Мушкетери-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

12.50, 4.20 «Облом.UA.»

15.20 Х/ф «Слідопит»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 1.55 Т/с «Кістки-3»

01.00 «Секретні файли»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — «Ліон». 

Юнацька Ліга УЄФА

07.45 «Сіткорізи»

08.15, 4.05 «Ман Сіті» 

— «Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.35 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.25 «Вікторія» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.10 «Моя гра» А. Есеола

16.05 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»

18.45 Огляд матчу 

«Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.00 «Шлях до Баку»

19.50 LIVE. «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Олімпіакос» 

— «Мілан». Ліга 

Європи УЄФА

23.55 «Селтік» — 

«Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

01.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.35, 4.25 Огляд 

середи. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.20, 10.05 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.15, 0.45 «Шахтар» — 

«Ліон». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.55 «Моя гра» А. Есеола

11.25 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.15 «Сіткорізи»

13.45 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.55 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.45 Журнал Ліги Європи

19.40 LIVE. «Генк» 

— «Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Спортінг» 

— «Ворскла». Ліга 

Європи УЄФА

23.55 «Шлях до Баку»

02.35 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.55 Правда життя

08.55 Дика природа Африки

09.55, 17.45 Шалена подорож

10.50 У пошуках інновацій

11.50 Брама часу

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Повітряні воїни

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.55 Планета Земля

18.40 Битва цивілізацій

20.50 Гучна справа

22.40 Ідеї, що перевернули 

світ

00.30 Містична Україна

02.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.30, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.40 Д/ф «Світ дикої 

природи»

15.10, 1.20 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Спринт, 

7.5 км. Жінки

16.40 Лайфхак українською

16.55 Промінь живий

18.00 Інформаційна година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 Д/с «Життя з левами»

20.00 Т/с «Монро»

21.25 3.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.55 Сильна доля

00.00 Телепродаж Тюсо

02.30 Складна розмова

03.35 Тема дня

04.05 Koktebel Jazz Festival

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.25 «Ліга сміху-2018»

22.20, 5.25 «# Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова-

2018»

23.05 «Розсміши коміка»

01.00 «Вечірній київ»

04.55 «Чистоnews-2018»

ІНТЕР

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15 «Подробиці»

06.00 М/ф

06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

12.30 Х/ф «Дикун»
14.50, 15.50, 16.45, 1.50 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Д/п «Леонід Биков. 

«Будемо жити!»

23.55 Х/ф «Час гріхів»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Людина без 

серця»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Веселка 

в небі»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

04.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Абзац

04.49, 6.09 Kids Time

04.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.10, 0.30 Київ вдень та вночі

07.05, 21.40 Т/с «Чаклунки»

08.05 Ревізор

10.45 Страсті за ревізором

13.10 Т/с «Будиночок на 

щастя»

16.15, 19.00 Топ-модель

22.30 Екси

01.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Багач-бідняк

12.10, 13.20 Х/ф «Подорож 

до центру Землі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.45, 0.25 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

03.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Тихе слідство»
06.35 Х/ф «Циганка Аза»
08.30 «Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Без права на 
провал»

10.30, 19.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 3.30 «Речовий доказ»

15.55, 16.50, 21.50 «Легенди 

карного розшуку»

23.45 Т/с «Бюро легенд»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Соловей, ч. 2

06.35 Документальна 

програма. Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська 

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Оксана Забужко

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитівка Карпат 

10.10 100 років українського 

кінематографа 

10.25 100 років українського 

мистецтва 

10.35 100 років української 

літератури 

10.55 Українська читанка. 

Галина Крук

11.05 Уроки української 

літератури 

11.20 Енеїда

12.15 Погода 

12.20 Національна опера 

України. Юрій 

Шевченко. Балет «За 

двома зайцями»

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.00 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

15.10 РадіоДень. Життя+

15.35 Документальна 

програма. Шлях 

додому з Ярославом 

Мельником 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 Уроки української мови 

17.20 Школа Мері Поппінс

17.35 Візитівка Карпат 

17.45 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Історія України. 

1917—1921 роки

19.05 100 років української 

літератури 

19.15 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

19.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.30 Фольк-music 

20.30 Музеї. Як це працює? 

21.00 Як дивитися кіно

21.25 «Франц». Художній 

фільм, 16+

23.20 Новини

23.50 Тема дня

00.10 Документальна 

програма

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Соловей, ч. 2

01.35 Концертна програма. 

RadioSymphony_UA

03.05 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. «Потрібні 

брехуни», 16+ 

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.05, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

08.05 Хата на тата

13.15 Т/с «Було у батька два 

сини»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

02.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.00 «Підсумки»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.25, 1.45 Т/с «Мушкетери-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений світ»

12.50 Відеобімба

15.30 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

19.25 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв»

21.20 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв-2»

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC FIGHT NIGHT У 

АВСТРАЛІЇ: ЖУНІОР 

ДОС САНТОС ПРОТИ 

ТАЇ ТУЇВАСА

02.50 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 23.20 «Генк» 

— «Сарпсборр». Ліга 

Європи УЄФА

09.30 «Моя гра» А. Есеола

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 4.00 «Олімпіакос» 

— «Мілан». Ліга 

Європи УЄФА

12.10 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 «Селтік» — 

«Зальцбурр». Ліга 

Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 20.35 «Шлях до Баку»

16.55 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

18.45 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

21.25 Топ-матч

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Світ Прем’єр-Ліги

01.40 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шальке» — 

«Локомотив». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.50, 12.25 «Шлях до Баку»

08.45, 0.25 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

10.35 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

13.15 «Генк» — 

«Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

15.05 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

16.55 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.25, 2.15 «Селтік» 

— «Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

19.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.45 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.35 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.05 «Вікторія» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 14.00 Правда життя

08.55 Дика природа Африки

09.25 Африканські річки: 

дари дощів

10.00, 17.45 Шалена подорож

10.55 У пошуках інновацій

11.55 Брама часу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Повітряні воїни

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.50 Ідеї, що перевернули 

світ

18.40 Битва цивілізацій

20.50 Гучна справа

22.45 Планета Земля

00.25 Містична Україна

02.15 Код доступу

05.20 Секти. Контроль 

свідомості

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.15, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.10 «Їже, я люблю тебе!»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.25 Х/ф «Бібі та Тіна: 
Дівчата проти 
хлопців»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Танька і Володька

15.00, 3.10 Віталька

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

19.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Перевізник»
22.45 Х/ф «Як вийти заміж 

за мільярдера»
00.30 Теорія зради

01.30 17+

02.20 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

12.45, 15.00, 21.00, 2.45 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

10.35, 14.10 Телепродаж

10.55 Лайфхак українською

11.15, 13.00, 3.30 Скелетон. 

Кубок світу

14.30 РадіоДень

15.10, 1.20 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Спринт, 10 

км. Чоловіки

16.55 Енеїда

18.00 Інформаційна година

19.00 Перший на селі

19.30 Д/с «Життя з левами»

20.00 Т/с «Монро»

21.25, 3.05 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.00 Д/ф «Незвичайні 

культури»

00.00 Телепродаж Тюсо

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.40 «Їмо за 100»

11.20, 23.30 «Світське життя-

2018»

12.25 Мелодрама «Артистка»

16.30 «Вечірній квартал-

2018»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Українські сенсації»

21.30 «Жіночий квартал»

00.35 «Ліга сміху-2018»

04.40 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

03.50 «Удалий проект»
05.00 Top Shop
05.30 Д/п «Леонід Биков. 

