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Утративши концентрацію наприкінці поєдинку 

з «Аталантою», 

донецький «Шахтар» 

не зміг пробитися 

до «плей-оф» Ліги 

чемпіонів
стор.  15»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор. 7

Верховна Рада 

продовжила закон про 

особливий статус ОРДЛО

Турборежим для 
Донбасу

Дисциплінарний прокол

стор. 13»

Конгрес США 

схвалив оборонний 

бюджет на 2020 

рік. Для України 

передбачено 300 

млн. доларів

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Нам — ракети, Росії — санкції 

стор. 2»

РИМА ТИЖНЯ

Слово на літеру «З»
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Скажем не красного 

слова заради — 

Тиждень минає під 

знаком зради. 

І в хаті, і в чаті точилася 

рада: 

Що там підписано? 

Зрада? Не зрада? 

Від Білопілля до 

Червонограда 

Люди гадали: зрада — 

не зрада? 

Месьє вдоволений, і 

фрау рада. 

Угода та сама. Ніяка не 

зрада. 

Та спробуймо ще 

розгадати шараду: 

Тут іншому шиють 

державну зраду. 

Підпис його стоїть там 

найперший — 

Тож начебто винен він в 

зраді теперішній? 

Лиш викликає логічний 

подив, 

Чом він війська в поля 

не відводив. 

Тож на майбутнє усім 

нам порада: 

Чітко сказати, що таке — 

зрада...стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,603 грн 

1 € = 26,140 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

Буде 
вам 
Майдан

Ще одне позорище 
вiд «Слуги 
народу»: депутат-
україноненависник 
Бужанський внiс 
у ВР законопроєкт 
про скасування 
закону про 
державну мову
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«Усі ці роки ми витримували нищівну критику опонентів за мінські угоди, а 
президент Зеленський на цій критиці прийшов до влади. З’ясувалося, що ніякого 
свого плану в нього і команди не існує, закон Порошенка тепер перереєстрували 
Арахамія та Корнієнко і назвали це перемогою».

Ірина Геращенко
народна депутатка, 

партія «Європейська Солідарність»

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
втратила 
українська 

економіка від російської агресії, заявив міністр 
економічного розвитку Тимофій Милованов. 

До150 млрд доларів
виділить USAID 
на розвиток гро-

мадянського суспільства в Україні, поінфор-
мував тимчасовий повірений у справах США 
в Україні Вільям Тейлор.

державних 
підприємств,
серед яких виробничі підроз-

діли Укроборонпрому та власність Міноборони, Ка-
бмін виставив на приватизацію, повідомила нар-
деп Альона Шкрум. 

місці
опинився Укроборон-
пром у рейтингу топ-100 

найбільших продавців зброї, за інформацією на сайті 
Стокгольмського міжнародного інституту досліджень 
проблем світу (SIPRI).

нападів
на журналістів зафіксу-
вали в Україні з початку 

року, констатував голова Національ-
ної спілки журналістів України Сергій 
Томіленко.

10 млн На 71-му 65 737 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

НЕ НАРИВАЙТЕСЬ!

Буде вам Майдан
Ще одне позорище вiд «Слуги народу»: 
депутат-україноненависник Бужанський 
внiс у ВР законопроєкт про скасування 
закону про державну мову
Тетяна МИХАЙЛОВА

 Це не оригінально. Це вже було декілька разів. І час від часу 
повторюється. Як на замовлення. То холера, то чесотка, то діа-
рея... Оці клоновані історії-привиди довкола мовного закону — 
«дайош!» паралельно або перпендикулярно російську мову до 
корінної української, — ні до чого, окрім чергових акцій про-
тесту, не приводять. Мовний майдан — наше все. Тому й тепе-
рішні вібрації вперед-назад, котрі чуттєво, глибоко і в абсолют-
ній стилістиці нинішніх «слуг» хочуть злити Україну в мов-
ному питанні в лапи агресора, виглядають, м’яко кажучи, не-
далекоглядно. А короткозорість можновладців завжди бісила 
українців більше, ніж наповненість власного холодильника. І, 
читаючи ці обґрунтувальні «новели», де між рядками черго-
ве напружене чоло видає лише «бо так хочу», і більше нічого 
притомного й переконливого не проглядається, напрошується 
єдиний висновок: Дарвін мав рацiю.
 Отже, черговий «перл» від «Слуг народу»: депутат ВР із 
фракції СН Максим Бужанський пропонує Верховній Раді ска-
сувати Закон про державну мову. 
 А тепер, iз цього місця, по порядку. У міру зростання гра-
дусу.
 Як уже повідомляла «УМ», нардеп на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» написав: «Вніс до парламенту законопроєкт про визнан-
ня закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про 
скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На 
базі нововиявлених обставин, з огляду на рішення Венеціансь-
кої комісії». Нардеп Бужанський пояснив популярно: чинний 
закон про державну мову, каже, «нічого спільного із захистом 
і розвитком української мови не має» і «спрямований на дис-
кримінацію носіїв інших мов, насамперед російської». Де, в 
якому місці свербить та дискримінація російської мови в Ук-
раїні? Може, в Кремлі?
 А далі пішов у хід метод «індукції» — від державного до за-
гальноєвропейського: «Скасування цього закону відкриє мож-
ливість для написання дійсно вартого документа, який відпові-
датиме інтересам України та європейським цінностям». Ні, ну 
раз «європейським», тоді все зрозуміло. Нуль сумнівів. 
 І що з того, що така постановка питання суперечить 10-й 
статті Конституції України? За якою не може бути чиновни-
ком, депутатом будь-якого рангу, продавцем та ресторатором 
жодна людина, яка не володіє державною мовою. І що з того, 
що в Україні рідна мова — це частина незалежності й само-
достатності держави? Що за можливість вільно розмовляти 
нею тут, на українській землі, століттями лилася кров? 
 Автор цієї законодавчої мовної ініціативи всі мізки розбив 
на частини. Свої, звісно. Тому що навколишнiй світ на нього 
не дуже чутливо реагує. З двох причин. По-перше, це представ-
ник правлячої «креативної» коаліції. А по-друге, який народ-
ний депутат, спікер парламенту, прем’єр-міністр, просто ви-
сокоповажний чиновник хотітиме на «п’яту точку» пригод у 
вигляді нового мовного Майдану, що свого часу вже мали, на-
приклад, за Януковича? І до того ж, а якщо це все супровод-
жуватиметься персональним фінгалом, скажімо, від тризуба 
«свободівця»? 
 То, може, спробувати всією фракцією слуг якось серйозні-
ше звивини позаплітати? Ну що ж ви так свого президента під-
ставляєте? Чи продумано «палите»? 
 «Питання української мови є важливим і чутливим для ук-
раїнських громадян. Навряд чи в українській владі сидять са-
могубці, які реалізовуватимуть подібні ініціативи. Тому споді-
ваюся, що законопроєкт Бужанського відпочиватиме на сміт-
нику, поруч із законопроєктом Новинського. Це вічна битва. 
Росія весь час хоче знищити Україну, в тому числі через зни-
щення її мови — механізму захисту нашої ідентичності. Моск-
ва і її п’ята колона постійно розповідають казки, як тут утиска-
ють російську мову», — переконаний координатор руху «Про-
стір Свободи» Тарас Шамайда.
 «Поручик Ржевський вийшов на ґанок, скочив у сідло і 
понісся по дорозі так, що пилюка стовпом. Проскакавши дві 
версти, він зупинився: «Мать чесна, а кінь де?». Смачно ма-
тюкнувшись, поручик поскакав назад». Ні, це не натяк. Прос-
то Бужанський навіяв.... ■

■

Тетяна МИХАЙЛОВА

 У четвер, 12 груд-
ня, Верховна Рада Ук-
раїни прийняла зміни 
до закону про особли-
вий порядок місцевого 
самоврядування в окре-
мих районах Донецької 
та Луганської областей, 
якими передбачена про-
лонгація дії згаданого 
закону ще на один рік — 
до 31 грудня 2020 року 
включно. Більше змін 
у чинний документ не 
вносилось.
 Нагадаємо, що закон 
про особливий порядок 
місцевого самовряду-
вання в ОРДЛО перед-
бачає, що цей особли-
вий порядок місцевого 
самоврядування в ок-
ремих районах Донбасу 
набуває чинностi тіль-
ки «після виконання 

всіх умов, викладених 
у статті 10 закону, зок-
рема в частині, що сто-
сується виведення всіх 
незаконних збройних 
формувань, їх військо-
вої техніки, а також бой-
овиків і найманців iз те-
риторії України». Ця ж 
стаття встановлює, що 
особливий порядок міс-
цевого самоврядування 
реалізується винятково 
органами місцевого са-
моврядування, які бу-
дуть обрані на позачер-
гових виборах.
 «За» проголосували  
320  депутатів. Водночас  
проти цього категорич-
но виступили депутати 
від «Голосу», «Батьків-
щини» та «Європейсь-
кої Солідарності», зви-
нувачуючи правлячу 
монобільшість у фак-
тичному розвалі країни 

та «викручуванні рук» 
опозиції. Зокрема, таку 
думку висловив народ-
ний депутат від фрак-
ції «Голос» Сергій Рах-
манін. 
 Серед інших «досяг-
нень» Верховної Ради 
останніх днів — бiйка 
після засідання коміте-
ту парламенту з питань 
аграрної політики, яка 
сталася між депутатом 
від фракції «Слуга на-
роду» Андрієм Богдан-
цем з одного боку і екс-
депутатами ВО «Свобо-
да» сьомого скликання 
Едуардом Леоновим та 
Ігорем Мірошниченком 
— з іншого. 
 Наступним із гаря-
чих парламентських 
питань обіцяє бути роз-
гляд законопроєкту, 
запропонований Кабі-
нетом Міністрів, про 

врегулювання виве-
дення з ринку неплатос-
проможних банків i за-
борону повертати їх ек-
свласникам. Між ряд-
ками читається спроба 
уникнути повернення 
ПриватБанку одіозно-
му олігарху Ігорю Коло-
мойському. Як повідом-
лялось раніше, держа-
ва змінила номінально-
го власника Привату: 
раніше ним було Мініс-
терство фінансів Украї-
ни, однак iз кінця вере-
сня 2019 року став Кабі-
нет Міністрів.
 Фінансові аналіти-
ки вважають, що пере-
дача ста відсотків паке-
та акцій ПриватБанку 
до Кабміну може бути 
спробою держави захис-
титися від негативних 
рішень судів щодо на-
ціоналізації згаданого 
банку. Таким чином, у 
разі програшу держави 
у суді, засідання якого 
відбудеться 19 грудня, 
суд може зобов’язати 
Мінфін повернути ак-
ції ПриватБанку Коло-
мойському, але устано-
ва не зможе цього зро-
бити, адже втратить до 
них доступ. ■

ПАРЛАМЕНТ

Турборежим для Донбасу
Верховна Рада продовжила закон про особливий 
статус ОРДЛО

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Російська Федерація не виконує 
взяті на себе зобов’язання щодо стало-
го припинення вогню відповідно до при-
йнятого підсумкового комюніке на пере-
говорах лідерів «нормандської четвір-
ки» у Франції.
 За минулі дві доби збройні форму-
вання РФ та їхні посіпаки 21 раз пору-
шили режим припинення вогню. Против-
ник обстрілював позиції Об’єднаних сил 

із заборонених Мінськими домовленос-
тями мінометів калібру 82 мм, гранато-
метів різних систем, великокаліберних 
кулеметів та іншої стрілецької зброї. 
 Поранення внаслідок обстрілів отри-
мали два військовослужбовцi Об’єднаних 
сил. Стали відомі імена загиблих 9 грудня. 
Це бійці 14-ї окремої механізованої бри-
гади імені князя Романа Великого ЗСУ — 
28-річний молодший сержант Андрій Вой-
тович, 49-річний молодший сержант Вік-
тор Пруський та 21-річний старший сол-

дат Сергій Сирота. Висловлюємо глибокі 
співчуття рідним і близьким загиблих. 
 Акцентуємо на тому, що наприкінці 
листопада — на початку грудня спостері-
гачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі 
зафіксували та відобразили у своїх зві-
тах російські станції РЕБ Р-330Ж «Жи-
тель», модифікацію Р-934 та РБ-636 
«Свет-КУ». Відповідні текстові повідом-
лення були опубліковані в публічній час-
тині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 
7 грудня. Аналітики міжнародної волон-
терської спільноти InformNapalm порівня-
ли надані ОБСЄ фото із вказаними зраз-
ками російської техніки і підтвердили, що 
з високим ступенем вірогідності то були 
станції РЕБ Р-330Ж «Житель», Р-934 та 
РБ-636 «Свет-КУ». Хоча російські війсь-
кові й намагалися їх заховати під маску-
вальними сітками, але характерні елемен-
ти станцій виказали їх перебування.
 Також штаб Операції Об’єднаних сил 
нарешті визнав, що в Станиці Луганській 
перебувають представники збройних фор-
мувань, маскуючись під представників 
СЦКК. Вони вбрані у камуфляжі російсь-
кого зразка з символікою на рукавах, яка 
у складі СЦКК не використовується. Від-
повідно до пункту 8 Рамкового рішення 
щодо завершення розведення сил війсь-
ковослужбовці ЗСУ, а також представники 
збройних формувань окремих районів До-
нецької та Луганської областей України за 
жодних обставин не можуть перебувати на 
ділянках розведення, бути на яких дозво-
лено тільки офіцерам СЦКК. Перебуван-
ня осіб, нібито представників СЦКК, на ді-
лянці розведення порушує Мінські домо-
вленості, що були імплементовані у Рам-
ковому рішенні Тристоронньої контактної 
групи з розведення сил та засобів, під-
креслили в штабі ООС.
 Тим часом днями у рамках робочо-
го візиту на схід України, представни-
ки Київської асоціації військових аташе 
(КАВА) відвідали підрозділи, що залу-
чені до проведення операції Об’єднаних 
сил на маріупольському напрямку. ■

НА ФРОНТІ

Бойовики маскуються 
під миротворців
На Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала 
російські станції спостереження

■

Військові дипломати, акредитовані в Україні, побували в зоні ООС.
Фото пресгрупи ООС.

❙
❙
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Наталія ТОЛУБ

 У фіналі V міжнародного конкурсу моло-
дих дизайнерів New Fashion Zone компанія 
Garnamama показала колекцію одягу Hello, 
Mr. Roy! для тінейджерів, яку розробила ди-
зайнерка Поліна Кондратенко. Успішна ко-
лаборація відбулася завдяки роботі з Бюро 
New Fashion Zone, яке займається створен-
ням капсульних колекцій для підприємств 
легкої промисловості та fashion-брендів із 
залученням молодих дизайнерів. 
 Марія Терехова, керуючий партнер New 
Fashion Zone, розповіла: «Наше бюро розроб-
ляє нові колекції. Зокрема, і для реалізації 
спільних проєктів з підтримки молодих ди-
зайнерів. Для прикладу, Поліна Кондратен-
ко отримала грант у 30 тис. грн від компанії 
Garnamama. Вже у 2020 році на учасників 
конкурсу чекають нові колаборації».
 На створення колекції Hello, Mr. Roy! 
дизайнерку надихнув унікальний стиль 
робіт Роя Ліхтенштейна — американського 
художника, чия творчість відчутно впли-
нула на формування поп-арту. У своїх пер-
ших роботах митець використовував об-
рази з коміксів і реклами, збільшуючи їх 
і стилізуючи. Колекція виконана у стилі 
«спорт-шик», для якого характерний віль-
ний, зручний і комфортний крій, що не ско-
вує рухів.
 Паттерн і колірну палітру було розроб-
лено на основі аналізу творчості Роя Ліхтен-
штейна періоду 1970—1980 років, який ха-
рактеризується найяскравішими його робо-
тами.
 В одязі активно використовуються еле-
менти прийому color-blocking, поєднання 
тканини сміливих яскравих кольорів: синьо-
го, жовтого і червоного з білим і чорним, а 
також паттерну, який нагадує образи з кар-
тин художника.  
 Колекція цікава ще і тим, що дизайнер-
ка використала у спортивному стилі харак-
терні риси традиційного українсього одягу. 
Наприклад, рукав трикотажних світшотів 
дуже нагадує рукав української сорочки — 
кошулі, яка була раніше основою жіночого 
гарбдеробу.
 Колекція — капсульна і нараховує на-
разі близько 20 моделей, які дуже вдало 
поєднуються між собою, а більшість речей 
— світшоти, футболки, бомбери та штани — 
унісекс, підходять як хлопцям, так  і дівча-
там.

 

Тетяна Пилипчук, керівник проєкту, 
каже: «Підлітковий одяг — це доволі склад-
на категорія, яку оминає більшість ук-
раїнських виробників, і наразі потребу за-
довольняють іноземні бренди. Ми захотіли 
створити щось унікальне, і  в цьому нам допо-
могла платформа New Fashion Zone, яка за-
лучає молодих дизайнерів до співпраці з 

виробниками. За чотири місяці цікавої робо-
ти з Поліною нам вдалося випустити колек-
цію, яка має всі шанси стати популярною се-
ред тінейджерів України і Європи».
 Наразі одяг від ТМ Garnamama успіш-
но продається в Чехії, Польщі, Казахстані, 
Литві, Латвії, Німеччині, Естонії, Греції та 
Хорватії. ■

Судити вбивць вимагають 
подалі від сепаратистів
 Справу про смерть після жорс-
токого побиття 36-річного волонте-
ра із прифронтового Бахмута Артема 
Мирошниченка слід передати пра-
воохоронним органам у Києві, щоб 
свідки могли почуватися в безпеці, 
— вважає адвокат та координатор 
громадської приймальні Українсь-
кої гельсинської спілки з прав люди-
ни Олександр Кадієвський. В ефірі 
«Громадського радіо» він сказав: 
«Хочемо, щоб процесуальне керів-
ництво цієї справи здійснювала Ге-
неральна прокуратура. Хочемо, щоб 
ця справа пішла з Донецького регіо-
ну, щоб вона була об’єктивно, всебіч-
но розслідувана».
 Нагадаємо, напад на волонтера 
громадської організації «Бахмут Ук-
раїнський» вчинили пізнього вечора 
29 листопада нетверезі молоді люди 
16 і 17 років, присікуючись, зокрема, 
за українську мову. По-звірячому по-
бититого Артема Мирошниченка до-
ставили до лікарні з переломом ос-
нови черепа. Лікарі провели склад-
ну операцію. Утім потерпілий, не ви-
ходячи з коми, помер. За офіційною 
інформацією, це сталося 6 грудня, а 
брат небіжчика каже, що ще 5-го, але 
про це замовчували.
 Поліція затримала нападників. 
Після громадського збурення 7 груд-
ня суд обрав Олександру Баришку 
два місяці у СІЗО без права внесення 
застави, 11 грудня другому фігуран-
ту Миколі Барабашу — арешт на два 
місяці без права внесення застави.

