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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,002 грн 

1 € = 32,203 грн

1 рос. руб. = 0,423 грн

Загрозлива 
турбулентність Національна 

збірна України 

гідно пройшла 

випробування 

чотириразовим 

чемпіоном планети

Не ховатися від історії, а 

робити історію — які ще 

ресурси має задіяти Україна 

для свого захисту

стор. 4» стор. 15»

На дороги повертаються 

пристрої, які фіксуватимуть 

швидкість автомобіля
стор. 3»

Радар — американський, 
штраф 

— український

Пресвята Богородице, спаси і сохрани!
Фото з сайта news.ua.

❙
❙

Оце нічия!

стор. 13»

Рідні ПО КРОВІ
14 жовтня вшановуємо захисників України та їхню заступницю Святу Покрову
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«Приємною традицією стало те, що діти привозять нагороди з різних 
країн. Хочу підкреслити, що така діяльність — це тривала і копітка 
робота».

Станіслав Довгий
президент Малої академії наук

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Перебуваючи у Страсбурзі в 
складі офіційної української де-
легації у Парламентській Асам-
блеї Ради Європи, лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко за-
кликав європейців не повторю-
вати помилок минулого та не 
розмінювати принципи на гро-
ші. Так політик відреагував на 
намір повернути офіційну Мос-
кву до організації заради чима-
лих членських внесків, які піс-
ля виходу з ПАРЄ Росія пере-
стала сплачувати. Виступ лі-
дера Радикальної партії став 
останнім аргументом, після 
якого питання повернення де-
легації країни-агресора оста-
точно зняли з розгляду.
 «Чотири роки тому ПАРЄ 
прийняла рішення про виклю-
чення російської делегації піс-
ля анексії Криму та окупації 
Донбасу. Що змінилося за чоти-
ри роки? Путін не виконав жод-
ної вимоги. Російські війська 
продовжують убивати українсь-
ких громадян. Навіть сьогодні 
диверсанти підірвали величез-
ний склад боєприпасів на моїй 
рідній Чернігівщині, внаслі-
док чого десятки тисяч людей 
евакуйовано. Два мільйони ук-
раїнських переселенців позбав-
лені рідного дому — чоловіки, 
жінки, діти, — не мають робо-
ти, житла та можливості задо-
вольняти свої елементарні пот-
реби», — наголосив Ляшко.
 Політик провів аналогії між 
сьогоднішніми подіями і почат-
ком 30-х років, коли Європа не 
здійснила ні кроку, щоб зупини-
ти Гітлера. «Сьогодні путінські 
агенти вбивають людей у Бри-
танії, Сирії. Крім України, оку-

повано частини Грузії, Молдо-
ви, Азербайджану. Понад шiсть 
військових конфліктів на євро-
пейському континенті за участі 
російських військ. І ПАРЄ, яка 
70 років тому була створена для 
того, щоб відстоювати принци-
пи, сьогодні говорить про гро-
ші та повернення Путіна. Все 
це казуїстика. Так у 30-х роках 
зраджували весь світ, починаю-
чи з розчленування Чехословач-
чини, коли політика умиротво-
рення Гітлера призвела до Дру-
гої світової війни. 10 мільйонів 
моїх українців заплатили влас-
ним життям, щоб зупинити Гіт-
лера, а Ліга Націй тоді мовчала. 
Нам, українцям, щодня розказу-
ють: «Європа — це зразок і при-
клад для наслідування». Що ми 
маємо наслідувати? Зраду, домо-
вленості, пріоритет грошей, а не 
принципів? Не показуйте пога-
ного прикладу не лише україн-
цям, а й усьому світу», —  звер-
нувся до членів ПАРЄ Ляшко.