«Будемо жити!»
06.30 М/ф
06.55 «Чекай мене. Україна»
08.45 «Слово Предстоятеля»
08.50 Х/ф «Зайчик»
10.30 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
12.30 Х/ф «Ати-батм, йшли 

солдати...»
14.10 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»
16.10 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»
18.00 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Місце зустрічі»
22.10 Х/ф «За двома 

зайцями»
00.15 Х/ф «Гроші для 

дочки»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Ангеліна»

15.00 Сьогодні

15.20 Т/с «Ангеліна»

17.10 Т/с «Дружина з обміну»

19.00 Сьогодні

20.00 Т/с «Дружина з обміну»

22.00 Т/с «Зозуля»

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «CSI: Майамі»

03.35 Реальна містика

05.15 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

05.44, 6.59 Kids Time

05.45 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.00 Заробітчани

13.00 Вар’яти

15.00 Хто зверху?

17.00 М/ф «Шрек назавжди»

18.45 Х/ф «Ілюзія обману»

21.00 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»

23.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00, 2.35 «На трьох»

14.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Трансформери»

22.00 Х/ф 

«Трансформери-2: 

Помста полеглих»

00.55 Х/ф «Рейд. Спокута»

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

05.45 Х/ф «Торпедоносці»
07.30 Х/ф «Тегеран-43»
10.20 Х/ф «Без строку 

давнини»
12.00 Т/с «Коломбо»

15.45 «Речовий доказ»

16.55 «Легенди карного 

розшуку»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.45 Х/ф «Іп Ман»
22.00 «Міжнародний турнір 

зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 13»

01.05 «Таємниці 

кримінального світу»

02.35 «Випадковий свідок»

02.55 «Правда життя. 

Професії»

03.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Тетяна 

Міхіна

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Спадок Кеннеді

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка

08.20 Додолики. Лялькове шоу

08.30 Хочу бути 

08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. «Король 

Дроздобород». 

Художній фільм 

10.30 Фольк-music. Діти

11.30 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Відень

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Енеїда 

14.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра

15.00 Сильна доля 

16.00 Фольк-music

17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

«Легенда у стилі блюз»

19.05 Світло

20.00 Документальна 

програма. «Григір 

Тютюнник. Доля. Повна 

душа болю...»

20.55 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Андрухович і Карбідо. 

«Літографії»

22.00 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Спадок 

Кеннеді

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. Фрідріх 

Шиллер. «Підступність 

і кохання», 16+

01.45 Територія Кіно. Богдан 

Жолдак

02.40 Іван Козленко «Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно». 

UPLectorium. 

«Розстріляне 

відродження»

03.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

«Легенда у стилі блюз»

 

СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

06.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.45 Караоке на Майдані

08.50 Все буде смачно!

09.50 Битва екстрасенсів

11.50 Т/с «Два полюси любові»

16.05 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

23.45 Цієї миті рік потому

01.50 Ультиматум

ПРЯМИЙ

09.00, 15.00, 22.00 Ток-шоу 

«Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»

12.15 «МЕМ»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 Інтерв’ю с Юлієй 

Литвиненко

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00 Прем’ єра! ДжеДАІ 

2018 р.

10.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Володар морів: 
На краю світу»

16.40 Х/ф «Слідопит»

18.30 Х/ф «Повернення 
Геркулеса»

20.20 Х/ф «Бен-Гур»
22.50 Х/ф «Акулячий 

торнадо: Четверте 
пробудження»

00.35 Х/ф «Неймовірне 
життя Волтера Мітті»

02.45 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Селтік» — 

«Зальцбурр». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 16.30, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

12.40 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.25 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Евертон». ЧА

15.25, 19.45 Футбол Tables

16.50 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

18.40 Топ-матч

18.55 LIVE. «Інтер» — 

«Удінезе». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Торіно» 

— «Ювентус». ЧІ

23.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.20 «Вікторія» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.10 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

04.00 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Генк» — 

«Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

07.45 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

09.30, 23.30 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

10.25 «Ман Сіті» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.45 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.35, 4.05 «Селтік» 

— «Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

16.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.55 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Бернлі». ЧА

17.55 Футбол Tables

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.25 LIVE. «Фулгем» 

— «Вест Гем». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 Топ-матч

21.40 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

00.25 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

02.15 «Інтер» — «Удінезе». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.25, 0.00 Містична Україна

08.10, 18.30 У пошуках істини

10.05 Гучна справа

11.00 Повітряні воїни

12.40, 21.00 Всесвіт всередині 

нас

14.40 Ідеї, що перевернули 

світ

16.30 Дика природа Африки

23.00 У пошуках інновацій

00.50 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Дай лапу»

08.45 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

11.25 «Ух ти show»

12.30 М/ф «Жирафа»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.00 Х/ф «Траса 60»
21.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 Х/ф «Раптово вагітна»
02.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
13.15 Х/ф «Король 

сноуборда»
15.00, 2.50 Панянка-селянка

17.15 Х/ф «Як вийти заміж 
за мільярдера»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Зірконавти

00.00 Країна У

01.00 Теорія зради

02.00 17+

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.35 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.20 Новини

10.00 Лайфхак українською

10.15 Д/ф «Цікаво.com»

11.10, 16.35 Телепродаж

11.30 Хто в домі хазяїн?

12.00, 15.05, 22.30 Д/ф 

«Неповторна природа»

12.25, 1.40 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування 15 км. 

Жінки

13.20 Х/ф «Ісус. Бог і 

Людина»

15.40, 2.25 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування, 20 км. 

Чоловіки

16.50 По обіді шоу

17.50 Спільно

18.25 Т/с «Галерея Вельвет»

19.55, 4.40 Розсекречена 

історія

21.25 Промінь живий

22.55, 3.50 Світло

00.00 Телепродаж Тюсо

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.45 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

11.05, 12.05 «Світ навиворіт-

2: Індія»

13.05, 14.00 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.00 Комедія «Великий»

17.10 Бойовик «Шанхайський 

полудень»

19.30, 4.45 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Полюби 

мене такою»

00.50 «Вечірній київ»

ІНТЕР

02.05 Х/ф «Про нього»
03.15 Д/п «Віталій Соломін. 