Число смертей 
від пожежі — 16
 Наприкінці доби 11 грудня під 
час розбору завалів у будівлі Одесь-
кого коледжу економіки, права та го-
тельно-ресторанного бізнесу, який 
горів 4 грудня, виявили тіла ще трьох 
людей, повідомила Державна служ-
ба з надзвичайних ситуацій. На тепер 
жертв пожежі нараховується вже 16.
 Із 30 серйозно постраждалих у 
лікарнях залишається 8 осіб. Психо-
логи ДСНС надають підтримку роди-
чам загиблих та зниклих осіб. Захо-
ди з ліквідації наслідків пожежі три-
вають. Аварійну стіну демонтували, 
небезпечні конструкції обвалили.
 За рішенням уряду, загалом на 
ліквідацію наслідків одеської пожежі 
планують спрямувати 3 мільйони 965 
тисяч гривень. Обіцяють виділити по 
200 тисяч гривень кожній із родин, чиї 
рідні загинули, та по 50 тисяч гривень 
травмованим під час пожежі.

Півсотні мішків «наркоти»
 На Харківщині поліція вилучила 
наркотичну речовину, вартість якої на 
«чорному» ринку становить близько 
півмільйона гривень. У зловмисни-
ків виявлено 50 мішків із сумішшю 
макового насіння та макової солом-
ки, 79 пляшок розчинника, ваги, полі-
мерні пакети та інші речові докази.
 Встановлено, що кримінальним 
бізнесом займалося подружжя з 
Красноградського району, яке нала-
годило збут «дурману» з особливим 
розмахом. Зловмисники розфасову-
вали наркотики та збували наркоза-
лежним особам за допомогою пош-
тових відправлень по всій території 
України.
 Поліцейські Харківщини доку-
ментували протиправну діяльність 
наркозбувачів упродовж 2018-19 
років. 38-річним чоловікові та його 
дружині загрожує до 10 років тю-
ремного ув’язнення із конфіскацією 
майна. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

З ГОЛОЧКИ

Одяг у стилі коміксів
Колекція за мотивами Роя Ліхтенштейна з елементами 
українських традицій

■

Український виробник — для тінейджерів.
Фото надане New Fashion Zone.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині та Одещині дефіцит 
опадів та посушлива осінь зумовили жорс-
тку тривалу посуху, що вплинуло на посівну 
кампанію. Приміром, у Черкаській області 
озимі зернові засіяли наразі на 152 тис. га. 
Це становить 76 % від плану. Про це «УМ» 
розповіли в Департаменті агропромислово-
го розвитку Черкаської ОДА.
 «Нині засіяно площ на 53 тис. га менш  
від минулого року. Зокрема, цьогоріч посія-
ли 142 тис. га озимої пшениці, озимого яч-
меню 8,5 тис. га, 1 тис. га озимого жита», 
— розповідають фахівці агродепартаменту 
Черкащини. 
 І додають, стан посівів слабкий та зрідже-
ний на 30% площ, тобто на 45 тис. га. А за-
гиблі посіви зафіксовані на 1,2 тис. га. Це 1% 
від отриманих сходів. Окрім цього, на 23 тис. 
га озимого ріпаку  слабкі та зріджені сходи на 
37%, а на 16% — загинули взагалі.
 Як пояснюють у відділі агрометеорології 
Укргідрометцентру, із різким зниженням 
температури повітря зимуючі культури при-
пинили активну вегетацію у фазах кущін-
ня, третього листка та сходів. Тому на біль-
шості площ Черкаської та окремих площах 
Одеської областей стан рослин незадовіль-
ний через засушливі умови осіннього періо-
ду, на окремих площах цих областей сходи 
не з’явилися зовсім або засохли. 
 Наприклад, мінімальна температура 
ґрунту на глибині залягання вузла кущін-
ня озимих культур та багаторічних трав у 
західних областях знижувалася до 0°С, на 

решті території країни -1...-10°С, що було 
вище критичних температур вимерзан-
ня. За даними осіннього обстеження, гус-
тота  посівів  сформувалася у межах 270-
740 рослин на метрі квадратному, а загаль-
на кількість стебел — від 550 до 1тис. 400, 
кущистість  сформувалася у межах 1,4-3,3 
стебла на одній рослині. Висота рослин на 
фазу кущіння становила від 12 до 31 см.
 І хоча, зазначають в Укргідрометцентрі, 
впродовж листопада відбувалося поповнення 
запасів вологи у ґрунті за рахунок опадів та за-
вдяки тому, що не було промерзання ґрунту, 
але у зв’язку з тим, що таких опадів на біль-
шості території України випало менше норми, 
це поповнення було  в основному  недостатнім, 
у багатьох районах південних та центральних 
областей утримувалася засуха.
 «За попередніми розрахунками, ниніш-
ній рік можна назвати найтеплішим та най-
посушливішим за повоєнний період спосте-
режень», — констатує начальник Черкась-
кого обласного гідрометцентру Віталій Пос-
тригань.
 За його словами, така погода в метеоро-

логів зветься аномальною, в агрономів — 
«нервовою», адже періодично виникали за-
непокоєння за формування врожаю. Досить 
згадати цьогорічні температурні «гойдал-
ки», червневу спеку та найбільш тривалу 
засуху за останні 50 років. І це в осінній пе-
ріод, практично висушивши ґрунт, створи-
ло найбільш жорсткі умови для сівби озими-
ни та стані посівів перед входом у зиму.
 «За нашими спостереженнями, на біль-
шості площ Черкаської області озимина 
справді слаборозвинена, зріджена, плямис-
та і вразлива до несприятливих умов зимівлі 
в разі їх виникнення. Занепокоєння не вини-
кає лише на частині площ південно-східних 
районів області, де завдяки доброму зволо-
женню ґрунту з початку жовтня та повер-
ненню тепла озимина розкущилася», — по-
яснює Віталій Постригань.
 На жаль, зазначає він, таких площ не 
більше 20%. Тобто посіви озимих культур 
у Черкаській області перебувають у значно 
гіршому стані, ніж за останні роки. І їх доля 
значною мірою залежить від майбутньої по-
годи. ■

СЕЛО

Урожай без води
У двох областях України через засуху озимина 
у незадовільному стані

■

жінок
працює в 

системі МВС, повідомив міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков.

Майже 39% військовослужбовців
нагородили державними від-

знаками за Указом президента Украї-
ни від 11 грудня, шестеро з яких — по-
смертно.

українців рід-
ко або вза-

галі не читають книг — такі результа-
ти Міжнародного дослідження якості 
освіти PISA.

позицію
посів Київ у рейтин-

гу найкомфортніших міст України за ре-
зультатами опитування мешканців ком-
панією «Рейтинг». 

країн,
де зафіксували найбільше ви-

падків кору, потрапила й Україна, інформує Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я.

29 До 22 % 16-ту У 5-ку

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■
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«Щорс» проти «Чапаєва»
 На початку тридцятих рокiв без-
радiсне напiвголодне життя радянсь-
ких людей ознаменувалося яскравою 
неординарною подiєю: на екрани краї-
ни вийшов звуковий художнiй фiльм 
«Чапаєв». У наш час це важко назвати 
«подiєю», а тодi в країнi коїлося щось 
неймовiрне: не окремi глядачi, а цiлi 
трудовi колективи, тримаючи в руках 
транспарант iз написом «На Чапаєва», 
єдиним строєм заповнювали зали кiно-
театрiв, про зайвий квиток, звичайно, 
годi було й думати. Дiйшло до того, що 
наркому кiнофотопромисловостi СРСР 
Борису Шум’яцькому зателефонував 
комендант Кремля Микола Спирiдонов, 
який сказав йому тоном наказу: iз знi-
мальною групою хоче зустрiтися това-
риш Сталiн.
 Борис Захарович знав, що Йосиф Вiс-
сарiонович закоханий у кiно, бiля робо-
чого кабiнету має мiнi-кiнозал, слiдкує 
за новинами екрана, але до того, щоб зу-
стрiтися з кiномитцями, справа не дохо-
дила. І Шум’яцький перевершив себе: не 
знаючи, чи доведеться колись iще зуст-
рiтися кiномитцям iз вождем, вiн за-
просив у Кремль провiдних майстрiв ра-
дянського кiно: Ейзенштейна, Алексан-
дрова, Пир’єва, Ромма, Герасимова, ак-
торський «цех» представляли Орлова, 
Ладинiна, Раневська, Жаров, Ільїнсь-
кий, Крючков, Тєнiн, Алейнiков, Анд-
реєв, Бернес i багато iнших.
 І от Георгiєвський зал Великого 
Кремлiвського палацу. Панує цiлкови-
та тиша — всi у зосередженому чеканнi, 
напруга вiдчувається в усьому.
 Як завжди, несподiвано й не з тих 
дверей, де на нього чекали, з’являється 
Сталiн. У залi вибухає нестримна овацiя, 
та Сталiн, пiднявши руку, знiмає її. Го-
ворив вiн тихо, iз сильним кавказьким 
акцентом, тож стояла цiлковита тиша:
 — Великий Ленiн заповiдав нам, що 
найголовнiшим з усiх мистецтв для нас 
є кiно. Чому вiн так вважав? Тому, що 
вглиб країни столичний театр не при-
їде, а кiнопересувка дiстанеться будь-
якої глушини, знайомлячи глядачiв зi 
справжнiми шедеврами екрана. Таки-
ми, скажiмо, як фiльм «Чапаєв», який 
радянський народ назвав видатним яви-
щем сучасностi.
 Вiд iменi ЦК ВКП(б) i Радянського 
уряду я вiтаю виконавця головної ролi 
блискучого Бориса Бабочкiна, талано-
витих режисерiв Георгiя та Сергiя Ва-
сильєвих...
 Виступ вождя уважно слухали двоє 
друзiв: молодий, але вже знаний ук-
раїнський режисер Олександр Довжен-
ко та кiнодраматург i кiнокритик Вiктор 
Шкловський. Пiсля вишуканої вечерi 
з традицiйними для господаря Крем-
ля грузинськими винами й добiрними 
фруктами, яка затягнулася до пiз ньої 
ночi, вирiшили заночувати в Сашка, як 
називав його Шкловський. Приїхали до 
його будинку, господар тихо вiдчинив 
дверi. У монографiї «Сашко Довжен-
ко» — так, саме українське Сашко, а не 
Олександр, Шкловський згадував:
 «Квартира Сашка на Можайсько-
му шосе чиста i дещо порожня: три не-
великi кiмнати, дуже свiтла пiдлога в 
поєднаннi з темними плiнтусами, надає 
кiмнатам вiдчуття одвiчного порядку; 
книжковi полицi з непофарбованого де-
рева, кактуси на вiкнах i якiсь дивнi рос-
лини на стiнах (замiсть картини). Саш-
ко вже сивiв, але був стрункий i рухався 
легко.
 Пiсля зустрiчi в Кремлi сон не йшов. 
Ми пили саморобне вино iз зеленої сулiї, 
закушуючи хлiбом iз зеленою цибулею, 
яку вмочували у сiль, i це була найкра-
ща їжа пiсля кремлiвських делiкатесiв. 
Першим почав говорити я. Пригадав, 
як до нас на «Ленфiльм» прийшли два, 
по сутi, технiчнi працiвники — Георгiй 
i Сергiй Васильєви. Нiколи ранiше вони 
не знали одне одного, але з моєї легкої 
руки почали називати себе братами. 
Вони були операторами, вмiло ставили 
свiтло, а коли поталанило, стали помiч-
никами таких майстрiв, як Козинцев i 
Трауберг. У результатi обидва вони за 

якихось три-чотири роки ввiйшли до 
золотого фонду радянської кiнематог-
рафiї, випередивши навiть своїх учи-
телiв...
 Сашко, зi свого боку, зауважив, що 
нiчого дивного в їхнiй стрiмкiй кар’єрi 
вiн не побачив, адже i його фiльми «Сум-
ка дипкур’єра», «Арсенал», «Звениго-
ра», «Аероград» знайшли визнання гля-
дача, а фiльму «Земля» позитивну оцiн-
ку дав товариш Сталiн, премiювавши 
його, Довженка, квартирою в Москвi...
 Я знав, що Сашко планує екранiзу-
вати «Тараса Бульбу» за Гоголем, уже й 
сценарiй фiльму написав, i я обережно 
спитав його, як iдуть справи.
 «Розумiєш, — вiдповiв, — у мене не 
йде перша сцена, коли Тарас при зуст-
рiчi з сином одразу починає битися з 
ним. Цього не може бути, помiтно обу-
рюється Сашко, такого не буває в Ук-
раїнi...»
 Уранцi Шкловський пiшов, Довжен-
ко залишився один. Присiв до столу, за-
мислився...
 Василь Іванович Чапаєв — вiйсько-
вий дiяч iз народу, якщо точнiше — ота-
ман. Мовою кiно це персонаж другого 
або навiть третього плану. Його коротко-
часнi локальнi перемоги над колчакiв-
цями нiякого впливу на хiд громадянсь-
кої вiйни не мали, то чому ж раптом вiн, 
саме вiн став всесоюзним героєм, рятiв-
ником радянської влади?..
 І раптом страшна здогадка прони-
зала його: це тому, що всi справжнi ге-
рої громадянської вiйни зникали безвiс-
ти: за нез’ясованих обставин i не на полi 
бою раптом загинули Фрунзе, Котовсь-
кий, Пархоменко, по єжовських тюр-
мах чекають «вищої мiри» Тухачевсь-
кий, Якiр, Блюхер, Єгоров.
 Але ж країнi потрiбнi герої, країна не 
може без героїв... Тому й не знала обме-
жень у накладi повiсть Фурманова «Ча-
паєв», а брати Васильєви, треба їм вiд-
дати належне, зробили з Чапаєва чи не 
головного героя громадянської вiйни, 
улюбленця народу.
 А потiм прийшла до нього й така 
думка: чому б вам, Олександре Петро-
вичу, сценаристу та режисеру, який 
тут, у Москвi, представляє українське 
кiномистецтво, не зняти фiльм про ук-
раїнського героя громадянської вiйни? 
І на кому зупинили б ви свiй вибiр?..
 Незаплямованими i не звинувачени-
ми тодi в «ренегатствi» були три Мико-
ли — Подвойський, Криленко, Щорс. 
Навiть не роздумуючи, Довженко зро-
зумiв, що його героєм буде Щорс, бо 
обидва вони були з Чернiгiвщини, тобто 
були земляками: Довженко народився в 
Сосницi на мальовничому березi Десни, 
а Щорс — у Сновську, на протилежному 
березi Десни. Та не це головне: у берез-
нi буремного 1919 року, ставши вiйсь-
ковим комендантом Києва, Щорс прий-
няв делегацiю викладачiв унiверситету 
Святого Володимира на чолi з професо-
ром Олексою Левицьким, якi запропо-
нували увiчнити в Києвi свiтле iм’я Та-
раса Шевченка, i Щорс пiдписав най-
перший наказ вiйськового коменданта: 
Бiбiковський бульвар надалi називати 
бульваром Тараса Шевченка...
 Отже, Щорс. Майже однолiток Дов-
женка, вiн закiнчив Київське, а згодом 
i Полтавське вiйськове училище, став-
ши пiдпоручиком царської армiї, отри-
мав призначення в росiйську Самару. Та 
коли полк, де вiн служив, влився в бiло-
гвардiйську Добровольчу армiю, Щорс 
утiк на Україну, де очолив послiдов-
но Богунську, Уманську, Таращанську 
дивiзiї.
 Довженко зрозумiв, що знiме фiльм 
про цю людину, сам i сценарiй напише. 
А оскiльки на росiйських кiностудiях 
навряд чи вдасться зняти проукраїнсь-
ку стрiчку, вiн знiме її в Києвi.
 У лютому 1938 року першим секре-
тарем українського ЦК i головою Рад-
наркому УРСР було призначено Мики-
ту Хрущова. Етнiчний росiянин, вiн iз 
повагою ставився до чеснот українсько-
го народу, тож одразу по приїздi в Київ, 
аби завоювати авторитет українсько-
го народу, пiдписав низку заходiв щодо 
спорудження в Києвi пам’ятника Тара-
су Шевченку у зв’язку з наближенням 