 Виступ Олега Ляшка вразив 
делегатів ПАРЄ. Зокрема, й лі-
дера групи консерваторів Йєна 
Лідделл-Грейнджера, який 
відзначив це під час особистої 
зустрічі з лідером Радикальної 
партії.
 «Жодна країна не повинна 
мати якоїсь привілейованої по-
зиції в Асамблеї. В наших очах 
будь-яка країна, яка хоче зміни-
ти правила, — агресор. І те, що 
ми спостерігаємо останню добу 
в ПАРЄ, якраз узагалі постави-
ло під ризик існування самої ор-
ганізації. Ми завжди виступає-
мо за демократію, свободу, пра-
ва людини. І рішення, яке ми 
вчора прийняли, на мою думку, 
забезпечить майбутнє для Єв-
ропи. Ми й надалі надаватиме-
мо підтримку всім українським 
питанням не тільки як політич-
на група консерваторів, а й як 
члени британського парламен-
ту», — запевнив член британсь-
кого парламенту. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 10 жовтня  ситуація 
в районі проведення операції була на-
пруженою. Російські окупанти 28 разів 
відкривали вогонь по позиціях наших 
військ. При цьому ворог 12 разів засто-
совував озброєння, заборонене Мінсь-
кими домовленостями.
 Противник вів прицільний вогонь із 
мінометів калібру 120 та 82 мм, проти-
танкових ракетних комплексів, озброєн-
ня бойових машин піхоти, зенітної ус-
тановки ЗУ-23-2, гранатометів різних 
систем, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї. Також прицільний во-
гонь вів ворожий снайпер.
 Російсько-окупаційні війська здій-
снювали обстріли позицій Об’єднаних 
сил у районі населених пунктів Крим-
ське, Новотошківське, Золоте, Степо-
ве, Троїцьке, Новолуганське, Травне-
ве, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, 
Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатів-
ка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та 
Широкине. Внаслідок обстрілів двоє ук-
раїнських військовослужбовців загину-
ли та троє зазнали поранень.
 Позиції Об’єднаних сил у районі 
Кримського, Новотошківського, Травне-
вого, Новолуганського та Красногорівки 
окупанти обстрілювали з мінометів каліб-
ру 120 мм. Також обстрiляли з мінометів 
82-го калібру опорні пункти наших вій-
ськ поблизу Кримського, Новотошківсь-
кого, Новолуганського, Авдіївки, Крас-
ногорівки, Гнутового та Лебединського. 
Захисники Золотого та Гнутового були 
обстріляні протитанковими ракетами, а 
оборонці Кримського та Травневого — 
з озброєння бойових машин піхоти. Крім 
того, по позиціях підрозділу Об’єднаних 
сил поблизу Новотошківського вели во-

гонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Опор-
ний пункт у районі Гнутового обстрілював 
ворожий снайпер.
 Двоє військовослужбовців отрима-
ли смертельні поранення внаслідок під-
риву на мінно-вибуховому пристрої. За 
даними розвідки, впродовж доби 6 оку-
пантів знищено та 10 поранено.
 На жаль, 9 жовтня також були втрати: 
під час бою на Світлодарській дузі заги-
нув від ворожої кулі старший солдат 72-ї 
ОМБр ім. Чорних Запорожців — 24-річ-
ний Юрій Фешко, який був родом із Дніп-
ропетровщини.
 Станом на 7-му годину ранку чет-
верга ворог тричі обстріляв позиції 
Об’єднаних сил на Маріупольському на-
прямку в районі населених пунктів Гнуто-
ве та Широкине з великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. Важке озброєн-
ня не застосовували. Втрат серед наших 
захисників, на щастя, не було.
 Додамо, що 10 жовтня 2018 року 
о 9.00 у районі населеного пункту 
Кам’янка, коли бойовики збройних фор-
мувань Російської Федерації відкри-
ли вогонь зі стрілецької зброї у бік по-
зицій ЗСУ, то під їхнiй вогонь потрапи-
ли й представники української сторони 
СЦКК та СММ ОБСЄ, котрі здійснювали 
моніторинг безпекової ситуації в районі 
Донецької фільтрувальної станції під час 
проведення щоденної зміни персоналу.
 Таким чином, бойовики зневажи-
ли гарантії безпеки та режиму повної 
тиші, які надають сторони на час прове-
дення даної процедури. Окупантам, до 
речі, було достеменно відомо, що пат-
руль місії ОБСЄ виставляють щоденно 
саме в районі Кам’янки, яка й потрапи-
ла під їхній вогонь. Про даний інцидент 
СММ ОБСЄ повідомила в оперативному 
звіті. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Вони ще школярі, але з високим зван-
ням молодих науковців. Українські підліт-
ки знову повернулися з престижного між-
народного конкурсу з перемогами. Упро-
довж трьох днів українці змагалися з най-
кращими молодими науковцями світу за 
перемогу в найпрестижнішому конкурсі 
наукових проектів INSPO 2018. У здобут-
ку української команди — дві медалі та 
спеціальна нагорода. Третє місце здобув 
учень Маріупольського технічного ліцею 
Артем Агванян. Його робота — інтерактив-
на система моніторингу якості повітря на 
базі контролера NodeMCU. Пристрій дає 
змогу точково аналізувати стан повітря, а 
дані виводяться в інтернет у вигляді ін-
терактивних графіків. Хлопець зазначає, 
що вигода присторою в тому, що його вар-
тість суттєво нижча за будь-які аналоги, 
близько 10 доларів. Сам розробник пе-
реконує, що вагомою перевагою є також 
зручність у використанні. «Система пра-
цює таким чином: людина купує пристрій 
та вибирає характеристики якості повітря, 
які вона хоче вимірювати, в залежності від 
бюджету. Потім підключає пристрій до ме-