Між Ватсоном і 
«Зимовою вишнею»

04.00, 5.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 Top Shop
06.00 Мультфільм
06.40, 20.00 «Подробиці»
07.10 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
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»

14.05 Х/ф «Все можливо»
16.00 Т/с «Вогнем і мечем»
20.30 Х/ф «Вій»
23.10 Х/ф «Якби я тебе 

кохав...»
01.15 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Дружина з обміну»

13.00 Т/с «Веселка в небі»

17.00, 21.00 Т/с «Рік собаки»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Дві миті 

кохання»

00.50, 2.20 Історія одного 

злочину

01.50 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.20 Стендап-шоу

06.19, 7.34 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.35 Х/ф «Аквамарин»

09.40 М/ф «Шрек назавжди»

11.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»

13.45 Х/ф «Ілюзія обману»

16.00 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»

18.40 Х/ф «Робот Чаппі»

21.00 Х/ф «Трон. Спадок»

23.30 Х/ф «По той бік 

дверей»

01.25 Х/ф «Тіло 

Дженніфер»

ICTV

04.30 «На трьох»

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.40 Інсайдер

07.25 Антизомбі

08.25 Т/с «Відділ 44»

10.15 Х/ф «Випробування 
вогнем»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Трансформери»
15.45 Х/ф «Трансформери-2: 

Помста полеглих»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Трансформери-3: 
Темний бік Місяця»

23.50 Х/ф «Війна світів»
02.00 Х/ф «Рейд-2»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. 

Соколовою

11.05, 1.40 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25, 1.15 Діалоги з 

Патріархом

14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.00, 2.15 Час: Підсумки 

тижня

19.20 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

07.25 Т/с «Коломбо»

11.10 Х/ф «Засуджений»
12.50 Х/ф «Тривожна 

неділя»
14.30 Х/ф «Сангам»
18.00 Х/ф «Невловимі 

месники»
19.30 Х/ф «Знову невловимі»
22.15 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
00.20 «Міжнародний турнір 

зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 13»

03.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Юрій 

Мінзянов

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Відень

07.35 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. «Співаюче 

дзвінке деревце». 

Художній фільм 

10.30 UA. Фольк 

11.30 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Лондон

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Енеїда 

14.00 Букоголіки 

14.30 Відкривай Україну з 

Суспільним 

15.00 Сильна доля 

16.00 Фольк-music

17.05 Концертна програма. 

RadioSymphony_UA

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Людвіг ван Бетховен. 

Симфонія № 9 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Львівський театр опери 

та балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. Дон 

Жуан

01.40 Територія Кіно. Юрій 

Мінзянов

02.30 Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк. Нова холодна 

війна — хто виграє і як 

вона може закінчитися

03.20 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

05.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

 

СТБ

05.40 Т/с «Коли ми вдома»

06.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.45 Все буде смачно!

10.50 Караоке на Майдані

11.50 МастерШеф

17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 12.10, 17.10 Інтерв’ю з 

Юлією Литвиненко

10.15 Ток-шоу «Кримінал»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 «Закрита зона»

15.00 Ток-шоу «Слова і музика»

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

18.00 Ток-шоу «Ехо України»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.55 «Загублений світ»

12.45 «Шалені перегони»

13.45 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв»

15.30 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв-2»

17.25 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

19.10 Х/ф «Бюро 
людяності»

21.00 Х/ф «Перше 
вбивство»

23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC FIGHT NIGHT У 

АВСТРАЛІЇ: ЖУНІОР 

ДОС САНТОС ПРОТИ 

ТАЇ ТУЇВАСА»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фулгем» — «Вест 

Гем». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.55 Футбол 

NEWS

10.25 «Моя гра». Прем’єра

10.55 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

12.35, 3.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.25 LIVE. «СПАЛ» — 

«К’єво». ЧІ

14.15, 16.45, 19.45 Футбол 

Tables

15.25 Топ-матч

15.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Парма». ЧІ

17.55 «Моя гра»

18.25, 0.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

18.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Наполі». ЧІ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

01.20 «Інтер» — «Удінезе». 

ЧІ

04.05 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Торіно» — 

«Ювентус». ЧІ

07.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

08.40 «Тоттенгем» — 

«Бернлі». ЧА

10.25 Світ Прем’єр-Ліги

10.55 «Шахтар» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.40 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

13.10, 1.40 «Фулгем» 

— «Вест Гем». ЧА

14.55 «Моя гра»

15.25 LIVE. «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 

Tables

17.25, 19.55 «Check-in»

17.55 LIVE. «Ліверпуль» 

— «МЮ». ЧА

20.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.25 LIVE. «Рома» — 

«Дженоа». ЧІ

23.25, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Сампдорія» — 

«Парма». ЧІ

03.40 «Кальярі» — «Наполі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.25, 0.00 Містична Україна

08.10, 18.10 У пошуках істини

09.50 Фантастичні історії

10.40, 11.30 Повітряні воїни

12.20, 21.00 Всесвіт всередині 

нас

14.20 Планета Земля

16.10 Дика природа Африки

16.40 Африканські річки: 

дари дощів

23.00 У пошуках інновацій

00.45 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Жирафа»

10.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.20 Х/ф «Траса 60»
14.35, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.15 Х/ф «Крадене 
побачення»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.40 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»

12.00 4 весілля

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

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

00.00 Х/ф «Новітній 
заповіт»

02.20 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.20 Новини

09.40 Казки, перевірені часом. 

«Пані Завірюха»

10.45, 17.35 Телепродаж

11.05 Енеїда

12.10, 21.55 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

14.55, 1.50 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Естафета 

4х7, 5 км. Чоловіки

16.35 UA: Фольк

17.50 «Мегаполіси»

18.25 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Д/с 

«Найекстремальніший»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.00 Телепродаж Тюсо

03.50 Світло

04.40 Розсекречена історія

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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В ОБСЄ обговорять конфлікт на 
сході України 
 Конфлікт на сході України та питан-
ня суперечки щодо ядерного роззброєння 
між США та Росією стануть центральними 
темами щорічного засідання Ради міністрів 
закордонних справ Організації з безпеки і 
співпраці в Європі (ОБСЄ), яке розпочало-
ся вчора, 6 грудня, в італійському Мілані та 
триватиме два дні. На полях форуму відбу-
дуться також багато дво- та кількасторонніх 
зустрічей міністрів. Зокрема, глава німець-
кого МЗС Гайко Маас планує обговорити ін-
цидент у Керченській протоці зі своїми ук-
раїнським та російським колегами Павлом 
Клімкіним та Сергієм Лавровим. З ними ж 
планує зустрітися верховна представниця ЄС 
iз питань зовнішньої політики і політики без-
пеки Федеріка Могеріні. Напередодні вона 
зауважила, що Керченська криза зачіпає й 
економічні інтереси Євросоюзу. «Ми вкрай 
стурбовані подіями в Азовському морі не 
лише через агресивні дії щодо України, а й 
тому, що події в Азовському морі уповільню-
ють рух суден, які йдуть також під прапора-
ми країн-членів Європейського Союзу», — 
зазначила вона, цитує агенція AFP. Учасни-
ки підіб’ють також підсумки діяльності ор-
ганізації за 2018 рік та річного головування 
Італії. В 2019 році головування в ОБСЄ пере-
бере на себе Словаччина.

Генасамблея ООН розгляне 
резолюцію про мілітаризацію 
Азовського моря 
 Генеральна асамблея ООН розгляне 
проект резолюції України про мілітариза-
цію Азовського моря 17 грудня, повідомив 
постійний представник України в ООН Воло-
димир Єльченко. Як заявив дипломат, голо-
вна мета цієї резолюції полягатиме в тому, 
щоб «наполегливо закликати Росію вивести її 
сили з Криму, припинити незаконну окупацію 
української території». Єльченко додав, що 
проект резолюції розширили даними про 
агресію Росії в Керченській протоці. 