125-ї  рiчницi вiд дня народження пое-
та. Довженко зрозумiв, що такий керiв-
ник пiдтримає i його творчi намiри.
 І не помилився. Микита Сергiйо-
вич радо прийняв його, запевнив, що 
Раднарком профiнансує всi витрати, 
пов’язанi з фiльмом.
 Далi Довженко спустився вниз, увiй-
шов до Театру iменi Івана Франка i в суп-
роводi художнього керiвника театру Гна-
та Юри зайшов у гримерну актора Вiкто-
ра Добровольського. Назустрiч пiдвiвся 
красивий високий чоловiк. Вiктор Ми-
колайович був приємно вражений: сам 
Довженко — уславлений український 
режисер — раптом розшукав його.
 Довженко одразу перейшов до дiла: 
повiдомив, що на Київськiй кiностудiї 
розпочинаються зйомки художньо-
го кiнофiльму «Щорс», що вiн, режи-
сер Олександр Довженко, офiйцiйно за-
прошує його, Вiктора Добровольського 
на головну роль, на що Добровольський 
вiдповiв словами Шекспiра: «Я отвечаю 
радостным согласьем». Щоправда, вис-
ловив застереження: Щорс не злазив iз 
коня, а виконавець його ролi нiколи на 
коня не влiзав. Довженко запевнив, що 
то не є вадою, пообiцявши запросити iнс-
труктора-кiннотника.
 Уже було вiдзнято чверть картини, 
як на робочому столi Довженка пролунав 
мiжмiський телефонний дзвiнок. Голова 
Держкiно СРСР Большаков, формально 
поцiкавившись, як просуваються зйом-
ки, повiдомив, що йому дзвонив началь-
ник Головного полiтичного управлiння 
Червоної армiї Лев Мехлiс, просив пока-
зати йому вiдзнятий матерiал.
 «Для чого це? — здивувався Довжен-
ко, — фiльм на стадiї знiмального проце-
су, i я як режисер не маю намiру показу-
вати «сирий» матерiал».
 Большаков вiдповiв, що вiн також 
пояснював це Мехлiсу, але той був кате-
горичний: Щорс — вiйськова людина, а 
все, що стосується вiйськових, не може 
не узгоджуватися з Головним полiтич-
ним управлiнням армiї.
 І от уже два кур’єри везуть до Мос-
кви металевi коробки з плiвкою. Щой-
но вони прибули до Москви, як знову 
мiжмiський телефонний дзвiнок, i чо-
ловiчий голос мовив тоном наказу: «З 
вами розмовлятиме товариш Мехлiс».
 — Ви що собi дозволяєте, Довжен-
ко, — почав гримати Мехлiс, — за втра-
ту полiтичної пильностi пiд трибунал за-
хотiли?!
 — Не розумiю вас, Леве Захарови-

чу...
 — «Не розумiю», — повторив Мехлiс. 
— У вас Щорс говорить iз сильним ук-
раїнським акцентом, а коли звертаєть-
ся до вiйська, то взагалi на українську 
переходить!
 — Так це ж природно, — заперечив 
Довженко, — вiн народився в Українi, 
навчався вiйськової справи в Києвi, 
потiм у Полтавi...
 — Помиляєтеся, Олександре Петро-
вичу, Щорс давно став загальнодержав-
ним героєм, тож облиште хуторян ство, 
не треба нав’язувати йому щось на-
цiональне. Ви ж розумiєте, що за цим 
стоїть?
 Довженко розумiв: по Українi проко-
тилася хвиля iнспiрованих Москвою су-
дових процесiв, прикритих «боротьбою 
з нацiоналiзмом», «Спiлка визволен-
ня України», «Український нацiональ-
ний центр» тощо. У результатi найкра-
щi представники української iнтелiген-
цiї опинилися в Соловецьких концтабо-
рах.
 На завершення розмови Мехлiс повi-
домив: аби «врятувати» фiльм, Москва 
пропонує свого актора на головну роль. 
Людина ця перевiрена, член ВКП(б), 
щоправда, з невеликим стажем, анкета 
його бездоганна. І головне: його канди-
датура узгоджена з секретарем ЦК това-
ришем Ждановим.
 Розпачу й обуренню Довженка не 
було меж, майже фiзично вiн вiдчув, як 
Москва брутально вдарила його бюрок-
ратичним чоботом. Виходу не було: або 
зняти фiльм з «узгодженим i перевiре-
ним» виконавцем головної ролi, або вiд-
мовитися вiд подальшої роботи. Але ж 
позаду сотнi метрiв вiдзнятого матерiа-
лу, колосальний труд усiх iнших учас-
никiв зйомок.
 Не встиг Довженко прийняти якесь 
рiшення, як перед ним постав молодий, 
красивий «перевiрений» Євген Самой-
лов. Досвiдченим оком Довженко уявив 
його на чолi ескадрону у вiйськовому 
френчi й... повiрив актору — iншого ви-
ходу не було.
 Але дуже скоро виявилася iнша вада: 
якщо Вiктор Добровольський говорив з 
українським акцентом, то Євген Самой-
лов — iз сильним росiйським, з вимовою 
актора столичного академiчного театру. 
Ну от, примiром, дiалог Щорса з Божен-
ком. Самойлов каже: «Эх, бацька, черво-
ные полки идут по Украине, и бежит не-
мецкая нечисть». Або: «Вот закончится 
война, и мы с тобой, бацька, пойдем под-

Олександр Довженко: «План із мого знищення перевиконано».❙

КЛАСИКИ КІНЕМАТОГРАФА■

У задушливих 
Сталiна

Цьогорiч виповнилося 125 рокiв iз дня народження 
Олександра Довженка, кiномитця, визнаного свiтом
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нимать зябь».
 Зрозумiло, Щорс не мiг так вислов-
люватися, бо так в Українi не говорять.
 ...У травнi 1939 року фiльм «Щорс» 
вийшов у всесоюзний прокат — вiд 
Ленiнграда до Магадана. Успiх фiльму 
був сенсацiйний: народ прийняв його, 
посадовцi всiх рiвнiв обiймали Довжен-
ка, наче рiдного брата, Євгена Самойло-
ва оточували тисячi глядачiв...
 Не забарився й результат: iще до по-
чатку вiйни Довженка було занесено  
до Всесоюзної Книги пошани, удостоє-
ний звання заслуженого дiяча мистецтв 
УРСР, затверджено заступником голо-
ви Комiтету зi Сталiнських премiй у га-
лузi лiтератури i мистецтва, очiльни-
ком Київської кiностудiї, лауреатом 
Сталiнської премiї першого ступеня.

Вiйна з чужими
 Починаючи з 1930-х рокiв Сталiн 
пильно стежив за розвитком радянсько-
го кiно, особисто переглядав усе нове, що 
з’являлося на екранi, а потiм почав ви-
значати стратегiю розвитку радянського 
кiно, даючи оцiнки та вказiвки по кож-
ному фiльму.
 Пiсля виходу знакового для Дов-
женка фiльму «Земля», який зазнав 
всесоюзної слави, Сталiн чи не пер-
ший роз гледiв непересiчний талант ук-
раїнського митця й почав приязно (на-
скiльки це в нього виходило) ставити-
ся до Довженка. Однак увага вождя, а 
згодом i радянської влади не «розвер-
нули» Довженка обличчям до цiєї вла-
ди, вiн вiдверто її не любив, не поважав 
i Сталiна.
 Ну от, скажiмо, такий факт: коли 
почалася вiйна, Довженко жив у Мос-
квi, а в Києвi, в центрi мiста, на вулицi 
Карла Лiбкнехта (нинi вулиця Шовко-
вична) жили його батьки — Петро Се-
менович та Одарка Єрмолаївна. Дов-
женка приголомшило те, що по мiрi 
наближення нiмецьких вiйськ до Киє-
ва всi «отцi мiста», за ними й очiльни-
ки республiки, рятуючи власнi шкури, 
повтiкали з Києва, виявивши абсолют-
ну байдужiсть до цивiльного населен-
ня, i батькiв Довженка в тому числi. 
Олександр Довженко: «Випхали мене 
з Києва, залишивши нещасних моїх 
батькiв напризволяще. Щодня прохо-
дили повз i ні один не зайшов. Нiколи 
було... А потiм i самi повтiкали в закри-
тих машинах, а батькiв моїх кинули на 
смерть. Скiльки жив буду — не прощу. 
Будьте ви проклятi, холоднi, жорстокi 
кар’єристи».
 Якщо Довженко слав прокльони 
чиновникам за байдужiсть до батька 
та країни в цiлому, то Петро Семено-
вич без проблем розiбрався, хто ж го-
ловний винуватець всенародного лиха: 
«Умираючи в Києвi од голоду, од голо-
дної водянки, нещасний мiй батько не 
вiрив у нашу перемогу i в наше повер-
нення. Вiн вважав, дивлячись на коло-
сальну нiмецьку силу, що Україна заги-

нула навiки разом з українським наро-
дом. Вiн проклинав Сталiна за невмiння 
правити i воювати, за те, що мало готу-
вав народ до вiйни i вiддав Україну на ро-
зорення Гiтлеру, помiгши йому пiдкори-
ти Європу.
 Його прокльони на голову Сталiна 
були безупиннi й повнi страждань i роз-
пачу. Вiн бачив у ньому одному причину 
загибелi свого народу, бачив крах своїх 
старечих надiй на добро, крах сподi-
вань на добробут народу пiсля понесе-
них жертв i трудiв i, безумовно, цiлком 
вiрно вiдчував гниль нашого виховання i 
всю мерзоту моральної непiдготовленос-
тi до вiйни».
 Так, початок вiйни виявив кричущу 
непiдготовленiсть країни до бойових дiй: 
неочiкувано стрiмкий наступ нiмецьких 
вiйськ утворив так званi «котли» — Кор-
сунь-Шевченкiвський i Київський. То 
були гiгантськi оточення, в якi потра-
пив мало не мiльйон радянських бiйцiв, 
а вцiлiлi почали масово тiкати з армiї, 
про якийсь контрнаступ не могло бути й 
мови.
 І тут виходить «знаменитий» 
сталiнський наказ: «Нi кроку назад!» — 
тих, хто не витримував ворожих атак i 
кидав зброю, розстрiлювали спецзагони 
НКВС, кожен, хто перебував у нiмецько-
му полонi, вважався зрадником батькiв-
щини i пiдлягав вiдправцi в концтабори. 
Обуренню Довженка не було меж: «По-
над два мiльйони нещасних синiв Украї-
ни блукають у прифронтовiй смузi, щоб 
перейти до нас. А ми замiсть того, аби 
зробити все, щоб вони хутчiш перейшли, 
i кинути їх у бiй, ми, холоднi законники 
та мiстечковi патрiоти, вже об’явили їх 
державними злочинцями й гонимо їх у 
табори. Уже дехто тiкає назад, прокли-
наючи долю. Боже, якi ж бо ми нерозум-
нi, поганi вчителi та керiвники, як мало 
у нас, очолених найвищою iдеєю братс-
тва, гуманiзму, комунiзму, чулостi, на-
вiть простої практичностi державної, як 
мало в нас, по сутi кажучи, любовi до на-
шої людини, вона в нас замiнена холод-
ною формулою вiрностi iдеї Радянсько-
го Союзу».

Вiйна зi своїми
 Попри нищiвну критику радянського 
ладу й стратегiчних «талантiв» Сталiна, 
Олександр Петрович виконав свiй грома-
дянський обов’язок: у формi полковни-
ка прибув у розпорядження полiтуправ-
лiння Пiвденно-Захiдного фронту, де був 
призначений iнструктором-лiтератором 
фронтової газети, але фактично очолив 
її. Його нариси тiєї пори ряснiють епi-
зодами бойових дiй, прикладами героїз-
му, роздумами про невмирущiсть i не-
здоланнiсть народу. Звiвши окремi епi-
зоди в єдине цiле, Довженко публiкує у 
своїй газетi документальний нарис «Нiч 
перед боєм». Й одразу неабияка удача: 
статтю без жодного виправлення пере-
друкував центральний армiйський ор-
ган — газета «Красная звезда». Та й це 

не все: в селi Померки пiд Харковом його 
розшукав перший секретар українсько-
го ЦК, член Вiйськової ради Пiвденно-
Захiдного фронту Микита Хрущов. Об-
личчя його iскрилося радiстю: «Олек-
сандре Петровичу, дорогий, щойно менi 
зателефонував товариш Сталiн i сказав: 
передайте Довженковi мою подяку, вiн 
сказав народовi, армiї те, що конче пот-
рiбно було сказати».
 Скажемо вiдверто: слова подяки вiд 
скупого на похвалу вождя — з одного 
боку, рiч приємна. Але не про це думки 
Довженка: нашi вiйська вiдступають без 
упину, ворог захопив усю Україну. Дов-
женко бачив, як українцi, залишаючи 
Україну, брали з собою грудочку рiдної 
землi, а лiтнi бiйцi плакали...
 У цей надзвичайно тяжкий час вiн 
робить такий запис: «Страшеннi дiла 
роблять на Українi. Страшеннi дiла. 
Уже знищено багато мiльйонiв людей, а 
скiльки вмре од голоду, од снарядiв, од 
бомб i розстрiлiв, одному Богу вiдомо. 
Лавру Печерську зiрвано мiнами, мо-
вляв, «зачем она?»
 Нiмцi мстили, а нашi ще мститимуть 
українському народовi — всi цi слiдчi з 
трибуналiв, уже мстять».
 У цей час Олександр Петрович пога-
но спить, його непокоїть думка, яка май-
же фiзично вривається у свiдомiсть: Ук-
раїна в огнi. І вiн як кiномитець вирiшує 
показати трагiзм рiдного краю мовою до-
кументального кiно, яке вiн так i назве: 
«Україна в огнi».
 Сценарiй вiн пише майже без зусиль, 
а найбiльш вдалi епiзоди до пiзньої ночi 
читає очiльнику України Микитi Хру-
щову. Олександр Довженко: «Микитi 
Сергiйовичу сценарiй «України в огнi» 
дуже сподобався, i вiн висловив думку 
про необхiднiсть друкування його окре-
мою книжкою. Росiйською та українсь-
кою мовами, мовляв, нехай читають, не-
хай знають, що не так воно просто на вiй-
нi».
 ...Здавалося, нiщо не вiщувало бiди: 
уривки з «України в огнi» регулярно 
друкували «Известия», раптом йому та 
Хрущову подзвонив секретар ЦК Геор-
гiй Маленков, повiдомив, що його, Дов-
женка, пропозицiю щодо заснування ор-
дена Богдана Хмельницького вирiше-
но позитивно, подякував за «Україну в 
огнi», пiдкресливши, що в нiй є спiрнi 
та критичнi мiсця.
 Аж от дзвiнок голови Держкiно Боль-
шакова, i схвильований, стурбований 
тон: щойно художня рада Держкiно по-
чала знайомитися з його твором, як по-
дзвонив секретар Сталiна генерал Поск-
рьобишев i зажадав: остаточний варiант 
твору передати товаришу Сталiну, як 
було сказано, «для ознайомлення».
 Через якийсь час той же Поскрьо-
бишев подзвонив Хрущову i запро-
сив його на засiдання Полiтбюро ЦК 
ВКП(б). І додав: присутнiсть Довженка 
обов’язкова.
 До кабiнету Сталiна Олександр Пет-
рович входив без трепету: з часiв виходу 
«Щорса» вiд вiдчував приязне ставлен-
ня вождя до себе, а якщо ж у своєму сце-
нарiї вiн припустився якоїсь помилки, 
так хто ж iз митцiв її не припускався...
 За великим столом, ближче до стiни, 
сидiли члени Полiтбюро, а дещо окре-
мо — українськi письменники Максим 
Рильський, Микола Бажан, Олександр 
Корнiйчук. «Чому вони тут, навiщо за-
просив їх господар Кремля?» — запиту-
вав себе Довженко.
 Аж от увiйшов Сталiн. Усi пiдвелися, 
i Сталiн одразу перейшов до дiла:
 — Хочу ознайомити вас iз порядком 
денним засiдання Полiтбюро: «Про ан-
тиленiнськi й нацiоналiстичнi перекру-
чування в кiноповiстi Довженка «Украї-
на в огнi».
 Сталiн був розлючений. Вiн тримав 
у руцi сценарiй, густо позначений синiм 
олiвцем. Трохи заспокоївшись, продов-
жив:
 — Великий Ленiн майбутнє ук-
раїнського народу бачив у тiсному союзi 
з росiйським. І от знайшлася людина, вi-
дома, до речi, всiй країнi, яка дозволила 
собi зревiзувати ленiнське положення. 
Скажiть, Довженко, от ви пишете «Хай 
живе Україна! Хай живе Радянський 
Союз!» Чому Україна на першому мiс-
цi?