За «вибори» на Донбасі 
покарають 9 осіб
 Посли країн Європейського Союзу уз-
годили санкції стосовно осіб, причетних до 
проведення псевдовиборів 11 листопада в 
окупованій Росією частині Донбасу. Офіцій-
но список осіб мають ще схвалити міністри 
закордонних справ країн Європейського Со-
юзу. Це планується на понеділок, 10 грудня. 
Спочатку планувалося, що санкції зачеплять 
лише п’ять прізвищ, проте завдяки клопотан-
ню Польщі «чорний список» розширено до 
дев’яти осіб. Внесення в такий список озна-
чає заборону в’їзду до Євроспільноти і бло-
кування активів у Європі. За словами очіль-
ника польської дипломатії Яцека Чапутови-
ча, у понеділок також міністри закордонних 
справ ЄС мають обговорити можливість вве-
дення санкцій за атаку Росії на українські ко-
раблі поблизу Азовського моря. 

Єврокомісія планує посилити 
роль євро у світі
 У середу Єврокомісія оприлюднила за-
ходи щодо зменшення впливу американсь-
кої та посилення ролі європейської валюти у 
світі. «У нинішньому контексті суперечнос-
тей — торговельних конфліктів, додатко-
вих територіальних санкцій з боку США — 
учасники ринку шукають альтернативи», — 
вважає єврокомісар з питань економіки та 
фінансів П’єр Московісі, якого цитує аген-
ція «Франс Пресс». Насамперед йдеться 
про розрахунки за імпорт енергоресурсів 
— зараз країни ЄС оплачують нафту та інші 
енергоресурси, наприклад, iз Росії та країн 
Близького Сходу, в доларах США. За планом 
Єврокомісії, для імпорту енергоносіїв, який 
щорічно становить у перерахунку близько 
300 мільярдів євро, має використовуватись 
саме європейська валюта. Також у ЄК звер-
нули увагу на сектор авіаперевезень, у якому 
квитки систематично продаються в доларах, 
навіть якщо вони здійснюються європейсь-
кими авіакомпаніями. Підвищення значен-
ня євро сприятиме стійкості міжнародної фі-
нансової системи, оскільки учасники ринку 
в усьому світі отримають ширший вибір ва-
лют і світова економіка буде менше схильна 
до шоків, переконана Єврокомісія. За дани-
ми ЄК, частка євро в глобальних валютних 
резервах зараз становить близько 20 відсо-
тків, а долара — перевищує 60 відсотків. 

■Олег БОРОВСЬКИЙ

 Третина населення України — 31% 
— дуже релігійна. Такі дані досліджен-
ня оприлюднив американський дослід-
ницький центр Pew. Відтак Україна 
посіла 11-те місце за релігійністю серед 
34 країн Європи, повідомляє «Радіо Сво-
бода». 
 Ці відсотки визначили за загальним 
показником, до якого входять чотири 
окремі показники релігійності. Отже, 
згідно з даними дослідження, 22% насе-
лення України (13-те місце) кажуть, що 
релігія є дуже важливою в їхньому жит-
ті; 35% (9-те) — кажуть, що відвідують 
релігійні служби щонайменше раз на мі-
сяць; 29% (9-те) кажуть, що моляться 

щодня; 32% (13-те) кажуть, що вірять у 
Бога з абсолютною впевненістю.
 Дослідники вказують, що європейці 
загалом є менш релігійними, ніж люди 
в інших частинах світу, зауважує центр 
Pew. Але, як показав звіт, у межах Євро-
пи іноді існують значні відмінності у рів-

нях релігійності.
 Перше місце у рейтингу посіла Ру-
мунія (55% населення є дуже релігій-
ним), друге — Вірменія (51%), третє — 
Грузія (50%). Найменш релігійними 
виявилися Естонія (7%), Данія (8%) і 
Чехія (8%). ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Два літаки Корпусу 
морської піхоти США впали 
в океан за кілька сотень кіло-
метрів на схід від узбережжя 
Японії під час дозаправлен-
ня в повітрі, повідомляє Бі-
Бі-Сі. Інцидент стався з літа-
ком-заправником KC-130 та 
винищувачем-бомбардуваль-
ником F/A-18. На борту кри-
латих машин загалом перебу-
вали семеро людей. За даними 
японського телеканала NHK, 
у ході спільної американсько-
японської рятувальної опе-
рації вдалося врятувати двох 
пілотів. Зараз врятовані вій-
ськові проходять медичний 

огляд на базі морської піхо-
ти Івакуні на півдні Японії. 
Японські сили самооборони 
скерували на місце зіткнен-
ня шість кораблів берегової 
охорони та один літак для по-
шуків інших зниклих амери-
канських морських піхотин-
ців, які перебували в літаках.
 На сторінці у «Твіттері» 
корпусу морської піхоти пові-
домили, що аварія сталася 
вчора о 2-й ночі за місцевим 
часом. Військові проводять 
розслідування причин катас-
трофи. В американських ЗМІ 
повідомляється, що літаки 
зіткнулися в повітрі під час до-
заправлення, але офіційно цю 
інформацію поки не підтвер-

дили. Дозаправка в повітрі — 
складна й часто небезпечна 
операція.
 Представник корпусу 
морської піхоти заявив, що 
літаки вилетіли з авіабази Іва-
куні і проводили звичайний 
запланований тренувальний 
політ, коли сталася аварія.
 Про погодні умови на мо-
мент катастрофи не повідом-
ляється. Кореспондент Бі-Бі-
Сі в Токіо відзначає, що над 
усіма Японськими островами 
вночі спостерігалися сильна 
хмарність і дощі.

 Літак КС-130 є модифіка-
цією військово-транспортного 
літака С-130 Hercules і викорис-
товується для дозаправлення в 
повітрі. Винищувач-бомбарду-
вальник McDonnell Douglas F/
A-18 Hornet вважається одним 
з основних літаків ВМС США. 
Минулого місяця інший аме-
риканський військовий вини-
щувач-штурмовик F/A-18 за-
знав аварії в районі японської 
префектури Окінава. Тоді обом 
пілотам вдалося врятуватися. 
Причиною катастрофи стали 
проблеми з двигуном. ■

Цей винищувач-бомбардувальник вважають одним з основних 
літаків ВМС США.

❙
❙

КАТАСТРОФИ

Невдала повітряна 
акробатика
Два військові літаки США впали в океан 
під час дозаправки в повітрі

■

РЕЙТИНГИ

Наші стосунки з Всевишнім
Україна посідає 11-те місце за релігійністю 
серед 34 країн Європи

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Французи ще раз 
довели, що є згуртова-
ною нацією, яка вміє 
відстоювати свої права. 
Під тиском вуличних 
протестів французький 
уряд вирішив повністю 
відмовитися від намірів 
підвищення акцизів на 
пальне, повідомив вве-
чері у середу, 5 грудня, 
прем’єр-міністр країни 
Едуар Філіпп. «Уряд 
готовий до діалогу і де-
монструє це, оскільки 
підвищення податку 
було виключено з зако-
ну про бюджет на 2019 
рік», — заявив він під 
час виступу у фран-
цузькому парламенті, 
інформує агенція «Рей-
тер». «Потрібно бути 
сліпим і глухим, щоб не 
почути народний гнів. 
Я розумію його силу і 
серйозність. Джерелом 
цього гніву є глибока 
несправедливість», — 
додав прем’єр-міністр. 
 Напередодні фран-
цузький уряд відклав 
на шість місяців підви-
щення податку на паль-
не. Втім протестуваль-
ників не задовольнило 
це рішення і вони заяви-
ли про продовження ак-
цій протесту проти зрос-
тання цін на бензин.
 Вуличні акції поча-
лись у Франції 17 лис-
топада, коли на площі 
країни вийшли близь-
ко 280 тисяч людей. 

Демонстранти, окрім 
проведення мітингів, 
блокували дороги, ав-
тозаправки, сховища 
пального і торговельні 
центри. Відтоді акції 
не припинялись, сяга-
ючи піку у вихідні дні. 
24 листопада в них взя-
ли участь майже 106 
тисяч осіб, 1 грудня — 
136 тисяч. За два тижні 
були затримані не мен-
ше 800 демонстран-
тів, десятки людей по-
страждали. На жаль, 

під час протестів заги-
нули чотири особи.
 За останній рік ди-
зельне пальне у Фран-
ції подорожчало на 23 
відсотки, бензин — на 
15 відсотків. Планува-
лося, що з січня 2019 
року акциз іще зрос-
те. Це й обурило фран-
цузів (то вони ще не 
бачили цін на пальне в 
Україні та їхнє співвід-
ношення до українсь-
ких зарплат!). Чинов-
ники пояснювали це 

тим, що дороге пальне 
має змусити французів 
пересісти з автомобілів 
із двигунами внутріш-
нього згоряння на гро-
мадський транспорт 
чи електрокари, що 
поліпшить екологіч-
ну ситуацію. Частина 
протестувальників та-
кож виступала з анти-
президентськими гас-
лами через незадово-
лення політикою пре-
зидента Емманюеля 
Макрона.

 Протести не завжди 
мали мирний характер. 
У вівторок увечері 13 
осіб, серед яких і один 
неповнолітній, поста-
ли перед судом за підоз-
рою в «завдаванні збит-
ків» Тріумфальній арці 
на Єлисейських полях, 
повідомила прокурату-
ра Парижа. Вона пору-
шила справу за статтею 
«несанкціоноване втор-
гнення на територію іс-
торичної пам’ятки, 
участь у складі групи, 
сформованої з метою 
насильницьких дій та 
завдавання збитків», 
«переховування кра-
деного», «крадіжки за 
обтяжливих обставин» 
та «завдавання збитків 
історичній пам’ятці, 
здійснене у складі гру-
пи осіб». Вказані зло-
чини були скоєні в су-
боту, 1 грудня, під час 
акції протесту «жов-
тих жилетів», коли до 
неї приєдналися ліві 
й праві екстремісти та 
звичайні хулігани. 
 Збитки, завдані 
Тріумфальній арці, оці-
нюються «в кілька со-
тень тисяч євро», пові-
домив президент фран-
цузького Центру на-
ціональних історичних 
пам’яток Філіпп Бела-
валь. Внаслідок безпо-
рядків багатомільйон-
них збиткiв зазнали та-
кож міський бюджет 
Парижа та компанії і 
приватні особи. ■

ГОЛОС ВУЛИЦІ

Макрон поступився 
Уряд Франції остаточно відмовився від 
підвищення акцизу на бензин

■

Через можливе подорожчання пального Париж просто «вибухнув».❙
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«Усі мої друзі сьогодні тут»
 На концерт свого знамени-
того земляка завітало майже 
все село, звідки родом Михай-
ло Поплавський. «Мені час-
то закидають, що я селюк. Ка-
жуть, мовляв, у місто приїхав, 
а село з тебе так і не вийшло. — 
А я дуже радий, що не вийшло. 
Бо там моє коріння. Ось, пог-
ляньте, весь перший сектор — 
це моє село Мечиславка, що на 
Кіровоградщині, всі мої одно-
сельці сьогодні тут, зі мною».
 На українське шоу завітало 
багато знаменитостей. У залі 
можна було побачити співачок 
Ніну Матвієнко, Світлану Біло-
ножко, Камалію, Аллу Попову, 
співака Петра Чорного, актора 
Володимира Горянського, відо-
мого телеведучого Григорія Ре-
шетника, шоумена Юрій Ткача, 
ректора НУПіБ Станіслава Ні-
колаєнка, політиків Володими-
ра Макеєнка, Альону Кошелєву 

та інших відомих друзів і при-
хильників творчості Михай-
ла Поплавського. Ще одного 
шанованого гостя пан ректор 
представив особисто. «Сьогод-
ні в залі — Президент України, 
великий українець і духовний 
лідер нації Віктор Ющенко» — 
величезний зал вітав VIP-гостя 
бурхливими оплесками. 
 Зі сцени ректору дарува-
ли вітання з днем народжен-
ня, яке було напередодні шоу, 
зіркові випускники КНУКіМ 
— Наталія Валевська, народ-
ні артистки України Ірина Бі-
лик, Катерина Бужинська та 
Наталія Бучинська, а також 
народний артист України Пав-
ло Зібров. 
 «Юний орел» випурхнув на 
сцену під однойменну пісню — 
саме з «Юного орла» свого часу 
почався проект «Співаючий 
ректор». Далі були всіма улюб-
лені «Кропива», «Не бійся ви-

соти», «Прощання», «Блюз 
еротичних думок». Приго-
щав гостей Михайло Михай-
лович «Салом» і «Вареничка-
ми», інтригував прем’єрою но-
вої пісні «Забава» та зворушу-
вав композиціями «Здрастуй, 
рідне село», «Росте черешня 
в мами на городі», «Батько», 
«Сину мій». Заключні піс-
ні «Приречений на любов», 
«Я у тебе один» та «Україна» 
весь зал виконував стоячи, під 
бурхливі оплески та овації ра-
зом із ректором та його студен-
тами.

«Мабуть, співаком буде»
 Масштаб дійства вражав: 
в окремих номерах на сцені 
перебувало більше 100 осіб, 
а загалом у концерті було 
задіяно понад 500 артистів 
шоу-балету. Мов у калейдос-
копі, на сцені змінювали-
ся оригінальні костюми та 
яскраві декорації, раз по раз 
вибухала салютами піротех-
ніка, клубочився дим, а вра-
ження від дійства підсилю-
вав вдало підібраний відео-
ряд на величезних моніто-
рах. Здавалося, що вся сцена 
жива і співає разом із ректо-
ром! Вражені глядачі не шко-
дували оплесків. 
 «Коли я народився на сві-
танку, то дуже кричав, — ді-
лився з залом Михайло Ми-
хайлович. — Акушерка ска-
зала мамі: «Мабуть, співаком 
буде». Але великим співаком 
я не став. І добре. Бо якби 
став, то Україна втратила б 
значно більше!» — жарту-
вав винуватець торжества. 
І в цьому жарті є своя прав-
да, бо Михайло Михайлович 
став талановитим ректором, 
успішним шоуменом, ліде-
ром, який уміє концентру-
вати довкола себе таланти, 
справжнім, як сказав Павло 
Зібров, українським криго-
ламом, котрий упевнено йде 
вперед і не боїться експери-
ментів. 
 Свого часу Михайло Поп-
лавський став першим в Ук-
раїні співаючим ректором 
і залишився… єдиним. «Не 
дивіться ні на кого. Будь-
те унікальними, залишайте-
ся собою! Світ любить оригі-