 — Україна поруйнована, як нi одна 
країна у свiтi, — пiдвiвся Довженко. 
— Поруйнованi й пограбованi всi мiс-
та. У нас немає нi шкiл, нi iнститутiв, 
нi музеїв, нi бiблiотек. Загинули нашi 
iсторичнi архiви, загинуло малярство, 
скульптура, архiтектура. Поруйнованi 
всi мости, шляхи, розорене народне гос-
подарство, вiйна понищила й побила 
людей, повiшала, розiгнала в неволю. У 
нас нема майже вчених, обмаль митцiв. 
Кому ж, як не менi, сказати було слово 
на захист, коли отака вселенська бiда 
впала на нещасну мою землю?..
 — Усi вашi дiйовi особи — україн-
цi, i здебiльшого спiлкуються українсь-
кою мовою. Ви що, не побачили на фрон-
тi росiян? Чому ви так не любите росiян, 
Довженку?
 — Нiколи не бажав i не бажаю зла 
народу росiйському, певен, що за зако-
ном загальнолюдським вiн не осудить 
мене за мою безмежну любов до мого ук-
раїнського народу, якому я служу всi-
ма своїми силами, всiм серцем i розу-
мом своїм. Я написав оповiдання чесно, 
отак, як воно є. Я знаю, мене обвинува-
чуватимуть у нацiоналiзмi, за нехтуван-
ня класової боротьби та ревiзiю вчення 
класикiв. Але це не лежить в основi тво-
ру, не в цьому рiч. Я прагнув правдиво 
вiдповiсти на запитання: чому ми здали 
проклятому Гiтлеру свою Україну? То-
варишу Сталiн, невже любов до свого на-
роду є нацiоналiзм?
 — Ваш сценарiй про вiдступ, вiн 
увесь просякнутий вiдступом з України, 
— продовжив Сталiн, крокуючи просто-
рим кабiнетом, — про це вiдверто гово-
рять вашi герої Кравчина i Запорожець, 
i не лише помiж собою. Заявляю вам: я 
не вiдступав, — вимовив Сталiн рiшуче, 
— i вiйська отримали вiдповiдний наказ. 
А те, що на Волховському фронтi вiдсту-
пив генерал Павлов, а на Пiвденно-За-
хiдному — генерал Кирпонос, так вони 
за це суворо вiдповiли.
 І тут сталося те, чого Олександр Пет-
рович нiяк не очiкував: Микита Хру-
щов, який за межами сталiнського ка-
бiнету всiляко нахвалював «Україну в 
огнi», раптом почав несамовито лаяти 
її: виявляється, Довженко ошукав Хру-
щова, написавши щось вiдверто воро-
же народу, партiї та уряду, твiр ряснiє 
брутальними ворожими нападками, на-
цiоналiстична полуда настiльки затьма-
рила свiдомiсть Довженка, що вiн пере-
став бачити ту величезну виховну робо-
ту, яку провела наша партiя, особисто 
товариш Сталiн для поглиблення бра-
терської дружби народiв СРСР...
 — Ви дивак, Довженко, — заговорив 
Берiя. — Навiщо видiляти лише одну на-
цiю — українську, хiба iншi постражда-
ли менше? Моя вам порада: зробiть ва-
ших героїв росiянами, нехай вони заго-
ворять росiйською, i, будь ласка, знiмай-
те ваш фiльм...
 Сталiн пiдiйшов до мiсця, де сидiли 
українськi письменники:
 — Хто з вас читав цю рiч?
 За всiх вiдповiв Корнiйчук:
 — Мы разделяем вашу точку зрения, 
товарищ Сталин!
 Сталiн знову пiдiйшов до Довженка:
 — Якби ви не були художником, я б 
iз вами повiвся iнакше.
 Резолюцiю засiдання Полiтбюро за-
читав Маленков: «Критикуючи роботу 
нашої партiї та уряду з виховання наро-
ду, Довженко не зупиняється перед пе-
рекрученням iсторiї України з метою 
звести наклеп на нацiональну полiтику 
радянської влади.
 Довженко, очевидно, не в ладах iз 
правдою. Інакше як зрозумiти, що Дов-
женко у своїй кiноповiстi не викрив мер-
зенних зрадникiв українського народу 
— нацiоналiстiв? Вони вiдсутнi в кiно-
повiстi Довженка, нiби не iснують».
 P. S. Зi спогадiв Юлiї Солнцевої, дру-
жини Довженка: «Я побiгла вiдчиняти 
дверi. Вiн стояв розгублений, знiчено 
всмiхаючись. Я нiколи не забуду його об-
личчя в ту мить:
 — Ти знаєш, мене, здається, вже не-
має. Там, у Кремлi, мене було порубано 
на шмаття й окривавленi частини моєї 
душi розкидано на ганьбу й поталу. Все, 
що було злого, недоброго, мстивого, все 
топтало й поганило мене. План з мого 
знищення перевиконано». ■

Від любові диктатора до ненависті — менше, ніж один крок.❙

«обiймах»



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку 

11»

13.15, 14.15 «Світ навиворіт-

4: В’єтнам»

15.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»

21.45, 22.10, 22.45, 

23.10 Комедія 

«Відморожений»

23.45 «Дубінізми»

00.05 Драма «Мандри 

блудниці»

03.20 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

06.05, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.25 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф 

«Попелюшка ‘80»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»

03.55 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00, 23.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інше життя Анни»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.40 Х/ф «Учень Мерліна»

11.30 Х/ф «Каблучка 

дракона»

13.10 Х/ф «Перший месник. 

Протистояння»

16.10 Х/ф «Примарний 

патруль»

18.00 Lе Маршрутка

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за Ревізором

00.00 Таємний агент

01.20 Таємний агент. Пост-шоу

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Не дай себе обдурити

10.50, 13.20, 1.40 Т/с 

«Ніконов і К°»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Універсальний 

солдат-2: 

Повернення»

15.40, 16.20 Х/ф «Робін 

Гуд»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Багач — бідняк

21.20 Т/с «Пес»

22.20 Свобода слова

00.00 Х/ф «Дилер»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 15.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 Tpo shpo

05.45 Х/ф «Невизначена 
особа»

07.35, 17.00, 3.40 

«Випадковий свідок»

08.10 Х/ф «Знову 
невловимі»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.10, 16.50 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.40 Х/ф «Сліпий»
03.55 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

10.00 Авторський проект 

«Ledy Opera». Концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

12.25 Знамення. Концертна 

програма Євгена Хмари

14.05 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

Тараса Шевченка 

14.30 Культура діалогу. 

Оксана Моргун, Євген 

Дмитрук. Меморіал на 

алеї Небесної Сотні 

15.05 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. 

Агнешка Голланд. 

Прем’єра фільму «Ціна 

правди» 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.45 Культура діалогу. Книга 

року ВВС 

19.15 Лекторій. Музика. 

Дмитро Шостакович 

19.50 Дика Африка. Африка. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.27 Сучасне українське 

кіно. Сестра Зо. 

Документальний фільм 

Аліси Коваленко та 

Люби Дуракової 16+

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини

23.20 Тема дня

00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.05 Сильна доля. KOZAK 

SYSTEM

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Дві столиці. 

Документальна 

програма

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.45 Т/с «Коли ми вдома»

08.35, 2.10 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

10.40 МастерШеф

15.40, 18.00, 0.00 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 

доведу»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Помста природи»

09.05, 18.15 «Спецкор»

09.50, 18.50 «ДжеДАІ»

10.25 Т/с «Стоматолог»

14.30 Х/ф «Втікачі»
16.10 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха»
19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.15 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

01.15 Х/ф «Смертельний 
ринг»

02.35 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Остенде» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

07.45, 13.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 23.40, 3.40 Yellow

11.55, 13.55, 15.25, 1.40, 5.40 

Топ-матч

12.05 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 LIVE. Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.00 LIVE. Жеребкування 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

14.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

14.30 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «AUTO ГОЛ!»

16.20 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

18.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.00 «Вольфсбург» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Кальярі» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

23.50 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

01.50 «Фіорентина» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

03.50 «Севілья» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 13.35, 23.35 Yellow

07.55 «Вольфсбург» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

09.40, 4.10 «Болонья» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

11.25 Журнал Ліги Чемпіонів

11.50 «Львів» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.45 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

15.30 «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

17.15, 0.40 «Великий футбол»

18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.50 «Ювентус» — 

«Удінезе». Чемпіонат 

Італії

21.40 Топ-матч

21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

22.45 «Олімпік» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

02.25 Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.50 Жеребкування 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

03.20 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.40 Правда життя

09.05, 0.30 Речовий доказ

10.15, 16.55 Дикі і озброєні

11.15, 17.55 Сучасні дива

12.05 Там, де нас нема

13.05 Гордість України

13.55 Код доступу

14.55, 23.30 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Життя після 

людей

18.45 У пошуках істини

19.40 Майор «Вихор»

20.45 Їжа богів

22.35 Невідома Південна 

Америка

02.40 Таємниці дефіциту

05.00 Академік Корольов

К1

06.30 Toр shoр

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 М/ф «Земля до початку 

часів 10: Міграція 

Довгошиїв»

11.30, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

20.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.00 Х/ф «Впусти мене. 
Сага»

02.10 Х/ф «Острів скарбів»
03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 23.00 Казки У Кіно

09.30, 16.30 Країна У

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

15.30 Вечірка

17.00, 18.00, 21.00 Танька і 

Володька

22.00 Т/с «Королі палат»

00.00 Казки У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 5.15 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Кухня По»

13.10 Бюджетники

13.45, 16.55, 4.50 Пліч-о-пліч

14.30, 20.30 Д/ф «Акулячий 

маг»

15.15 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

17.30, 2.55 Перша шпальта

18.25, 1.05 Тема дня

19.25 Український бал

21.30, 0.55, 5.40 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Х/ф «Донбас»

02.00 Розсекречена історія

03.20 Схеми. Корупція в 

деталях

03.50 #ВУКРАЇНІ

04.20 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку 
11»

13.15, 14.15 «Світ навиворіт-
4: В’єтнам»

15.15 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 
зі Стамбула»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»
21.45, 22.10, 22.45, 

23.10 Комедія 
«Відморожений»

23.45 Драма «Спадок 
блудниці»

02.00 Драма «Сісі 
— прекрасна 
імператриця»

04.40 Т/с «Центральна 
лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок Сімейна 

хроніка»

18.00, 19.00, 2.25 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Два капітани»
03.55 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інше життя Анни»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

ICTV

04.15 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 з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Багач — бідняк

11.55, 13.20 Х/ф «Патруль 
часу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Помпеї»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

22.30 «На трьох»

23.30 Т/с «Юрчишини»

00.30 Т/с «Ніконов і К°»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

05.00 Абзац

07.00, 8.05 Kids Time

07.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10, 17.00, 19.00, 23.10 Хто 

проти блондинок?

10.10 Т/с «Новенька»

11.10 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Варьяти

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

01.10 Х/ф «Учень Мерліна»

5 канал

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

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня
07.45 Будівельний стандарт

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

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

15.30 Спостерігач

22.10 Група продовженого 

дна

23.15 Невигадані історії

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Святе сімейство»
07.55, 17.00, 3.00 «Випадковий 

свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Найостанніший 

день»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що читає 

думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

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

світу»
03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.00 Новини 
09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 
10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 
10.50 #ВУКРАЇНІ 
11.50 Історія ірландських 

замків. Зворотний 
удар. Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.40 Фільм-концерт 
«SUPERNATION» гурту 
«Друга ріка»

14.05 Лекторій. Поезія. 
Грицько Чубай 

14.35 Культура діалогу. Книга 
року ВВС 

15.10 Цікаво. com 
16.10 Культура діалогу. 

Світлана Єфременкова. 
Дитячий булінг 

16.40 РадіоДень 
17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 
17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

17.55 UA.КУЛЬТУРА на 
Львівському BookForum. 
Письменник Ельчин 
Сафарлі (Азербайджан)

18.20 Новини
18.40 UA.КУЛЬТУРА на 

Львівському BookForum. 
Ветеранський намет

18.45 Культура діалогу. 
Роман Коляда. Проект 
«Музичний портрет 
міста»

19.15 Лекторій. Поезія. Ірина 
Жиленко 

19.50 Дика Африка. 
Слідами білих акул. 
Документальний серіал 
про природу

20.40 Дика Африка. 
Велика п’ятіркаі. 
Документальний серіал 
про природу 

21.30 ПРЕМ’ЄРА телеверсії 
на UA.КУЛЬТУРА. 
Довершені. Державний 
естрадно-симфончний 
оркестр України. 
Диригент — Луїджі 
Гаджеро

22.30 Сильна доля
23.00 Новини
23.20 Тема дня
23.50 Сучасна музика на 

UA.Культура. Rockoko
00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 
01.05 Сильна доля. ПЛАЧ 

ЄРЕМІЇ
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Григір Тютюнник. Доля. 
Коріння. Документальна 
програма 

03.25 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.50 МастерШеф
14.35, 18.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.10 Слідство ведуть 
екстрасенси

19.05 Таємниці ДНК
21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 

доведу»
00.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

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

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

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

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

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

вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.50 «Решала-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.05 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Тіньові вовки»
14.55 Х/ф «Гонщик»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.20 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»
01.15 Т/с «Опер за викликом»
02.00 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Львів» — «Колос». 
Чемпіонат України

07.45 «Ювентус» — 
«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

12.15 «Великий футбол»
13.55 «Остенде» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії
16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.15 «Баварія» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини
18.00 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
18.50 «Сосьєдад» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

20.35 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

21.25 LIVE. «Боруссія» (Д) — 
«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

23.25 Yellow
23.35 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії
00.30 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії
02.20 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
04.10 «Брюгге» — «Мехелен». 

Чемпіонат Бельгії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

06.55 «Баварія» — «Вердер». 
Чемпіонат Німеччини

08.45, 0.00 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

09.40 «Кальярі» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

11.30, 19.15, 21.55, 5.30 Топ-
матч

11.45 «Брюгге» — «Мехелен». 
Чемпіонат Бельгії

13.35, 2.45 Чемпіонат 
Німеччини. Огляд туру

14.30 «Олімпік» — 
«Маріуполь». Чемпіонат 
іУкраїни

16.20 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

17.15, 22.45 Yellow

17.25 «Валенсія» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

19.25 LIVE. «Вердер» 
— «Майнц». Чемпіонат 
Німеччини

21.25 Журнал Ліги Чемпіонів
22.00 LIVE. «Монако» 

— «Лілль». Кубок 
французької ліги

00.55 «Севілья» — 
«Вільярреал». Чемпіонат 
Іспанії

03.40 «Львів» — «Колос». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.10, 1.40 Правда життя
09.10, 0.30 Речовий доказ
10.20, 17.00 Дикі і озброєні
11.20, 18.00 Сучасні дива
12.10 Там, де нас нема
13.10 Гордість України
14.00 Код доступу
15.00, 23.30 Загадки Всесвіту
16.00, 21.45 Життя після людей
18.50 У пошуках істини
19.45 Чорна піхота
20.45 Їжа богів
22.35 Невідома Австралія
02.40 Ризиковане життя

К1

06.30 Tpo shpo
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»

11.30, 18.10, 0.00 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

20.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

01.00 Т/с «Дорогий доктор»

01.50 Х/ф «П’ять моїх 
колишніх подружок»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 23.00 Казки У Кіно

09.30, 16.30 Країна У

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00, 3.15 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка-2»

14.00 М/ф «Бджілка Майя та 

медові ігри»

15.30 Вечірка

17.00, 18.00, 21.00 Танька і 

Володька

22.00 Т/с «Королі палат»

00.00 Казки У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.20, 

22.15, 0.30, 3.00, 5.25 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Кухня По»

13.10 Відкривай Україну з 

Суспільним

13.45Пліч-о-пліч

14.30 Д/ф «Акулячий маг»

15.15 Бюджетники

15.45 #ВУКРАЇНІ

16.25 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 г. 

(Катар). Доха. Матч за 

5-те місце

18.45, 3.25 Тема дня

19.15 Наші гроші

19.50 Чемпіонат світу з хокею 

з шайбою серед юніорів 

U20. Італія — Україна

22.50 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 г. 

(Катар). Доха. Півфінал 

1. Фламенгу — W

01.05 Чемпіонат Світу з хокею 

з шайбою серед юніорів 

U20. Італія — Україна

03.55 Розсекречена історія

04.50 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14  ГРУДНЯ 2019
17 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю 

жінку-12»

13.15, 14.10 «Світ навиворіт-

4: В’єтнам»

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»

21.45, 22.10, 22.45, 

23.10 Комедія 

«Відморожений»

23.45 Драма «Заповіт 

блудниці»

02.00 Драма «Сісі 

— прекрасна 

імператриця»

04.40 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Сімейна 

хроніка»

18.00, 19.00, 2.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Два капітани»
03.20 «Україна вражає»

04.00 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інше життя Анни»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.05, 2.40 Зона ночі

05.10 Абзац

07.05, 8.35 Kids Time

07.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.40 Суперінтуїція

10.40 Т/с «Новенька»

11.30 Т/с «Цілком таємно»

16.10, 21.00 Improv Live Show

17.10 Діти проти зірок

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.10 Х/ф «Дуже страшне 

кіно-2»

00.50 Х/ф «Учень Мерліна»

02.35 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.25, 13.20 Х/ф 

«Універсальний 

солдат-2: 

Повернення»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «У пошуках 

пригод»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

22.30 «На трьох»

23.30 Т/с «Юрчишини»

00.20 Т/с «Ніконов і К°»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 Tpo shpo

06.10 Х/ф «Тупик»
07.50, 17.00, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

14.10, 16.50 «Речовий доказ»

18.20 «Вартість життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

03.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.55 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.50 #ВУКРАЇНІ 

11.50 Історія ірландських 

замків. Сторіччя 

сум’яття. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ» 

13.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

14.05 Лекторій. Музика. 

Людвіг ван Бетховен 

14.35 Культура діалогу. 

Роман Коляда. Проєкт 

«Музичний портрет 

міста»

15.10 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. 

Наталя Васько, Олег 

Савкін. Прем’єра 

вистави «Вулкан 

пристрасті» 

16.40 52 вікенди 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.45 Культура діалогу. 

Дмитро Щебетюк. 

Інклюзивність в Україні

19.15 Лекторій. Література. 

Володимир Набоков 

19.45 Дика Африка. Сафарі. 

Документальний серіал 

про природу 

20.45 Індія. Слідами тигра. 

Документальний серіал 

про природу 

21.35 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Будинки. 

Ptakh_Jung&VJ Reinish

22.40 Сильна доля

23.00 Новини

23.20 Тема дня

00.05 Зе хіппі. Херсонський 

хіппі. Репортаж 

Громадського

00.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.10 Сильна доля. 

ПІККАРДІЙСЬКА 

ТЕРЦІЯ

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Юрій Рибчинський. 

Музика слів. 

Документальна 

програма

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.30 52 вікенди 

05.50 Погода

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

08.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.45 МастерШеф

15.30 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Т/с «Я все тобі доведу»

00.00 Зважені та щасливі

02.15 «Зважся!»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Решала-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

12.00 «Помста природи»

12.50 Х/ф «Божевільний 
світ»

14.35 Х/ф «Чорний яструб»
19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.20 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»

01.15 Х/ф «Литовське 
весілля»

02.45 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Вердер» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

08.00, 20.15 Yellow

08.10 «Монако» — «Лілль. 