налів, а я оригінал. І я у вас 
такий один», — каже Михай-
ло Михайлович. 
 «Я у тебе один» — Ви 
сказали країні. І вона руко-
плескала щиро-прещиро Вам! 
Ви не зовсім один — з Вами 
вся Україна!» — написав на-
ступного дня після концерту 
на сторінці Поплавського у 
«Фейсбуці» Віктор Зінченко, 
директор туристичної ком-
панії «Супутник». 
 «Вітаю з блискучим шоу! 
— там же поділився влас-
ним враженням Віктор Риба-
ченко, політичний психолог 
і професор КНУКіМ. — Це 
був потужний пучок шаленої 
енергії зі сцени в зал, у кож-
не серце. А про таку «підтан-
цівку» навіть мега-зірки мо-
жуть тільки мріяти. Гляда-
чі не хотіли розходитися і ще 
довго самі підтанцьовували 
у залі і фойє — так ви їх за-
вели! Браво Маестро! Браво 
всім, хто готував і провів це 
супершоу!!!» 
 Світ дійсно любить оригі-
налів. А ще — відкритих і по-
зитивних людей. Таких лю-
бить сцена і глядач. І саме 
таким є Михайло Поплавсь-
кий, який власним прикла-
дом довів: співати серцем і ду-
шею — це вміння, якого час-
то бракує тим, кого Бог обда-
рував голосом. «Українська 
мова, українська пісня, ук-
раїнська душа вічні, як небо 
і сонце, — звернувся насам-
кінець ректор до залу. — Ми 
сильна, непереможна нація! 
І поки ми бережемо свою ду-
ховність, ми бережемо Украї-
ну!». ■

ШОУ МАЄ ТРИВАТИ

Михайло 
Поплавський: 
Українська 
пісня вічна, як 
небо і сонце 
Співаючий ректор відсвяткував свій день 
народження грандіозним концертом 
у Палаці спорту

■

Інна СТЕПАНЧУК

Через п’ять років концертної «мовчанки» Михайло Поплавський 
повернувся на велику сцену масштабним українським шоу «Я у 
тебе один», що відбулося 4 грудня в столичному Палаці спорту. У 
залі не було де яблуку впасти, більше 15 тисяч гостей — глядачі 
сиділи і стояли скрізь, навіть… на східцях. Такої кількості людей, 
як було підраховано під кінець концерту, у цьому році Палац спорту 
ще не знав!
 «Я дуже радий всіх вас бачити і неймовірно щасливий, що вас у 
мене так багато», — зазначив Михайло Поплавський.

Унікальний ректор і його творча «армія».❙

Разом із зірковими випускницями свого університету. ❙

Виконуючи пісню «Росте черешня...», 
Михайло Поплавський опустився на коліно.

❙
❙ Світ любить оригіналів, переконаний «співаючий ректор».❙
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«Чотири «нулі» в будь-якій гонці — це хороший результат. 
Ну а ходом — на що готовий, те й отримав»

Сергій Семенов
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 В українському футболі 
зима — пора додаткових ви-
пробувань. В умовах низьких 
температур неабиякою акту-
альністю користується питан-
ня придатності вітчизняних 
арен до матчів найвищого рів-
ня. І якщо для колективів ни-
жчих професіональних ліг Ук-
раїни футбольний рік завер-
шився в середині листопада, то 
представники елітного дивізіо-
ну змушені експлуатувати свої 
поля в холодну пору року знач-
но довше.
 Так, останній в Україні 
офіційний футбольний матч 
2018-го року має відбутися 13 
грудня в Києві, коли місцеве 
«Динамо» в заключному турі 
групового раунду Ліги Євро-
пи прийматиме чеський «Яб-
лонець». При цьому за день до 
цього протистояння також у 
Києві свій «лігочемпіонський» 
поєдинок зіграє «Шахтар».
 Після того як заступник ге-
нерального секретаря УЄФА 
Джорджіо Маркетті заявив, що 
«з огляду на дію воєнного ста-
ну в окремих регіонах України 
організація не може дозволи-
ли проведення матчу Ліги чем-
піонів за участі «Шахтаря» та 
французького «Ліона» в Хар-
кові», керівництво донецького 
клубу разом iз функціонерами 
із Ньона зайнялися активним 
пошуком нової арени.
 З огляду на принциповий 
характер цього протистояння, в 
якому, відзначимо, суперники 
між собою визначатимуть воло-
даря путівки до «плей-оф» Су-
перліги, УЄФА забажало мак-
симально рівня організаційних 
гарантій. Як результат, вибір 
футбольних функціонерів ви-
пав на НСК «Олімпійський», 
де, як відомо, взимку вже не раз 
грали єврокубкові матчі.

 

Звісно, проводити доленосний 
для себе поєдинок на домашній 
арені свого головного опонен-
та на внутрішній арені — те ще 
випробування, проте в умовах 
«форс-мажору» при йнятнiшого 
варіанта «гірникам» годі було 
й шукати. Нагадаємо, що піс-

ля запровадження в десяти об-
ластях України воєнного ста-
ну НСК «Олімпійський» так 
само став домашньому ареною 
й на час єврокубкового матчу 
полтавської «Ворскли» про-
ти лондонського «Арсеналу» в 
п’ятому турі Ліги Європи.

 «Я хотів би подякувати пре-
зиденту «Динамо» Ігорю Сур-
кісу за розуміння і підтрим-
ку в проведенні цього матчу на 
арені київського клубу, зважа-
ючи на той факт, що для «Шах-
таря» — це гра року, яка вима-
гає серйозної підтримки з боку 

вболівальників», — написав  
на своїй сторінці у «Фейсбуці» 
генеральний директор «гірни-
ків» Сергій Палкін. Вийшло 
так, що свій єврокубковий поє-
динок на НСК «Олімпійський» 
донецький клуб гратиме за 
добу до матчу динамівців проти 
«Яблонця». Зазвичай подібно-
го роду «дуплети» в міжнарод-
ному футболі не практикують-
ся, адже футбольне поле пот-
ребує достатнього відпочинку 
та відповідної підготовки, про-
те у «винятковій ситуації», що 
склалася, представники дина-
мівського клубу продемонстру-
вали неабияку люб’язність. По-
дейкують, що «біло-сині» мо-
жуть прийняти «Яблонець» i 
на рідному стадіоні «Динамо», 
адже особливого ажіотажу нав-
коло даного поєдинку навряд 
чи варто очікувати. Підопічні 
Олександра Хацкевича достро-
ково виграли свою групу, тож 
можуть і не виставляти вимог, 
які б максимально сприяли їх-
ній перемозі над опонентом. 