Кубок французької ліги

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії

11.10 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

13.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

13.55 «Болонья» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15 Журнал Ліги Чемпіонів

16.45 «Боруссія» (Д) — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

18.30 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

19.25 LIVE. «Баєр» 

— «Герта». Чемпіонат 

Німеччини

21.25 LIVE. «Фрайбург» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії. Прем’єра

01.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

02.10 «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

04.00 «Остенде» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.30, 20.00 «Шлях 

до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії

06.55 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

08.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

09.40 «Боруссія» (Д) — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

11.30, 18.00 Yellow

11.40 «Олімпік» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

14.25, 2.10 «Вердер» 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

16.15, 4.00 «Монако» 

— «Лілль». Кубок 

французької ліги

18.10 «Ювентус» — 

«Удінезе». Чемпіонат 

Італії

20.55 LIVE. «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

22.55 LIVE. «Ле-Ман» 

— «ПСЖ». Кубок 

французької ліги. 2 

тайм

00.00, 2.00 Топ-матч

00.10 «Атлетіко» — 

«Осасуна». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 1.40 Правда життя
09.15, 0.30 Речовий доказ
10.25, 17.05 Дикі і озброєні
11.25, 18.05 Сучасні дива
12.15 Там, де нас нема
13.15 Гордість України
14.05 Код доступу
15.05, 23.30 Загадки Всесвіту
16.05, 21.45 Життя після 

людей
18.55, 20.45 Їжа богів
19.55 Містична Україна
22.35 Невідома Австралія
02.45 Скептик

К1

06.30 Tpo shpo
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
11.30, 18.10, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

20.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

01.00 Т/с «Дорогий доктор»
03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 23.00 Казки У Кіно
09.30, 16.30, 22.00 Країна У
10.00 СуперЖінка
11.00, 19.00 4 весілля
12.00, 3.15 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Рання пташка-2»
14.00 Х/ф «Думмі — мумія»
15.30 Вечірка
17.00, 18.00, 21.00 Танька і 

Володька
00.00 Казки У
01.0017+
02.00 Теорія зради
02.50 Т/с «Домашній арешт»
04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

22.15, 0.30, 3.00, 5.25 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Кухня По»

13.10, 4.10 #ВУКРАЇНІ

13.45, 17.15, 5.10 Пліч-о-пліч

14.30 Д/ф «Акулячий маг»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

16.15 Д/ф «Індія. Слідами 

тигра»

17.30 Наші гроші

18.25, 3.25 Тема дня

19.15 Перший на селі

19.50 Чемпіонат світу з хокею 

з шайбою серед юніорів 

U20. Україна — Естонія

22.50 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 г. 

(Катар). Доха. Півфінал 

2. W 2 — Ліверпуль

01.05 Чемпіонат Світу з хокею 

з шайбою серед юніорів 

U20. Україна — Естонія

04.40 Схеми. Корупція в 

деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку 

12»

13.25, 14.25 «Світ навиворіт-

4: В’єтнам»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.10 Комедія «Кухня»

21.45, 22.10, 22.45, 

23.10 Комедія 

«Відморожений»

23.45 Драма «Парфумер: 

історія одного вбивці»

02.15 Драма «Холодне літо 

53-го»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00 «Марафон. Диво 

починається»

10.10 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

12.00, 17.40 Новини

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок Сімейна 

хроніка»

18.00, 19.00, 2.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «По різних берегах»

23.50 Х/ф «Два капітани»
04.00 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інше життя Анни»

23.20 Слідами міжнародних 

авіаліній. Рейс 

скасовано

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

04.30 Абзац

06.05, 7.35 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.40 Ревізор

10.20 Т/с «Новенька»

11.20 Т/с «Цілком таємно»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «Дуже страшне 

кіно-3»

00.40 Х/ф «Глухомань»

02.30 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 з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

12.00, 13.20 Х/ф «У 

пошуках пригод»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»

16.55 Х/ф «Патруль часу»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

22.30 «На трьох»

23.30 Т/с «Юрчишини»

00.25 Т/с «Ніконов і К°»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.55 Х/ф «Чудо в краю 
забуття»

07.50, 17.00, 3.05 
«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Зухвалість»
10.55, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20, 4.00 «Правда життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»
03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.55 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

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

06.00 Гімн України 
06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

09.00 Новини 
09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 
10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 
10.50 #ВУКРАЇНІ 
11.50 Історія ірландських 

замків. Не жартуйте 
з лицарями. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.40 Я — віртуоз! 
Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо 

14.10 Концертна програма 
«Коло мрій»

15.10 Цікаво. com 
16.10 Культура діалогу. 

Георгій Поволоцький, 

Ольга Собко. Прем’єра 
вистави «Тиха сімейна 
вечеря» 

16.40 РадіоДень 
17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 
17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Христина. Кримське 
соло. Документальна 
програма 

18.50 Культура діалогу. Ольга 
Макар. Благодійні 
проекти в Україні

19.15 Лекторій. Кіно. Квентін 
Тарантіно 

19.50 Концертна програма 
«Коло мрій»

21.00 Новини 
21.25 Як дивитися кіно 
21.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА 

НА UA.КУЛЬТУРА. 
Сімейний портрет в 
інтер’єрі. Художній 
фільм 16+

23.45 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл 

00.45 Сильна доля. YURCASH
01.35 Сучасна музика на 

UA.Культура. Група О
01.50 Сучасна музика на 

UA.Культура. The ВЙО
02.05 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.45 Казка для дорослих. 
Документальна 
програма

03.20 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода
 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.45 МастерШеф
15.30 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Зважені та щасливі

21.00, 23.45 Т/с «Я все тобі 
доведу»

00.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

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

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
21.30 «WATCHDOGS»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.50 «Решала-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
13.00 «Помста природи»
13.25 Х/ф «Прибулець»
15.15 Х/ф «Прибрати Картера»
19.25 Т/с «Команда»
21.30, 23.20 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»
01.20 Х/ф «Дефектні»
02.55 «Облом.UA.»
03.45 18-й тур ЧУ з футболу

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.00 Yellow
06.10 «Олімпік» 

— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

08.00 Топ-матч
08.10, 23.20 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20, 21.40 Журнал Ліги 
Європи

11.10 «Ле-Ман» — «ПСЖ. 
Кубок французької ліги

13.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

13.55 «Баєр» — «Герта». 
Чемпіонат Німеччини

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15 «Сампдорія» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

18.10 «Фрайбург» — 
«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

19.55 «Монако» — «Лілль. 
Кубок французької ліги

22.50 Журнал Ліги Чемпіонів
01.10 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру
02.05 «Кальярі» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії
03.55 «Вердер» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.15 Журнал Ліги Європи
06.55 «Баєр» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини
08.45, 13.30 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру
09.40, 21.45 Yellow
09.50 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

11.40 «Фрайбург» — 
«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

14.25 «Львів» — «Колос». 
Чемпіонат України

17.10 «Барселона» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

19.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру. Прем’єра

19.55 «Боруссія» (Д) — 
«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

21.55 «Фіорентина» 
— «Інтер». Чемпіонат 
Італії

23.45 Топ-матч
23.55 «Ле-Ман» — «ПСЖ». 

Кубок французької ліги
01.45 Журнал Ліги Чемпіонів
02.15 «Брюгге» — 

«Мехелен». Чемпіонат 
Бельгії

04.00 «Наполі» — «Парма». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.15, 1.40 Правда життя
09.15, 0.30 Речовий доказ
10.25, 17.10 Дикі і озброєні
11.25, 18.10 Сучасні дива
12.15 Там, де нас нема
13.15 Гордість України

14.10 Код доступу
15.10, 23.30 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45 Життя після 

людей
19.00 Їжа богів
20.00 Містична Україна
20.50 У пошуках істини
22.35 Невідома Австралія
03.10 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top shoр
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.30, 18.10, 0.50 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

15.10, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

20.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

01.50 Т/с «Дорогий доктор»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 23.00 Казки У Кіно
09.30, 16.30, 22.00 Країна У
10.00 СуперЖінка
11.00, 19.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Рання пташка-2»
14.00 Х/ф «Замок 

Шрекенштейн»
15.30 Вечірка
17.00, 18.00, 21.00 Танька і 

Володька
00.00 Казки У
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.15 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Росселла»

11.40 «Тайська кухня»

12.05, 14.15 Телепродаж

12.30 «Кухня По»

13.10 Концертна програма 

«Коло мрій»

14.30 Д/ф «Акулячий маг»

15.10, 2.40 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

16.55 «Світ дикої природи»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.30 «Зворотний відлік»

21.25, 23.35, 2.25, 5.40 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Левиний рик»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.15 Перша шпальта

04.45 52 вікенди

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ГРУДНЯ 2019
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 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi 
видання дуже дороговартiснi у виробництвi. 
Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, 
тому недешевий), друк i доставка Укрпоштою, 
на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала 
конкуренцiю на газетному ринку, попри тягар 
збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, нама-
галася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну 
цiни, аби наша об’єктивна iнформацiя була до-
ступною для читачiв. Певне зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — це збiльшення частки 
вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її роботи 
з доставки видання безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому 
фiнансовому становищi. Тому звертаємось до 
всiх прихильникiв «України молодої» пiдтри-
мати улюблену газету в силу своїх можливостей. 
Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування 
коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок 
на розвиток газети.

Вдячнi з пiдтримку.

До наших читачiв



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп 5»

14.00 «Світ навиворіт-4: 

В’єтнам»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.25, 23.00 «Ліга сміху-

2019»

22.35 «#Гуднайт_клаб-2019»

01.00 Драма «Холодне літо 

53-го»

05.05 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.10 «Корисна програма»

11.15, 12.25 Т/с «Готель 

«Імперіал»

13.25 Т/с «Дамське щастя»

14.30, 15.25, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок Сімейна 

хроніка»

18.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Жди мене. Україна»

04.35 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Сім’я на рік»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Бійся бажань 

своїх»

01.45 Телемагазин

04.10 Реальна містика

05.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

03.40 Абзац

05.05, 6.15 Kids Time

05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.20 Страсті за Ревізором

08.40 Х/ф «Каблучка 
дракона»

10.20 Lе Маршрутка

11.20, 12.20 Т/с «Новенька»

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.00 Х/ф «Розваги 
дорослих дівчат»

00.50 Х/ф «Дуже страшне 
кіно 2»

02.30 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.40 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест

11.00 Х/ф «Дияволиця»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.20 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

16.45, 22.45 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу Прем’єра

02.10 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 

19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

06.00 Х/ф «Вир»
07.50, 17.00, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ранкове шосе»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.05, 16.50, 3.30 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.55 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.55 #ВУКРАЇНІ 

11.55 Історія ірландських 

замків. Кінець імперії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Ювілейний концерт 

Ніни Матвієнко

14.05 Лекторій. Кіно. 

Кшиштоф Кесльовський

14.35 Культура діалогу. Євген 

Лавренчук. Форум 

оперного мистецтва та 

реформа державних 

культурних інституцій

15.10 Цікаво. com 

16.10 Культура діалогу. 

Ігор Гордійчук. День 

Збройних сил України 

16.40 РадіоДень 

17.00 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.45 Культура діалогу. 

Ірина Френкель, Лілія 

Бевзюк-Волошина. 

Проект «Малі міста 

— великі враження»

19.15 Музеї. Як це працює. 

Національний художній 

музей України 

19.50 Джунглі. чари іншого 

світу. Документальний 

серіал

21.00 Новини 

21.25 Гогольфест Дніпро. 

Вистава «Сон Аліси» 

22.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. OY Sound 

System

23.00 Новини

23.20 Тема дня

00.20 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

01.10 Сильна доля. KATYA 

CHILLY GROUP 432 Гц

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Олександра Шулежко. 

Доля праведниці. 

Документальна 

програма

03.20 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

08.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.15, 19.00 МастерШеф

14.25 Хата на тата

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Х-фактор

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект «Влада 

хохотала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «Решала-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Спогад»
15.25 Х/ф «Вірус для 

солдатів»

19.25 Х/ф «Інферно»
21.15 Х/ф «Хороший, 

поганий, мертвий»
23.00 Х/ф «Допит»
00.30 Х/ф «Парниковий 

експеримент»
02.05 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Фіорентина» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

08.10 «Боруссія» (Д) — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 18.15 Чемпіонат 

Німеччини. Огляд туру

11.10 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

13.00 Журнал Ліги Європи

13.55 «Фрайбург» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

16.00 «AUTO ГОЛ!»

16.15, 21.00 Yellow

16.25 «Баєр» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

19.10 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

21.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

23.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

00.10 «Ле-Ман» — «ПСЖ. 

Кубок французької ліги

01.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

02.25 «Львів» — «Колос». 

Чемпіонат України

04.10 «Кальярі» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.50 Чемпіонат 

Німеччини. Огляд туру

06.55 «Фрайбург» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

08.45 Журнал Ліги Європи

09.40 «Монако» — «Лілль». 

Кубок французької ліги

11.30, 23.55 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

13.20, 22.15 Yellow

13.30 Журнал Ліги Чемпіонів

14.00 «Ворскла» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

16.45 «Ле-Ман» — «ПСЖ. 

Кубок французької ліги

18.35 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.05 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

23.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

02.15 «Болонья» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

04.00 «Баєр» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 1.40 Правда життя

09.30, 0.30 Речовий доказ

10.40, 17.10 Дикі і озброєні

11.40, 18.10 Сучасні дива

12.30 Там, де нас нема

13.30 Гордість України

14.20 Код доступу

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Життя після 

людей

19.00 Їжа богів

20.00 Містична Україна

20.50 У пошуках істини

22.35 Невідома Австралія

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.30, 0.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 22.40 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Х/ф «Спокусник»
20.15 Х/ф «Спокусник-2»
01.30 Т/с «Дорогий доктор»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою

08.30 Казки У Кіно

09.30, 16.30 Країна У

10.00 СуперЖінка

11.00, 19.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Т/с «Рання пташка 2»

14.00 Х/ф «Легенда про 
русалку»

15.30 Вечірка

17.30 Х/ф «Гарфілд»
21.00 Х/ф «Гарфілд 2»
22.30 Х/ф «Надто крута 

для мене»
00.30 17+

01.30 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.05, 5.25 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35, 1.30 «Зворотний 

відлік»

12.10, 14.15 Телепродаж

12.30 «Кухня По»

13.10 «Морська кухня»

14.30, 19.55 Д/ф «Акулячий 

маг»

15.10, 3.45 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Спринт 7 

км. Жінки

16.55 «Світ дикої природи»

17.25 #ВУКРАЇНІ

17.55 VoxCheck

18.25 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Сімейний 
портрет в інтер’єрі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ГРУДНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

11.10 Комедія «Пригоди s 

Миколая»

12.50 Комедія «Великий»

14.55 Комедія «Брехун, 

брехун»

16.40 «Вечірній квартал-

2019»

18.30, 4.15 «Розсміши коміка-

2019»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 22.10 «Жіночий 

квартал-2019»

23.35, 0.35 «Світське життя-

2019»

01.35 «Ліга сміху-2019»

ІНТЕР

04.55 Х/ф «Золоте теля»
08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Старий Новий 
рік»

13.5 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

15.30 Х/ф «Суєта суєт»
17.10, 20.30 Т/с «По різних 

берегах»

20.00, 2.00 «Подробиці»

22.00 «Концерт Ірини Білик. 

Без гриму. Найкраще. 

Про кохання»

00.00 Х/ф «Бебі-бум»
02.25 «Україна вражає»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

04.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.15 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.40 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Інше життя 

Анни»

17.00, 21.00 Т/с «Порушуючи 

правила»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Сріблястий 

дзвін струмка»

01.00, 2.15 Х/ф «Любов 

для бідних»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45, 5.35 Kids Time

04.50 М/с «Лунтік»

05.40 Таємний агент

06.50 Таємний агент.Пост-шоу

08.40 Суперінтуїція

10.00 Діти проти зірок

12.00 Хто проти блондинок?

14.00 Хто зверху?

16.00 Х/ф «Людина-павук»

18.40 Х/ф «Людина-павук 2»

21.00 Х/ф «Людина-павук: 

Ворог у відбитті»

23.55 Х/ф «Не дихай»

01.50 Х/ф «Дуже страшне 

кіно-3»

ICTV

05.30 Скарб нації

05.40 Еврика!

05.50 Факти

06.20 Особливості 

національної роботи

08.00 Я зняв!

09.45 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.40 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Стрілець»

21.20 Х/ф «Найманець»

23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони-2»

01.20 Т/с «Юрчишини»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15, 15.40, 17.15 Хроніка 

тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.30 Х/ф «Навіки — 19»
08.30 Х/ф «Інспектор 

карного розшуку»
10.15 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.30 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.25 «Свідок»

19.30 Х/ф «Вусатий нянь»
21.00 Х/ф «SuperАлібі»
22.45 Х/ф «Рейд-2»
01.35 «Південь. 

Нерадянський Союз»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

04.50 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 По Азимуту. 

Кінбурнська коса. 

Документальний цикл 

06.30 Бюджетний відпочинок. 

Хельсинки 

07.00 Новини 

07.05 Мультсеріал. Кмітливий 

Сяодзі 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

«Король Дроздовик». 

Художній фільм

10.50 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 

12+ 

15.10 «Не хвилюйся, він 

далеко не піде». 

Художній фільм, 16+ 

17.15 Віктор Павлік. 

Концертна програма 

UNPLUGGED 2015

17.55 Під покровом пісні. 

Концертна програма

19.50 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Довершені. Державний 

естрадно-симфончний 

оркестр України. 

Диригент — Луїджі 

Гаджеро

21.00 Новини 

21.30 «Рівень чорного». 

Художній фільм, 16+ 

23.00 Новини 

23.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька. Од 

синього Дону до сивих 

Карпат 

01.15 Пліч-о-пліч 

02.10 Букоголіки 

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.50 Прокинься з Ектором!

07.45 Зважені та щасливі

09.40 «Зважся!»

10.35 Т/с «Я все тобі доведу»

19.00 Х-фактор

23.15 МастерШеф

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект «Влада 

хохотала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

08.50 «Загублений світ»

13.40 Х/ф «Війни 
безсмертних»

15.20 Х/ф «Трігонал: 
Боротьба за 
справедливість»

17.20 Х/ф «Відсіч»
19.10 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»
21.45 Х/ф «Універсальний 

солдат-3: Новий 
початок»

23.40 Х/ф «Кіборг Х»
01.15 Х/ф «Мачете вбиває 

знову»
02.55 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

12.15 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

13.55 LIVE. «Мальорка» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 17.15, 19.45 Футбол 

Tables

16.15, 23.40 Yellow

16.25 LIVE. «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Інтер» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

20.55, 1.40, 3.45 Топ-матч

21.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «ПСЖ» 

— «Ам’єн». Чемпіонат 

Франції

23.50 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

01.55 «Герта» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат 

Німеччини

03.55 «Вальядолід» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ле-Ман» — «ПСЖ». 

Кубок французької ліги

07.50, 21.25, 23.55, 1.55 Топ-

матч

07.55 «Фіорентина» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

09.45, 18.55 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

10.15 «Фрайбург» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

12.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.35 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

14.25, 17.45, 21.45 Yellow

14.35 «Гоффенгайм» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

16.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

16.55 LIVE. «Барселона» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

19.25 LIVE. «Герта» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Вальядолід» 

— «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

22.45 Футбол Tables

00.05 «Лейпциг» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини. Прем’єра

02.05 «Мальорка» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.35 Містична Україна

08.10, 18.00 Правда життя

09.40 Речовий доказ

10.50, 21.00 Секрети наци-

гігантів

13.40, 23.45 Сучасні дива

14.30 Загадки Всесвіту

16.10 Невідома Австралія

01.25 Наші

К1

06.30 Tpo shpo

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.10 «Ух ти show»

08.45 М/ф «Земля до початку 

часів-11: Вторгнення 

Крихтозаврів»

10.15 Х/ф «Спокусник»
12.45 Х/ф «Спокусник-2»
15.00, 1.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.10 Х/ф «Чужі на районі»
02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.20 М/ф «Легенди країни 

Оз: Повернення Дороті»

11.50 Х/ф «Лускунчик і 
мишачий король»

13.00 Т/с «Королі палат»

16.00, 22.00 Ігри Приколів

17.00 Х/ф «Надто крута 
для мене»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Країна У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.15, 23.20 

Новини

09.30 Енеїда

10.30, 12.40 Телепродаж

10.50 Х/ф «Клара і 
Франциск»

13.05 Д/ф «Південні моря. 

Маршаллові острови»

13.50, 4.35 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

14.50 Український бал

15.55 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

17.10 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 г. 

(Катар). Доха. Матч за 

3-тє місце

18.50 «Мегаполіси»

19.25 Клубний чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2019 г. 

(Катар). Доха. Фінал

21.50 «Боротьба за 

виживання»

22.20 «Ігри імператорів»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 Х/ф «Сільвіо та інші»

05.40 Пліч-о-пліч

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ГРУДНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт»

10.30 Комедія «Кухня»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Dzidzio. 

Перший раз»

23.00 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»

00.30 Драма «Парфумер: 

історія одного вбивці»

03.00 «Ліга сміху-2019»

05.00 ТСН

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Чотири нуль на 
користь Танечки»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 Х/ф «Моя родина 
вже любить тебе»

13.30 Т/с «Готель «Імперіал»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Starперці»
22.30 Х/ф «Немає сексу 

— немає грошей»
00.25 «Речдок»

03.00 «Україна вражає»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 «Телемагазин»

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Порушуючи 

правила»

13.00 Т/с «Бійся бажань 

своїх»

17.00, 21.00 Т/с «Торкнувшись 

серця»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Пощастить у 

коханні»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Сріблястий 
дзвін струмка»

04.45 Х/ф «Любов для 
бідних»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30 Стендап шоу

05.25, 7.35 Kids Time

05.30 М/ф «Людина-павук: 

Навколо всесвіту»

07.40 Х/ф «Людина-павук»
10.00 Х/ф «Людина-павук 2»
12.40 Х/ф «Людина-павук: 

Ворог у відбитті»
15.40 Х/ф «Нова людина-

павук»
18.10 Х/ф «Нова людина-

павук 2: Висока 
напруга»

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

23.50 Х/ф «Скаути проти 
зомбі»

01.40 Х/ф «Розваги 
дорослих дівчат»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Факти

05.30 Не дай себе обдурити

06.10 Громадянська оборона

07.05 Антизомбі. Дайджест

08.00 Секретний фронт. 

Дайджест

08.55 Т/с «Ніконов і К°»

10.50 Т/с «Відділ 44»

12.30, 13.00 Х/ф «Пророк»
12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Найманець»
16.20 Х/ф «Стрілець»
18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Смертельні 
перегони»

22.35 Х/ф «Смертельні 
перегони-2»

00.25 Х/ф «Смертельні 
перегони-3»

02.10 Т/с «Юрчишини»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.15 Погода на 

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

Я. Соколовою
10.50 Афіша

11.15 Vоїн — це я!

12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10 Про військо

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.50 «Легенди карного 

розшуку»

06.25 Х/ф «Опік»
08.20 «Страх у твоєму домі»

11.55 Х/ф «Вусатий нянь»
13.20 Х/ф «Ключі від неба»
14.45 Х/ф «Рідна земля»
17.20 Х/ф «SuperАлібі»
19.00 Х/ф «Вийти заміж за 

капітана»
20.40 Х/ф «Вечори 

на хуторі біля 
Диканьки»

22.00 Х/ф «Поганий Санта»
23.55 Х/ф «Рейд-2»
02.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультсеріал. Кмітливий 

Сяодзі 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

«Три золоті волосини 

сонячного короля». 

Художній фільм

10.35 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Котилася 

торба. Вистава Театру 

маріонеток 

11.15 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Хто 

розбудить сонце. 

Лялькова вистава 

Театру маріонеток

12.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 

12+ 

14.45 Забуті смаки 

15.50 Джунглі. Чари іншого 

світу. Документальний 

серіал про природу

16.50 Природа. 

Документальний серіал 

про природу

18.05 РадіоДень. Книжковий 

ТОП 7 

19.00 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Оуstein 

Sevag. Норвегія

20.00 Розсекречена історія. 

100 років української 

дипломатії

21.00 Новини 

21.30 Альпи. Снігові 

ландшафти

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Новини 

23.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Квартет Усеїна 

Бекірова. Etnovation

00.45 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА. Олексій 

Ревенко

01.30 Пліч-о-пліч 

02.10 Букоголіки 

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

04.40 #ВУКРАЇНІ

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.10, 10.55 Хата на тата

09.00 Прокинься з Ектором!

18.00 Битва екстрасенсів

19.55 Один за всіх

21.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

20.45 «Репортер». 

Новини

09.10 «18 плюс»

10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»

22.00 «Вересень+1»

22.30 Спецпроект «Влада 

хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.50 «ДжеДАІ-2019»

10.50 «Він, вона та телевізор»

14.55 Х/ф «Меч дракона»
16.55 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха»
19.00 Х/ф «Росомаха: 

Безсмертний»
21.20 Х/ф «Бюро 

людяності»
23.10 Х/ф «Відкрите море»
00.55 «Угон по-нашому»

02.35 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лейпциг» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

07.45, 18.10 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

08.15 «Мальорка» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Баварія» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

12.10 «Інтер» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

13.55 «ПСЖ» — «Ам’єн». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Лечче» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

16.45, 20.55, 1.45 Yellow

17.55, 18.40, 3.45 Топ-матч

18.55 LIVE. «Падерборн» 

— «Айнтрахт». 

Чемпіонат Німеччини

19.45 Футбол Tables

21.05 Журнал Ліги Європи

21.55 LIVE. «Реал» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Аталанта» — 

«Мілан». Чемпіонат 

Італії

01.55 «Гент» — «Брюгге». 

Чемпіонат Бельгії

03.55 «Бетіс» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

07.45, 19.15, 3.50 Yellow

07.55 «ПСЖ» — «Ам’єн». 

Чемпіонат Франції

09.45 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

11.35 «Герта» — «Боруссія» 

(М). Чемпіонат 

Німеччини

13.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

14.15, 20.15, 22.15 Футбол 

Tables

15.25 LIVE. «Гент» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

16.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

17.25 LIVE. «Бетіс» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

18.55, 21.25, 23.40, 1.45 Топ-

матч

19.25 LIVE. «Леванте» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Сассуоло» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Падерборн» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

02.00 «Лечче» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

04.05 «Реал» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.05, 0.35 Містична Україна

08.00, 18.00 Правда життя

09.35 Речовий доказ

10.45, 21.00 Секрети 

наци-гігантів

13.35, 23.45 Сучасні дива

14.25 Загадки Всесвіту

16.10 Невідома Австралія

01.25 Великі українці

04.05 Скарб.UA

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.45 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.30 Х/ф «Хроніки 
месника»

03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Якось у лісі»

11.50 Х/ф «Соляна 
принцеса»

13.00 Т/с «Королі палат»

16.00, 22.00 Ігри Приколів

17.00 Х/ф «Гарфілд-2»
18.30 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Країна У

01.00 17+

02.00 Теорія зради

02.50 Т/с «Домашній арешт»

03.15 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»
06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 

2.00, 4.30 Новини
09.30 Енеїда
10.30, 12.05 Телепродаж
10.50 Х/ф «Шестеро 

мандрують світом»
12.25 «Дикі тварини»
13.00 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-старт 15 км. 
Чоловіки

14.10 Український бал
15.10 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-старт 12.5 км. 
Жінки

16.20 UA:Біатлон. Студія
16.55 Перший на селі
17.25 #ВУКРАЇНІ
17.55 Д/ф «Акулячий маг»
18.55 Х/ф «Гніздо Горлиці»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
21.55 Бюджетники
22.25 «Ігри імператорів»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.25 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Мас-стар 15 км. 
Чоловіки

03.25 Біатлон. Кубок світу. III 
етап. Мас-стар 12.5 км. 
Жінки

05.00 Сильна доля
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Ігор ВІТОВИЧ

 Палата представників Конгре-
су США у середу, 11 грудня, схва-
лила оборонний бюджет країни на 
2020 рік, який передбачає виділен-
ня на військові потреби та реаліза-
цію програм з нацбезпеки 738 міль-
ярдів доларів США. При цьому 300 
мільйонів із них мають бути спря-
мовані на військову допомогу США 
Україні. Це на 50 млн доларів біль-
ше, ніж на поточний 2019 рік. 
 У рамках програми допомо-
ги Україні прописано, зокрема, й 
передачу українській стороні ле-
тальних видів оборонних озброєнь. 
Ідеться про поставки крилатих ра-
кет для систем берегових ракетних 
комплексів і протикорабельних ра-
кет, повідомляє «Радіо Свобода».
 Схвалений у Палаті представ-
ників законопроєкт передбачає та-
кож запровадження санкцій щодо 
російських газопроводів «Північ-
ний потік-2» та «Турецький потік» 
заради забезпечення «європейської 
енергетичної безпеки». Зокрема 
«Північний потік-2», який ще бу-
дується, названий у законопроєкті 
«інструментом примусу та політич-
ного тиску», що послабить зв’язок 
США з Німеччиною та Європою в 
цілому. Законопроєкт передбачає 
накладання санкцій на судна, що 
займаються прокладкою труб для 
цих газогонів, а також на інозем-
них громадян, які причетні до ро-
боти цих суден. 
 Президент США Дональд Трамп 

уже повідомив, що має намір під-
писати законопроєкт про санкції, 
розраховані на п’ять років, у разі 
його проходження через Конгрес. 
«Усі наші пріоритети враховано 
в остаточному варіанті оборонно-
го бюджету: збільшення зарпла-
ти нашим військовим, відбудова 
зброй них сил, оплачувана відпус-
тка з догляду за дітьми, безпека 
кордонів та космічні сили! Конгре-
се, не зволікай! Я підпишу цей іс-
торичний законодавчий акт негай-
но!» — написав президент у «Твіт-
тері». Водночас президент США 
зможе зупинити його дію, якщо 
доведе Конгресу, що США вдало-
ся «мінімізувати» використання 
Росією газопроводів у політичних 
цілях.
 Після схвалення законопроєкту 
Палатою представників його пови-
нен розглянути Сенат. Очікується, 
що у верхній палаті Конгресу голо-
сування за документ відбудеться до 
20 грудня, після чого його спряму-
ють на підпис президенту. 
 Кремль наразі офіційно не про-
коментував можливі санкції проти 
«Північного потоку-2», але росій-
ські ЗМІ вже розпочали роздмуху-
вати істерію довкола цього питан-
ня, використовуючи заяви німець-

ких «друзів Путіна». Офіційний 
представник фракції екстремістсь-
кої проросійської партії в Бундеста-
зі «Альтернативі для Німеччини» 
Штеффен Котре заявив, що влада 
ФРН капітулювала та «прогнула-
ся» перед США в питанні газогону 
«Північний потік-2». Як наслідок, 
Вашингтону «вдалося пов’язати» 
газопровід з Україною та запрова-
дити проти нього санкції в зако-
нопроєкті про оборонний бюджет. 
«Під тиском США федеральний 
уряд підкорився цій економічній 
атаці та капітулював», — заявив в 
інтерв’ю російській інформ агенції 
«РІА «Новості» Штеффен Котре, 
який відповідає в Бундестазі ФРН 
за енергетичні питання. 
 «Якщо санкції будуть запрова-
джені, то це буде пряма атака на 
суверенітет ЄС та фатальний сиг-
нал для зусиль з врегулювання (си-
туації на сході України. — Ред.) у 
Парижі», — заявив глава Схід-
ного комітету німецької економі-
ки Олівер Хермес. Оприлюднен-
ня в російських ЗМІ цих комен-
тарів німецьких проросійських 
політиків фактично є опосередко-
ваною реакцією Кремля на амери-
канські санкції проти «Північного 
потоку-2». ■

КРИЗА

Два Бені не 
домовились
В Ізраїлі відбудуться треті за рік 
парламентські вибори 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Ізраїльський Кнесет 12 грудня ухвалив рішен-
ня про саморозпуск і призначив нові парламент-
ські вибори на 2 березня 2020 року. Опівночі 12 
грудня в країні сплив термін формування коаліції 
в Кнесеті, але до цього ні Біньямін Нетаньяху, ні 
Бені Ганц, ні депутати не змогли домовитись та 
сформувати правлячу коаліцію. Таким чином, на-
ступні вибори стануть уже третіми в Ізраїлі за ос-
танній рік, нагадує «Радіо «Свобода».
 У квітні 2019 року в Ізраїлі відбулися вибо-
ри, за підсумками яких партія «Лікуд» прем’єр-
міністра Біньяміна Нетаньягу і опозиційна «Ка-
холь-Лаван» («Біло-сині») Бені Ганца здобули по 
35 місць у парламенті, який нараховує 120 депу-
татів. Прем’єр не зміг вчасно сформувати урядо-
ву коаліцію, після чого Кнесет вперше в історії 
Ізраїлю призначив повторні парламентські ви-
бори. Вони відбулися 17 вересня. На цих вибо-
рах блок Бені Ганца «Кахоль-Лаван», отримав-
ши 33 зі 120 мандатів, став найсильнішою парла-
ментською силою. «Лікуд» Нетаньяху посів дру-
ге місце, отримавши 32 мандати. Однак жодна з 
партій разом iз їхніми союзниками не має біль-
шості в 61 мандат, необхідної для формування 
уряду Ізраїлю.
 Три тижні, що були відведені для формуван-
ня коаліції, були позначені скандалами. Чин-
ному прем’єрові Нетаньяху 21 листопада були 
пред’явлені звинувачення в шахрайстві, коруп-
ції та зраді. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Катастрофи російської армії
 У стрічки новин за 12 грудня потрапили відразу три пові-
домлення про інциденти та катастрофи в російській армії, про 
які повідомляє РІА «Новості». На авіаносному крейсері «Ад-
мірал Кузнєцов» у Мурманську під час виконання ремонтних 
робіт у першому енергоблоці на другій палубі сталася поже-
жа, в якій постраждали три особи. А в Находці списаний атом-
ний підводний човен «Казань» Тихоокеанського флоту частко-
во затонув під час буксирування на утилізацію. Інцидент став-
ся за 11 кілометрів (6 морських миль) від затоки Восток. Кор-
мова частина субмарини торкнулася ґрунту. Повідомляють, що 
на «Казані» не залишилось ядерного пального, тому забруд-
нення моря не сталося. Внаслідок інциденту ніхто не постраж-
дав. Натомість є жертви внаслідок аварії бойового гелікопте-
ра Мі-28 у Краснодарському краї: там загинули підполковник 
Олександр Склянкін та майор Руслан Кушніренко, повідомив 
губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. У мін-
оборони Росії підтвердили факт аварії гелікоптера та загибелі 
двох членів екіпажу. Мі-28 виконував плановий навчально-тре-
нувальний політ у нічний час.

У Британії відбулися позачергові 
парламентські вибори 
 У четвер, 12 грудня, у Великій Британії відбулося  голосу-
вання на парламентських виборах, результати яких можуть ви-
рішити, чи буде завершений шлях виходу країни з Європейсь-
кого Союзу, або, навпаки, Британія залишиться у складі ЄС. 
Після виборів до Палати громад на Британію може чекати люта 
політична битва навколо «жорсткого Брекзиту» або новий ре-
ферендум про членство у ЄС, або навіть два референдуми — 
про ЄС і про незалежність Шотландії. Спокійний вихід і про-
цвітання, які обіцяє прем’єр Борис Джонсон, виглядають од-
ним із найменш вірогідних сценаріїв. За соціологічними опи-
туваннями безпосередньо перед виборами, найбільше шансів 
мала Консервативна партія, очолювана прем’єр-міністром Бо-
рисом Джонсоном, який пообіцяв довести «Брекзит» до кін-
ця. На другому місці — лейбористська опозиційна партія на 
чолі з Джеремі Корбіном, який запропонував переглянути умо-
ви виходу Британії з ЄС і провести новий референдум. Попри 
це, жодна з двох найбільших партій не отримає простої біль-
шості в щонайменше 326 місць. 