* * *
 Іще одна гаряча тема поточ-
ної футбольної зими в Україні 
— дискусія навколо формату 
наступного чемпіонату краї-
ни. Свій остаточний вердикт 
щодо майбутнього турніру клу-
би прем’єр-ліги готувалися ска-
зати 6 грудня на засіданні в Бу-
динку футболу.
 Але обговорення непросто-
го питання розпочали з вимо-
ги... відставки нещодавно об-
раного президента УПЛ Тома-
са Грімма. З подібною ініціа-
тивою виступив представник 
«Динамо», заступник генди-
ректора столичного клубу Сер-
гій Мохник, пропозицію котро-
го також підтримали повпреди 
«Зорі» та «Олімпіка». Не див-
но, що в подібних умовах до роз-
гляду питання «по суті» справа 
не дійшла. ■

ФУТБОЛ

Виняткова зима
Свій заключний поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів проти 
французького «Ліона» «Шахтар» зіграє в Києві

■

Наприкінці сезону на НСК «Олімпійський» несподівано випало серйозне навантаження.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Підсумків першої особистої гонки 
Кубка світу-2018/2019 шанувальни-
кам біатлону довелося чекати на день 
довше. Через сильний туман, який за 
годину до старту індивідуальних чо-
ловічих перегонів опустився на трасу 
в Поклюці, організатори змагань вирі-
шили на добу відкласти старт. 
 «Ми не могли гарантувати рівних 
умов для усіх спортсменів. Багато тре-
нерів i біатлоністів говорили про те, 
що не бачать мішеней. Звичайно, хтось 
може непогано справлятись зі стріль-
бою в туман, але за таких умов занад-
то високий ризик того, що гонка пере-
твориться на лотерею», — так пояснив 
причини переносу чоловічої «індиві-
дуалки» рейс-директор змагань Борут 
Нунар.
 Зайвий день підготовки до гонки 
«стріляючі лижники» та їхні команди 
присвятили детальному вивченню про-
гнозу погоди, котрий обіцяв на час пе-

регонів масштабні опади у вигляді сні-
гу, та розробці на основі метеорологіч-
ного прогнозу гоночної стратегії.
 Так, кращий біатлоніст останніх 
років Мартен Фуркад вирішив біг-
ти індивідуальну гонку в останніх ря-

дах. Але, як пояснив після фінішу іме-
нитий француз, він помилився з вибо-
ром стартової групи (87-й номер). «Із 
кожним новим колом траса ставала все 
гіршою. Тож я розумів, що мій єдиний 
шанс на успіх — це чиста стрільба», — 

наголосив Фуркад.
 Зрештою, продемонструвавши іде-
альну роботу на стрільбищі, тріумфа-
тор останніх семи Кубків світу, попри 
не надто швидкісний хід (13-й час — 
ходом), зумів вирвати перемогу в пер-
шій особистій гонці сезону. «Дуже ра-
дий, що вдалося виграти, адже старто-
ва гонка — чи не найважча в сезоні», 
— резюмував чинний володар Велико-
го кришталевого глобуса. Відзначимо, 
що й двоє інших призерів «індивіду-
алки» — німець Йоханнес Кюн та авс-
трієць Сімон Едер — без промахів ви-
конали свої вогневі завдання.
 Серед тих, хто «на нуль» відстрі-
лявся в гонці, був і ветеран українсь-
кої збірної Сергій Семенов. Програвши 
переможцеві 45 секунд, він посів під-
сумкове шосте місце й потрапив до так 
званої квіткової церемонії. «Насправді 
впродовж усієї гонки було тяжко. Чо-
тири «нулі» в будь-якій гонці — це хо-
роший результат. Ну а ходом — на що 
готовий, те й отримав», — розповів Се-
менов.
 Так само без штрафних хвилин по-
долав дистанцію й наш Артем Тищен-
ко, котрий, нагадаємо, в дебютній гон-
ці КС-2018/2019 — в одиночному мік-
сті — разом з Анастасією Меркушиною 
здобув «бронзу». Щоправда, через свою 
скромну швидкість 24-річний пред-
ставник Сумщини посів у підсумково-
му протоколі 31-ше місце. Два прома-
хи, 2 хв. 23 сек. відставання від пере-
можця та 21-й рядок — таким є резуль-
тат іншого українця, Артема Прими. 
Четвертий представник «синьо-жов-
тих» у гонці — Віталій Кільчицький — 
припустившись трьох промахів, фіні-
шував 74-м, програвши кращому біат-
лоністу планети 5 хв.41 сек. ■

Ветеран українського біатлону Сергій Семенов на шостому місці завершив 
індивідуальну гонку Кубка світу в Поклюці.
Фото з сайта biathlon.com.ua.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Ой там, за туманом...
У відтермінованій  першій 
у сезоні особистій гонці 
чернігівець Сергій Семенов 
потрапив до квіткової 
церемонії

■
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 Уночi пролунав телефонний 
дзвiнок на телебаченнi.
 — Алло, приберiть, будь ласка, 
титри.
 — А чим вони вам заважають?
 — Жiнка повернулася з корпо-
ратива i думає, що це караоке.

* * *
 Прийшла бабця в ЖКГ платити 
за «комуналку» радянськi грошi. Їй 
кажуть:
 — Це ж старi грошi.
 — Вашi труби теж.

* * *
 — Дружина — чоловікові:
 — Ти знову лежиш на дивані.
 — Зате ти знаєш, де завжди 
мене можна знайти.

* * *
 Оголошення в газеті:

 — Хочу кинути палити, тому шу-
каю роботу на складі бензину або ви-
бухiвки.

* * *
 Дружина каже хворому чолові-
кові:
 — Я викличу лікаря, а то ти жах-
ливо виглядаєш.
 Чоловік:
 — Викликай відразу трунаря — 
я ненавиджу посередників.

* * *
 Напис на дверях ординаторської:
 «Квіти і цукерки не п’ємо».

* * *
 Син запитує батька-бiзнесмена:
 — У нас є щось почитати з фан-
тастики чи мiстики?
 — Податковий звiт мого бухгал-
тера.

По горизонталі:
 2. Данський фізик-теоретик, 
лауреат Нобелівської премії 1922-го 
року. 5. Патологічний стан організму, 
що виникає від надмірного болю чи 
стресу. 7. Солодка лісова ягода, зби-
рати яку заважають колючки. 8. Наз-
ва підлітка в часи Київської Русі. 9. 
Пахуча трава, якою прикрашають до-
мівки на Трійцю. 10. Особливий вид 
підтримуючої пов’язки. 11. Титул ім-
ператорів Стародавнього Риму. 12. 
Один із найвідоміших курортів в 
ОАЕ. 13. Першовідкривач Америки. 
16. Найбільше місто Австралії. 20. 
Православне кладовище в околицях 
Ніцци. 21. Високий віз на двох або 
чотирьох колесах. 22. Сповільнен-
ня розвитку, деградація. 23. Ірланд-
ський письменник і драматург, ав-
тор п’єси «Пігмаліон». 24. Сорт яб-
лук. 25. Захворювання печінки. 26. 
Поважне звертання до старших чо-
ловіків у народів Сходу. 27. Артикль 
у східних прізвищах, який вказує, 
звідки родом ця людина.
По вертикалі:
 1. Місце, де підземні води ви-
биваються на поверхню. 2. Містечко 
на Житомирщині, під яким 21 лис-
топада 1921 року котовці розстріля-
ли 359 полонених, учасників Другого 
зимового походу Армії УНР. 3. Жанр 