Грета Тунберг — «Людина року» 
 Американське видання «Тайм» назвало 16-річну шведську 
школярку-екоактивістку Грету Тунберг «Людиною року». Цей 
титул віддають тим, хто «найкращим або найгіршим чином... 
найсильніше вплинув на події року». Обирати «Людину року» 
«Тайм» почав у 1927 році. Тунберг стала відомою торік, коли 
заявила, що відмовляється ходити в школу по п’ятницях, поки 
політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату. 
Так вона привернула до себе увагу світу і відтоді швидко ста-
ла чи не головним символом сучасного екоактивізму. 

■

■

Інф. «УМ». 

 У середу, 1 грудня, російський те-
леканал ТНТ почав показувати серіал 
«Слуга народу» з Володимиром Зе-
ленським у головній ролі. І перша ж 
його серія зазнала цензури, інфор-
мує російська служба ВВС. За сюже-
том, новообраний президент Голобо-
родько приходить вибирати дорогий 
годинник і костюм, який йому тепер 
належить за статусом, і помічник 
розповідає йому, що Путін носить го-
динник швейцарської марки Hublot 
(вимовляючи її назву як «Хубло»). 
На що герой Зеленського дивуєть-
ся: «Путін — Хубло»? Цей момент iз 
версії, показаної ТНТ в Москві, був 
вирізаний.
   Нагадаємо, напередодні показу 
українського серіалу речник глави 
Кремля Дмитро Пєсков сказав, що 
Володимир Путін не дивився і не зби-
рається дивитися «Слугу народу». 
«Він не дивиться серіали, тому я пе-
реконаний, що він не дивився і диви-
тися не буде, бо часу в нього немає», 
— цитує Пєскова агенція ТАСС. Реч-
ник російського президента додав: 
«ТНТ — це приватний канал, ніяк 
не державний, і для того, щоб пока-

зувати якийсь серіал, ніякого дозво-
лу з Кремля отримувати не потріб-
но». Одначе на ТНТ навіть «без доз-
волу Кремля» знають, що робити в 
таких випадках. Монтажна склейка 
у цензурованому серіалі була досить 
помітною, зазначає Бі-Бі-Сі. 
   В Україні ж багатьох обурив не 
так факт цензури серіалу, як його 
показ у Росії. «Майже згоден з твер-
дженням про те, що «Слуга народу» 
на російському телебаченні — це Ли-
пецька фабрика Зеленського. Поро-
шенка дискредитували за допомо-
гою цієї теми, — пише у «Фейсбу-
ці» журналіст Сергій Висоцький. — 
Під час передвиборчої кампанії сам 
Зеленський використовував Липе-
цьку фабрику «Рошен» як ключову 
зброю проти Порошенка. Чудово ро-
зуміючи, наскільки маніпулятивним 
i брудним є цей прийом. Але не гре-
бував, ні! Закони карми, Володимире 
Олександровичу. Не ображайтеся те-
пер, якщо ваші опоненти будуть пха-
ти вам ваш власний серіал на ТНТ за 
комір. Так що, пане Зеленський, як 
там поживає ваш бізнес на крові?»
 І щодо карми. На активи Липе-
цької фабрики Порошенка, нагадає-
мо, було накладено арешт ще в 2015 

році. Ось і канал ТНТ вніс зміни до 
програми і виключив з неї «Слугу 
народу» після показу перших трьох 
серій. Про це повідомило російське 
видання «Вєдомості». Замість «Слу-
ги» будуть показувати серіали «Ін-
терни», «Полярний» і «СашаТаня». 
Представник ТНТ заявив в інтерв’ю 
«Вєдомостям», що канал від почат-
ку не збирався показувати більше 
трьох перших серій «Слуги наро-
ду», а анонс про показ повного серіа-
лу був «маркетинговим ходом». Ку-
медне пояснення. Насправді ж за 
зняттям серіалу з телеканалу ТНТ 
легко простежується загальна змі-
на тональності стосовно Зеленсько-
го, якого розглядали як альтернати-
ву непоступливому Порошенку, але 
після саміту в Нормандському фор-
маті 9 грудня в Парижі ці настрої 
змінилися. ■

ПІДТРИМКА

Нам — ракети, Росії — санкції 
Конгрес США схвалив 
оборонний бюджет на 
2020 рік. Для України 
передбачено 300 млн. 
доларів

■

ОТАКОЇ!

Ще хубло почує...
Російський телеканал спочатку вирізав жарт 
про Путіна зі «Слуги народу», 
а потім узагалі зняв серіал iз показу 

■

Без Голобородька буде спокійніше.❙
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Юрій ГУЛЕВИЧ

 У курортному Трускавці  вдруге від-
бувся міжнародний пісенний конкурс во-
калістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва». 
Спадщина таланту видатного співака XX 
століття, уродженця Азербайджану, не 
залишає байдужими поціновувачів його 
творчості на батьківщині та за її межами. 
В Україні також шанують і люблять тво-
ри у виконанні великого Маестро, який за 
життя в ті складні часи зовнішньої ізоляції 
гастролював та співав унікальним барито-
ном й українські пісні.  
 «Під час заснування конкурсу хотіло-
ся, щоб він відразу став міжнародним. Ми 
могли б вибрати ім’я будь-якого великого 
українського співака, але зупинилися саме 
на імені Мусліма Магомаєва, тому що він 
відомий всьому світу. І це дуже допомагає 
залучати до участі закордонних виконав-
ців» — розповідає голова журі конкурсу, 
очільник Азербайджанського культурно-
го центру ім. М. Магомаєва, народний ар-
тист України Гурбан Аббасов. 
 Мета конкурсу — виявити і відкрити 
музичній громаді України і світу молодих 
вокалістів, які однаково вправно викону-
ють як академічний оперний, так і естрад-
ний репертуар Маестро, в творчій спад-
щині якого було понад 600 найрізноманіт-
ніших творів. «Умови в цьому конкурсі 
відрізняються від інших: участь у вокаль-
ному змаганні безкоштовна, без вступних 
внесків. Конкурсантам потрібно оплатити 
лише проїзд до Трускавця, решту витрат 
організатори беруть на себе», — розповів 
Олександр Дяченко, член журі конкурсу, 
народний артист України, соліст Націо-
нальної опери України. 

 Цього року бажаючих узяти участь 
у конкурсі було понад 200. «Як не див-
но, більшість заявок-анкет від іноземців 
ми отримали українською» — зауважи-
ла Людмила Божко, член журі конкур-
су, народна артистка України, солістка 
Львівської опери. Всі учасники пройшли 
попередній сліпий відбір за аудіопрослу-
ховуваннями. 
 На фінальний відбір у Трускавець за-
просили 18 виконавців, що набрали най-
більшу кількість балів. Окрім українсь-
ких вокалістів, на конкурс приїхали 
учасники із Казахстану, Литви та Молдо-
ви. Конкурсні прослуховування учасників 
тривали два дні. Вокалісти мали виконати 
оперну арію та українську народну пісню 
«Дивлюсь я на небо», яку свого часу блис-
куче виконував Магомаєв. Членам журі 
дуже непросто було визначитись із пере-
можцями, бо на конкурс з’їхалися потуж-
ні виконавці — з сильними, чистими голо-
сами та блискучою професійною манерою 
виконання, з власним баченням і розумін-
ням творів, які вони виконували. 
 Максимально молоді артисти розк-
рилися на фінальному гала-концерті, 
який відбувся в Трускавецькому будинку 
культури та був безкоштовним для гля-

дачів і став прекрасним культурним по-
дарунком для трускавчан і відпочиваль-
ників. Усі твори на гала-концерті викону-
валися у супроводі симфонічного оркестру 
Sinfonietta Дрогобицього музичного колед-
жу ім. В. Барвінського під батутою Рома-
на Багрія. Глядачі гаряче сприйняли захід, 
овації від публіки тривали довго. 
 Переможцем другого міжнародного 
пісенного конкурсу вокалістів «Пам’яті 
Мусліма Магомаєва» став Роман Лещов, 
баритон, соліст Київського муніципаль-
ного академічного театру опери та бале-
ту для дітей та юнацтва. Журі підкорило 
його блискуче виконання під час прослухо-
вувань арії Дон Жуана з однойменної опе-
ри Моцарта та естрадний хіт Мусліма Ма-
гомаєва «Серце на снігу». Окрім першого 
місця, Роман став володарем грошового 
призу у розмірі 1тис. доларів США. Дру-
ге місце та грошовий приз у розмірі 750 до-
ларів США поділили між собою соліст За-
хідно-Казахстанської обласної філармонії 
Айбар Хайрханов та соліст Національно-
го Театру оперети Дмитро Воронов. Третє 
місце та грошовий приз у розмірі 500 до-
ларів США дісталися студенту Одеської 
Національної музичної академії Андрію 
Майбороді та викладачу вокалу Київсь-

кої муніципальної академії музики ім. Р. 
Глієра Ірині Українець. Дипломантами 
конкурсу стали студентка Київської На-
ціональної музичної академії Діана Зяб-
ченко та Вікторія Чайка з Волинського де-
ржавного коледжу культури і мистецтв.  
 Організатори наголошують, що прове-
денням конкурсу дають меседж світу про 
Україну — мультикультурну, у якій ціну-
ють власні мистецькі надбання та поважа-
ють усі культури народів, що проживають 
на її території. І курортне місто Труска-
вець одночасно стає магнітом, який при-
тягує туристів, як всесвітньо відомі Канн, 
Сопот, Юрмала... І саме мистецькі кон-
курси і фестивалі формують важливий 
для подальшого розвитку європейський 
імідж України. ■

КОНКУРС

Відлуння баритона із Баку
У Трускавці переможці міжнародного вокального змагання 
пам’яті Мусліма Магомаєва отримали грошові призи

■

Переможцем конкурсу вокалістів 
«Пам’яті Мусліма Магомаєва» став баритон
Роман Лещов.
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

 До 22 грудня ще можна встиг-
нути у Києві подивитися продов-
жену виставку із не надто зро-
зумілою загалу назвою «ВУФКУ. 
Втрачене&Повернуте» (Lost & 
Found). Презентували її в очікува-
ний упродовж років день відкриття 
Музею кіно 12 вересня, яке підгада-
ли під професійне свято українських 
кінематографістів, відзначивши у та-
кий спосіб і 25-річчя Довженко-Цен-
тру. 
 Виставка стала результатом мас-
штабного дослідження. Розпочалося 
воно ще у 2012-му публічними пока-
зами українського німого кіно з су-
часними саундтреками. Відтоді, чіп-
ляючись за дуже куці згадки, вдало-
ся повернути в українську історію де-
сятки фільмів.
 ВУФКУ — Всеукраїнське фото-
кіноуправління — державна органі-
зація, яка у 1920-ті лише за 8 років 
змогла сформувати успішну українсь-
ку кіноіндустрію. Вона об’єднала кі-
ностудії Одеси, Ялти і Києва, розви-
нула виробництво, дистрибуцію, про-
моцію та освіту в цій сфері. 
 37 відсотків (!) союзного сягало 
наше кіновиробництво перед реор-
ганізацією у 1930-му досить неза-
лежного ВУФКУ у прислужницький 
«Українфільм», повністю підпоряд-
кований Москві. І відтоді визначні 
українські фільми 20-х цензурува-
ли, перемонтовували, а то й знищу-
вали. Зі 110 повнометражних ігро-
вих фільмів втраченими нині вважа-
ються понад 60, серед яких — «Вася-
реформатор» Олександра Довженка 
(1926) і перший український мульт-
фільм «Казка про солом’яного бич-
ка» В’ячеслава Левандовського 
(1927). А ще можемо лише здогаду-
ватися й уявляти за небагатьма збе-
реженими зображеннями, яким був, 
скажімо, просвітницький фільм… 
«Гонорея».
 Це діяльність ВУФКУ сприяла 
розвитку режисерського таланту 

Олександра Довженка та Івана Ка-
валерідзе і підштовхнула спробува-
ти свої сили в кінематографі Леся 
Курбаса. За підтримки цього управ-
ління відбувалися зйомки, зокрема, 
документального фільму всіх часів і 
народів «Людина з кіноапаратом». 
Кіно різних жанрів українських кі-
ностудій показували у 1920-х у Ні-
меччині, Франції, Нідерландах, Бри-
танії, США та Канаді. Тоді ВУФКУ 
уклало угоди з ключовими гравцями 
індустрії: Kodak, Pathe та Agfa.
 На ВУФКУ сценарною справою 
займалися професійні українські лі-
тератори. Серед інших — поет-пан-
футурист Михайль Семенко, редак-
тор Одеської кіностудії. На замовлен-
ня всеукраїнського управління пи-
сали сценарії Микола Бажан, Майк 
Йогансен, Олесь Досвітній, Ісаак Ба-
бель і навіть російський футурист 
Владімір Маяковський. А колорит-
ний Гео Шкурупій ще й перекладав 
для українського прокату зарубіжні 
фільми.
 Усе це стильно візуалізуєть-
ся й аудіюється у залах виставки 
«ВУФКУ. Lost & Found». У першій 
відвідувачів зустрічає символ нашо-

го кіно 20-х — трактор, щоправда, 
найпопулярніший (С) ХТЗ уже 1932 
року. Навколо — хроніка, змонтова-
на з кадрів знаменитої «Землі» Дов-
женка та не менш відомого «Прибут-
тя поїзда» братів Люм’єр. А почина-
ють відлік української кіноісторії  з 
1893 року, коли Йосип Тимченко ви-
найшов перший кіноапарат, на два 
роки раніше за братів Люм’єр, але 
вчасно його не запатентував. ■

ВИСОКА НОТА

У кожної струни 
— свій голос
Гітарна музика: 
від бароко до сучасності
Світлана БОЖКО, 
спеціально для «України молодої»

 У Києві відбувся ХVІ Міжнародний фести-
валь гітарної музики «Київ-2019», який неви-
падково називають однією з найвишуканіших 
подій 156-го концертного сезону Національ-
ної філармонії України. Адже впродовж трьох 
днів на сцені Колонного залу імені М. Лисенка 
звучала гітарна музика різних епох — від баро-
кових класиків до сучасних композиторів — у 
виконанні найвідоміших гітаристів світу. 
 Цьогорічний фестиваль відкрив уже знайо-
мий киянам по фесту-2017 італієць П’єр-Луїджі 
Клементе. Він представив музику композиторів-
сучасників першої половини ХІХ століття — іс-
панця Фернандо Сора, австрійця Йоганна Каспа-
ра Мерца, італійців Мауро Джуліані, Фердінан-
до Каруллі та француза Антуана де Лойє.
  А всесвітньо відомий іспанський гітарист 
Франциско Берньєр виступив уже вчетверте в 
концертах фестивалю. Цього разу він у дуеті з 
Антоніо Дуро виконав твори іспанських компо-
зиторів ХХ століття. 
 Кокі Фуджімото (Японія), який виступив 
на закритті фестивалю «Київ-2019», цьогоріч 
став переможцем Міжнародного конкурсу гі-
таристів у Хайнберзі (Німеччина). Традиційно 
переможці цього музичного змагання приїз-
дять на фестиваль у Київ. Тут він виконав Кон-
церт для гітари бразильця Ейтора Вілла-Лобо-
са (1887—1959).
 Також участь у фестивалі взяли Київський 
камерний оркестр, академічний симфонічний 
оркестр Національної філармонії України (ди-
ригент — Ігор Палкін) та один iз яскравих пред-
ставників гітарної виконавської школи Украї-
ни, заслужений артист України, соліст Націо-
нальної філармонії України Андрій Остапен-
ко. 
 Концерти Міжнародного фестивалю гітар-
ної музики «Київ-2019» відбуваються за під-
тримки Посольства Італійської Республіки в 
Україні, Італійського інституту культури в 
Україні, Посольства Королівства Іспанія в Ук-
раїні та за сприяння Міжнародного конкурсу 
гітаристів у Хайнберзі (Німеччина). ■

■МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Український Голлівуд знищили
Наше кіновиробництво сягало 37 відсотків союзного

■

Музей кіно запрошує.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙

Афіша документального фільму всіх 
часів і народів «Людина з кіноапаратом».

❙
❙
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«У «Шахтаря» було більше можливостей пробитися до «плей-оф» 
Ліги чемпіонів».

Джан П’єро Гасперині
головний тренер ФК «Аталанта» (Італія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 До останнього туру групово-
го етапу ЛЧ «Шахтар» тримав 
під контролем ситуацію у своє-
му квартеті. На поєдинок шос-
того туру — домашню гру про-
ти «Аталанти» — «гірники» ви-
ходили в статусі другої коман-
ди групи «С» й, з урахуванням 
ситуації у паралельному мат-
чі між загребським «Динамо» 
та «Манчестер Сіті», навіть ні-
чия дозволяла колективу Луї-
ша Каштру пробитися до 1/8 
фіналу Суперліги-2019/2020.
 Власне, потрібний рахунок у 
дуелі з «Аталантою» «Шахтар» 
тримав до 66-ї хвилини, коли 
після використання системи 
ВАР головний рефері зарахував 
взяття воріт Андрія П’ятова.
 Далі ж у футболістів донець-
кого клубу здали нерви: моло-
дий бразилець Додо отримав 
пряме вилучення, а в оборонних 
редутах команди виник серйоз-
ний розлад, який призвів до ще 
двох голів у їхні ворота. «Склад-
ний матч, але рахунок точно не 
по грі. Голи якісь незрозумілі. 
Ніщо не говорило про те, що так 
буде, але це футбол — тут пот-
рібна максимальна концентра-
ція», — відзначив 35-річний во-
ротар «Шахтаря» П’ятов.
 Ну, а те, що, роблячи остан-
ній крок для виходу з групи, 
«гірники» втратили контроль 
над ситуацією, — факт очевид-
ний. І хоча очільник донеччан 
каже, що певною мірою на хід 
протистояння з бронзовим при-
зером чемпіонату Італії впли-
нули суддівські рішення, при-
йняті на основі матеріалів сис-
теми ВАР, усю провину за по-
разку італійському клубу та 

непотрапляння «плей-оф» ЛЧ 
Луїш Каштру поклав на себе.
 «У жодному разі не потріб-
но шукати іншого винуватця. 
Я приймаю не тільки перемо-
ги, а й поразки. До перерви гра 
була достатньо збалансованою. 
Ми контролювали хід поєдин-
ку, але після пропущеного голу 
все досить швидко змінилося. 
У футболі потрібна удача. В од-
них поєдинках вона у нас була, 
але сьогодні — ні», — наголосив 
Каштру.
 Зрештою, груповий етап 
«гірники» завершили лише з 

однією перемогою. А це, слід 
визнати, не той здобуток, який 
потрібен для участі у «стикових 
поєдинках» Суперліги.
 Цікаво, що той успіх «пома-
ранчево-чорні» відсвяткували 
в гостьовому поєдинку проти 
«Аталанти». Утім у повторному 
матчі команда з Бергамо взяла 
переконливий реванш у чемпіо-
на України. При цьому відзна-
чимо, що другий м’яч у ворота 
П’ятова залетів після стандар-
ту, виконавцем якого був гра-
вець української збірної Рус-
лан Малиновський. «У коман-

ді всі щасливі, всі радіють. Для 
нас це історичний момент, адже 
клуб уперше грав у Лізі чем-
піонів», — відзначив українсь-
кий легіонер «Аталанти».
 Водночас донецький колек-
тив зовсім без єврокубкової 
весни не залишиться. Завдяки 
тому, що «Манчестер Сіті» не 
дозволив загребському «Дина-
мо» набрати жодного очка в ос-
танньому турі, саме підопічним 
Луїша Каштру, як третій ко-
манді квартету, дісталася пере-
пустка до «плей-оф» Ліги Євро-
пи. ■

ФУТБОЛ

Дисциплінарний прокол
Утративши концентрацію наприкінці поєдинку з «Аталантою», 
донецький «Шахтар» не зміг пробитися до «плей-оф» Ліги чемпіонів

■

Однієї перемоги в групі — у гостях над «Аталантою» — «Шахтарю» виявилося замало, 
аби пройти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/2020.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 6-й тур. Група А. 
«Брюгге» (Бельгія) — «Реал» (Іс-
панія) — 1:3, «ПСЖ» (Франція) — 
«Галатасарай» (Туреччина) — 5:0.
 Підсумкове становище: «ПСЖ» 
— 16, «Реал» — 11, «Брюгге» — 3, 
«Галатасарай» — 2. 
 Група В. «Олімпіакос» (Греція) 
— «Црвена Звєзда» (Сербія) — 1:0, 
«Баварія» (Німеччина) — «Тоттен-
хем» (Англія) — 3:1.
 Підсумкове становище: «Ба-
варія» — 18, «Тоттенхем» — 10, 
«Олімпіакос» — 4, «Црвена звєзда» 
— 3. 
 Група С. «Динамо» (Зг, Хор-
ватія) — «Манчестер Сіті» (Англія) 
— 1:4, «Шахтар» (Україна) — «Ата-
ланта» (Італія) — 0:3 (Кастань, 66; 
Пашалич, 80; Госенс, 90+4; вилучення: 
Додо, 77 («Ш»)).
 Підсумкове становище: «МС» 
— 14, «Аталанта» — 7, «Шахтар» — 
6, «Динамо» (Зг) — 5. 
 Група D. «Байєр» (Німеччина) — 
«Ювентус» (Італія) — 0:2, «Атлети-
ко» (Іспанія) — «Локомотив» (Росія) 
— 2:0.
 Підсумкове становище: «Ювен-
тус» — 16, «Атлетико» — 10, «Байєр» 
— 6, «Локомотив» — 3.
 Група Е. «Наполі» (Італія) — 
«Генк» (Бельгія) — 4:0, «Зальцбург» 
(Австрія) — «Ліверпуль» (Англія) — 
0:2.
 Підсумкове становище: «Лівер-
пуль» — 13, «Наполі» — 12, «Зальц-
бург» — 7, «Генк» — 1.
 Група F. «Боруссія» (Д, Німеч-
чина) — «Славія» (Чехія) — 2:1, «Ін-
тер» (Італія) — «Барселона» (Іс-
панія) — 1:2.
 Підсумкове становище: «Бар-
селона» — 14, «Боруссія» (Д) — 10, 
«Інтер» — 7, «Славія» — 2. 
 Група G. «Бенфіка» (Португалія) 
— «Зеніт» (Росія) — 3:0, «Ліон» 
(Франція) — «Лейпциг» (Німеччи-
на) — 2:2.
 Підсумкове становище: «Лейп-
циг» — 11, «Ліон» — 8, «Бенфіка», 
«Зеніт» — 7.
 Група Н. «Аякс» (Голландія) — 
«Валенсія» (Іспанія) — 0:1, «Челсі» 
(Англія) — «Лілль» (Франція) — 2:1.
 Підсумкове становище: «Ва-
ленсія», «Челсі» — 11, «Аякс» — 10, 
«Лілль» — 1.

■

Григорій ХАТА

 Після того як Всесвітня ан-
тидопінгова агенція на чотири 
роки відсторонила Росію від ве-
ликих міжнародних змагань, у 
спортивному світі вкотре про-
звучало нагадування про нульо-
ву терпимість до допінгу.
 Про важливість дотриман-
ня кодексу ВАДА днями гово-
рили й в Україні. На засіданні 
Комісії атлетів Національно-
го олімпійського комітету його 
президент Сергій Бубка наголо-
сив, що спортсмени на власно-
му прикладі мають популяри-
зувати здоровий спосіб життя, 
демонструючи, що здоров’я — 
це головна цінність людини.
 При цьому, аби наші олім-
пійці перебували в оптималь-
них фізичних кондиціях, НОК 
України постійно шукає нові 

сучасні можливості щодо їх 
підтримки. За словами Сергія 
Бубки, 130 атлетів елітної гру-
пи, котрі є кандидатами для 
участі в Токіо, проходять ви-
сококваліфіковане поглиблене 
медичне обстеження в одному 
з найкращих за технічним ос-
нащенням кардіоцентрі нашої 
країни на чолі зі знаним кар-
діохірургом Іллею Ємцем.
 Водночас у національному 
олімпійському господарстві 
непокояться щодо майбутньо-
го сфери спортивної медицини 
в Україні в умовах реформуван-
ня медичної галузі, починаючи 
з 2020 року. У Медичній комісії 
НОК України наголошують на 
неможливості проведення (під 
час диспансерних оглядів) сі-
мейними лікарями тих обсте-
жень, які мають здійснювати 
лікарі спортивної медицини, у 

зв’язку як з великою заванта-
женістю, так і з відсутністю не-
обхідних знань функціонуван-
ня організму спортсмена.
 Утім ключовим питанням у 
вітчизняному спорті залиша-
тиметься боротьба за «допінг-
чистоту» олімпійців, яку Сер-
гій Бубка називає одним з най-
головніших викликів сьогоден-
ня.
 У цьому контексті важли-
вою є заява членів Комітету ат-
летів Міжнародного олімпійсь-
кого комітету, котрі привітали 
одностайне рішення виконко-
му ВАДА щодо дискваліфікації 
російських спортсменів, членів 
уряду, представників олімпій-
ського руху від міжнародних 
змагань і засудили дії російсь-
кої влади з приховування слідів 
гучної допінгової справи.
 Цікаво, що після заборони 

російським спортсменам під 
своїм прапором виступати на 
олімпіадах та чемпіонатах сві-
ту голова Ради Федерації РФ 
Валентина Матвієнко запропо-
нувала проводити в Росії влас-
ні Олімпійські ігри. Чиновни-
ця наголошує, що подібний 
вердикт свідчить про кризу інс-
титуцій світового спорту й вва-
жає, що Російська Федерація 
може проводити свою Олімпіа-
ду. 
 Що ж до життя світової 

спортивної спільноти, то іме-
нита вітчизняна веслувальни-
ця — олімпійська чемпіонка з 
академічного веслування Анас-
тасія Коженкова стала канди-
датом до Комісії атлетів МОК, 
де, у разі свого обрання, мати-
ме можливість захищати права 
українських олімпійців. Хоча 
головний «меседж» власної пе-
редвиборної програми, як від-
значає Коженкова, лежатиме в 
площині розвитку та підтримки 
дитячого спорту». ■

Іменита вітчизняна веслувальниця-«академістка» Анастасія Коженкова
(друга в човні) претендує на місце в Комісії атлетів МОК.
Фото з сайта noc.dp.ua.

❙
❙
❙

ОРГПИТАННЯ

Обов’язково до виконання
В Національному олімпійському комітеті України нагадали 
про нульову терпимість до допінгу в світовому спорті

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Теща мрійливо розповідає зятю 
про своє минуле:
 — Коли я була молодою, то була 
дурною, наївною і дуже непривабли-
вою.
 Зять:
 — Мамо, ви чудово збереглися.

* * *
 Щоб зберегти мир у сім’ї, необ-
хідні любов, ніжність, терпіння, пова-
га, розуміння... і два комп’ютери.

* * *
 Доведено, що в шоколаді міс-
титься речовина, що допомагає при 
депресії. Але особисто я надаю пере-
вагу винограду. Старий, добрий, роз-
литий по пляшках.

* * *
 Подарувала свекруха невістці 
двi блузки, невістка побігла в кімна-
ту одягла одну з них, вийшла і сіла за 
стіл. Свекруха крізь зуби:
 — Значить, друга тобі не сподо-
балася?

* * *
 П’яний чоловік повертається піз-
но додому. На порозі його зустрічає 
дружина зі сковорідкою в руці:
 — Ішла б ти спати, я не голодний.

* * *
 Пішов від дружини, а через кіль-
ка днів повернувся до неї знову — 
не можу спокійно дивитися, як вона 
живе собі на втіху.

Труби «горять»
Полтава потерпає від аварій на каналізаційних колекторах

По горизонталі:
 1. Боєць кінноти ХІХ століття, 
який діяв і як кавалерист, і як піхо-
та. 4. Рід сумчастих ссавців, що меш-
кають у Північній і Південній Амери-
ці.  8. Хвороботворна бактерія. 10. 
Суддя на футбольному полі. 11. Тіт-
ка, сестра матері або дружина мате-
риного брата у Карпатах. 12. Риба, 
здатна виробляти електричний 
струм. 14. Жіночий хутряний верх-
ній одяг. 15. Лікар для тварин. 17. 
Порода службових собак-рятівни-
ків, привчених шукати і витягува-
ти людей, що потрапили під лави-
ну. 20. Радіоактивна речовина. 21. 
Десерт, ласощі на основі меду, со-
лодкої горіхової маси та яєчного біл-
ка. 22. Зневажлива назва популяр-
ної музики чи масового мистецтва. 
24. Чоловіче ім’я, популярне серед 
англійських королів, особливо з ди-
настії Плантагенетів. 25. Дзвіночок, 
який вішають овечкам на шию. 26. 
Форма музичного твору. 27. Кома-
хи, які вщент знищують посіви. 
По вертикалі:
 1. Столиця Сирії. 2. Територія 
або частина однієї держави, оточе-
на з усіх боків територією іншої де-
ржави. 3. Здобич рибалки. 5. «Чор-
на хмара, біла хмара: ми з тобою ... 
може чи не .... Дощик буде, сонце 
буде — що мені робить?» (Народна 

пісня). 6. Зимова пташка. 7. Військо-
ве звання або чин найвищого гене-
ральського складу в арміях деяких 
держав. 9. Хліб із маслом. 10. Анта-
гоніст Бога, який має прийти перед 
кінцем світу. 13. Колюча рослина, з 
якої зробили вінок Ісусу Христу пе-
ред стратою. 14. Знахар і чаклун у 
деяких народів Півночі чи індіансь-
ких племен. 16. Фламандський жи-
вописець, один з найвизначніших 
представників епохи бароко. 17. 
Планета, яка має «пояс». 18. Країна 
в Центральній Африці. 19. Єврейсь-
ке теософське вчення з вираженими 
елементами містики і магії. 22. Річ-
ка у Карпатах. 23. Давньогрецький 
щипковий музичний інструмент. ■

Кросворд №127
від 6—7 грудня

Дара ГАВАРРА

 Коли онук королеви Єлизавети Гаррі та 
його дружина Меган відмовилися святку-
вати Різдво у колі монарших осіб, бага-
то хто подумав: ну й правильно, що може 
бути нудніше, ніж застілля серед манір-
них принців та герцогів? А от і неправда, 
і про це повідали люди, які обслуговують 
та працюють на британський королівсь-
кий двір.
 Скажімо, чоловік королеви Єлизавети 
— Філіпп — був (зараз усе-таки вік не доз-
воляє) великим прихильником міцних на-
поїв і хвацько змішував для гостей різно-
манітні коктейлі, що й зараз залюбки ви-
конує, правда, вже не дегустуючи. А після 
таких трунків завжди хочеться поспівати, 
та й яке Різдво без святкових піснеспівів! 
Покійна сестра королеви — принцеса Мар-
гарет — була чудовим акомпаніатором, тож 
на свята в родинному колі завжди було ве-
село. А ще королівська родина дуже лю-
бить різноманітні настільні (чи застільні?) 
ігри, особливо «Монополію», але монарші 
особи настільки азартні, що довелося від-
мовитися від цієї гри, але ж є й інші...
 Також не обходиться без традиційно-
го англійського гумору під час обдарову-

вання новорічними подарунками: на 
наступний день після Різдва сім’я 
збирається біля ялинки, щоб розпа-
кувати дари — і ось тут починаєть-
ся найвеселіше: кожен член роди-
ни намагається зробити іншим ку-
медніший і, як каже сучасна мо-
лодь, прикольніший (ну справді, не 
«Роллс-ройси» ж дарувати). Скажі-
мо, покійна принцеса Діана спочат-
ку не була обізнана з традиціями ро-
дини чоловіка, тож подарувала на Різ-
дво невістці королеви — Сарі Фергюс-
сон — чудовий кашеміровий светр. 
Яким же було її здивування, коли 
та у відповідь піднесла їй... тримач 
для туалетного паперу. Засвоїв-
ши урок, наступного року Діана 
«віддарувала» Сарі... килимок 
для туалетної кімнати.
 Шкода, що список при-
кольних подарунків ко-
ролівської родини не опри-
люднюють — дещо можна 
було б запозичити... ■

з 16 до 22 грудня

 Овен (21.03—20.04). Вам знадобиться 
підтримка колег. Особисте життя може вийти 
на перший план, тож, вiдповiдно, зростуть i ма-
терiальнi потреби.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Доведеться ос-
мислювати відносини з людьми, які ще недав-
но представлялися вірними і надійними. У под-
ружнiх стосунках настане чергова криза.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Близнюки (22.05—21.06). Буде зачепле-
но вашi гордість і самолюбство, ви сперечати-
метеся про практичні речі. Не виключені бурх-
ливі суперечки з приводу спільного майна.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). У вашому оточен-
нi з’являться новi люди. Ви опинитеся в центрi 
уваги i станете iнiцiатором багатьох авантюр, в 
яких вiдiграватимете неабияку роль.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 19.

Лев (24.07—23.08). Тиждень сприятливий 
для початку нових справ, просування обраним 
шляхом, навіть якщо він виявиться дуже нелег-
ким. Вихiднi придiлiть вiдвiдинам батькiв.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Діва (24.08—23.09). І на роботі, і в коханні 
можливі круті повороти, тому проявіть стійкість. 
Ваші чарівність і фантастична завзятість допо-
можуть отримати пiдвищення на посадi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Терези (24.09—23.10). На цьому тижнi 
ви вирiшуватимете складні професiйнi пробле-
ми. Доведеться відстоювати позиції і долати пе-
решкоди. Ближче до вихiдних ви отримаєте за-
прошення на вечiрку.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Новий проєкт 
поставить нові цілі й нові завдання. Підприємці 
ризикнуть відкрити новий напрям у справі й на-
биратимуть новий колектив.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваша активнiсть 
iнодi зашкалює. Працюючи з начальством, мо-
жете розраховувати на підвищення на посаді. 
Налаштуйтеся на успіх довіреної вам справи.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Козеріг (22.12—20.01). У вас погiршать-
ся стосунки з колегами, зате покращиться фi-
нансове становище. Оточивши себе комфортом, 
вдасться залишатися в рамках бюджету.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Водолій (21.01—19.02). Результати не 
виправдають надії тих, хто вклав грошi в ре-
монт, нерухомість або зробив значну покупку. 
Вашi доходи перевищуватимуть витрати, тож 
радимо передивитися бюджет.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Риби (20.02—20.03). Попереду складні  
фінансовi ситуації. Дехто з вас позичатиме кош-
ти, або, навпаки, вiддаватиме борги. Доведеть-
ся шукати додаткову роботу.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18. ■

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ...

Різдво у Букінгемі,
або Королівські «дари волхвів»

■

Такою запам’яталася 
Діана.

❙
❙

14—15 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +2...+3. 
Пiслязавтра температура вночi +2...+4, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями,  невеликий дощ 
i мокрий снiг. Славське: вночi 0...-2, удень +4...+6. Ярем-
че: вночi 0...-2, удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень 
+6...+8. Рахiв: уночi 0...-2, удень +4...+6.

12 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — 4 см, Славське — 7 см, Плай — 21 см, 
Мiжгiр’я — 3, Рахiв — немає, Долина — 1 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 8 см.
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