шкільного твору, який спонукає до 
певних висновків. 4. Одноклітинні 
гриби, без яких не буває ні хліба, ні 
пива. 5. Старий зношений чобіт або 
черевик. 6. Татарська назва переко-
типоля. 10. Столиця Азербайджану. 
14. Посада, заняття лектора-викла-
дача. 15. Хвойне дерево, яке на зиму 
скидає голочки. 17. Голлівудська ак-
торка, зірка фільмів «Маска», «Ян-
голи Чарлі» та «Ванільне небо». 18. 
Зародок живого організму. 19. Сто-
лиця Колумбії. 20. Кошовий отаман 
війська Запорозького, герой народ-
ної думи, похований у Каневі. 21. 
Битва, двобій, поєдинок. ■

Кросворд №131
від 30 листопада—1 грудня
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Дара ГАВАРРА

 Коли твоя зірка хилиться на захід, 
дуже важко пережити чуже сходження. 
Так сталося і з Мадонною, популярність 
якої потихеньку згасає, а на п’яти насту-
пає молодь — рвійна і нахабна. Принай-
мні так вважає співачка, яка звинуватила 
свою ж колегу по співочому цеху — Леді 
Гагу — в копіюванні. Дивно те, що  недав-
но Мадонна допомагала співачці-початків-
цю піднятися на музичний олімп, і ось...
 Ще далекого 2012-го Мадонна заяви-
ла, що Леді Гага «мавпує» її стиль, хоча 
дуже важко уявити собі Мадонну-Луїзу 
Чікконе (справжнє ім’я співачки) у, ска-
жімо, платті зі шматків свіжого м’яса чи 
щось подібне, але те, що обидві — майс-
трині епатажу, безсумнівно. Цього ж разу 
ветеранша сцени, якій цього року (немож-
ливо уявити!) виповнилося 60 років, звину-
ватила свою колегу (вдвічі молодшу), ніби 
вона використовує її цитати. Корінь цієї су-

перечки криється в тому, що Леді Гага 
на презентації фільму «Народжен-
ня зірки», в якому зіграла головну 
роль, виголосила фразу, дуже схо-
жу на ту, що колись висловила Ма-
донна: «У кімнаті можуть бути 
присутні 100 людей, з яких 99 
не вірять у вас, але досить од-
ного-єдиного голосу на вашу 
підтримку, який може зміни-
ти все ваше життя».
 У 1980-х Мадонна вис-
ловила схожу думку, яка зву-
чала приблизно так: «Якщо в номері 
100 людей, 99 з яких кажуть, що їм 
усе сподобалося, я запам’ятаю тіль-
ки того одного, хто цього не ска-
зав». Погодьтеся, звучить мсти-
во і злопам’ятно і має зовсім ін-
ший підтекст, ніж вищенаведена 
цитата. Хто ж має рацію — пока-
же час. Дивує інше: хіба можна по-
бити горщики лише через цитату, 
тим більше, що обидві співачки, ви-
являється,  родички, нехай навіть у 
дев’ятому коліні. Нагадаємо, справж-
нє ім’я Леді Гаги — Стефані Джоанн 
Анджеліна Джерманотта, і вона також 
має італійське коріння. ■

з 10 до 16 грудня

 Овен (21.03—20.04). У 
вас може з’явитися безсоння, 
але не варто зловживати снодій-
ним. Частіше бувайте на свіжому 
повітрі, живіть повним життям — 
і все буде добре.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 
14.

 Телець (21.04—21.05). Ви 
відкриєте для себе багато нового 
і зрозумієте своє істинне призна-
чення. Наслідком цього стануть 
кардинальні зміни у житті.
 Дні: спр. — 16; неспр. — не-
має. 

 Близнюки (22.05—21.06). 
Не стримуйте притаманну вам від 
природи щедрість, і вона окупить-
ся вам устократ. Намагайтеся при 
першій можливості підтримати 
близьких.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 
15.

 Рак (22.06—23.07). Дехто 
з вас захоче завести дитину. Не 
бійтеся, що це змінить ваше жит-
тя — на все свій час. Зірки спри-
ятимуть сім’ям, які зважаться на 
такий крок.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 
16.

 Лев (24.07—23.08). Будьте 
уважними у стосунках з коханою 
людиною, не ображайтеся через 
дрібниці. Можливо, східна філо-
софія допоможе вам спокiйнiше 
дивитися на деякi речі.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 
11.

 Діва (24.08—23.09). Мож-
лива зустріч iз людиною, яка буде 
для вас ідеальною парою. Цілком 
iмовірно, що ваші стосунки увін-
чаються весіллям впродовж кіль-
кох наступних місяців.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 
15.

 Терези (24.09—23.10). 
Ваші особисті стосунки будуть 
нестійкими — ви будете в пошуку 
справжнього кохання. Будьте обе-
режні, стикаючись iз новим і не-
звичним.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 
12.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Початок тижня — сприятливий 
період для професійного вдоско-
налення. Вашому успіху сприяти-
муть висока працездатність і на-
полегливість.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 
15.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Для пошуку нової роботи цей час 
несприятливий. Якщо ви не можете 
знайти того, що вам підходить, до-
ведеться погодитися на наявні про-
позиції. Інакше на довгий час ризи-
куєте залишитися без роботи.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). 
Ваша робота вимагає від вас твор-
чої уяви та сміливих ініціатив. Не 
бійтеся висловлювати свої ідеї 
— до вашої думки прислухати-
муться.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 
14.

 Водолій (21.01—19.02). Не 
нехтуйте професійними виставка-
ми, семінарами, шукайте ділових 
партнерів. Пам’ятайте, що нові 
знайомства обіцяють вигідні про-
позиції.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 
16.

 Риби (20.02—20.03). Спри-
ятливий період для кар’єрного 
зростання. Але будьте уважні, 
уникайте порад непрофесіоналів, 
намагайтеся не образити колег 
і керівництво, тоді ви зможете 
уникнути проблем.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ДІВОЧІ РОЗБІРКИ■

Мадонна проти

Леді Гаги
Час розсудить?

Майданівець, який служив на сході, розповідає про життя у Мар’їнці і Пісках, майбутні 
музей АТО і навчальні патріотичні центри

8—9 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно. невеликi опади. Вiтер пiвденно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi -5...-7, удень 0...+2. Пiсля-
завтра температура вночi -1...+1, удень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно, снiг. Славське: вночi 
-1...+1, удень +3...+5. Яремче: вночi -1...+1, удень +3...+5. 
Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +2...+4. Рахiв: уночi 0...-2, 
удень +2...+4. 

6 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай 
— 1 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Коломия — 3 см, Пожежевська — 7 см.


	UM134-01.indd
	UM134-02.indd
	UM134-03.indd
	UM134-04.indd
	UM134-05.indd
	UM134-06.indd
	UM134-07.indd
	UM134-08.indd
	UM134-09.indd
	UM134-10.indd
	UM134-11.indd
	UM134-12.indd
	UM134-13.indd
	UM134-14.indd
	UM134-15.indd
	UM134-16.indd