режі Wi-Fi та може дивитися дані в онлай-
ні завдяки Web-додатку», — розповідає 
про свою розробку «УМ» Артем. Хлопе-
ць зазначає, що в планах  — удосконали-
ти блокчейн, у якому зберігаються дані, 
та відкрити систему для загального досту-
пу населенню, щоб люди мали змогу ко-
ристуватися пристроєм. «Орієнтуюсь я на 
країни, які страждають від проблеми за-
брудненого повітря. Це і країни третього 
світу, й Україна та деякі її західні сусіди. 
Я планую створювати такі розробки, які 
допоможуть моїй рідній країні та людям, 
які в ній живуть. Звісно, багато проблем 
України є проблемами всього світу, тому, 
роблячи внесок в українське ком’юніті, я 
роблю внесок у всесвітнє», — додає Ар-

тем Агванян. Після Туреччини молодий 
науковець планує підкорювати Мекси-
ку, адже перемога, яку здобув Артем, дає 
йому право взяти участь у фіналі Міжна-
родного конкурсу наукових проектів у 2019 
році в Мексиці. Четверте абсолютне місце 
посіла студентка Українського католицько-
го університету Софія Петришин. Вона не 
вперше представляє свій винахід на між-
народній арені. До Туреччини Софія бра-
ла участь у конкурсі в США. Її розробка 
— пристрій для проектування цифрової 
інформації шрифтом Брайля для незря-
чих. Проект дівчини допоможе людям із 
вадами зору, не використовуючи паперу, 
адаптовуватися до цифрових технологій.  
«Завдяки моєму проекту ми передаємо 

інформацію в цифровому варіанті, тобто 
наша інформація з комп’ютера передаєть-
ся на пристрій і тоді друкується шрифтом 
Брайля. Це суттєво допомагає економити 
папір, а також кошти», — коментує «УМ» 
Софія Петришин. За словами дівчини, в  
усьому світі подібні механізми для не-
зрячих людей коштують дуже дорого — 
від 2 до 5 тисяч доларів. «Використову-
ючи мій пристрій, ми здешевимо продук-
цію в 10 разів», — додає дівчина. Також 
зазначає: у найближчий час готує доку-
менти та розробку на патентування, щоб 
узаконити свій винахід і розробляти його 
не лише на теренах України, а й по всьо-
му світу.  
 У Малій академії наук запевняють, 
що за останні кілька років молоді україн-
ці почали набагато активніше, ніж рані-
ше, брати участь у конкурсах і, що найго-
ловніше, перемагати. «Приємною тради-
цією стало те, що діти привозять нагоро-
ди з різних країн. Хочу підкреслити, що 
така діяльність — це тривала і копітка ро-
бота. Адже, щоб гідно представити про-
ект на міжнародному конкурсі, необхідно 
пройти серйозну підготовку — підтягну-
ти англійську, зробити цікаву презентацію, 

відшліфувати виступ тощо», — зазначив 
у коментарі президент Малої академії наук 
Станіслав Довгий.
 Школярі також мали змогу зустрітися 
з генеральними консулом України у Стам-
булі Олександром Гаманом. «Говорили 
про дипломатію, розвиток науки, мотива-
ції та майбутнє. Такі зустрічі і загалом за-
лучення українських дипломатичних пред-
ставництв за кордоном дуже важливі для 
розвитку освітньої дипломатії і підтримки 
наших молодих науковців», — зазначив 
керівник української делегації Євген Куд-
рявець.
 Нагадаю, що за останні два роки учні 
МАН здобувають нагороди на всіх міжна-
родних конкурсах, в яких беруть участь. 
Так, навесні 2018-го п’ятеро українських 
школярів привезли шість медалей з Між-
народної конференції молодих учених 
ICYS. Влітку цього року чотири нагороди, 
серед яких найвища — золото, здобули 
учні на престижній американській олім-
піаді GENIUS. Варто зазначити, що на 
обох заходах медалі здобув молодий ви-
нахідник Валентин Фречка, який розробив 
технологію виготовлення паперу з опалого 
листя. ■

доларів
досяг агроек-

спорт України з початку поточного року, поін-
формувала заступник очільника Мінагрополі-
тики й продовольства з питань євроінтеграції 
Ольга Трофімцева

11,5  млрд.
гривень
сільгоспвиробники оформили аграрних 
розписок цьогоріч, повідомили у прес-
службі Мінагрополітики.

гривень
збільшити 

заставу для кандидатів у президенти закли-
кав парламент Комітет виборців України, роз-
повів голова КВУ Олексій Кошель.

гривень
м о ж у т ь 

збільшитися гарантовані суми виплат у 2019 
році, зазначив голова Фонду гарантування 
вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін. 

одиниць
військової тех-

ніки цьогоріч передав армії Укроборонп-
ром, заявив Президент України Петро По-
рошенко.
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На 3,2 млрд. До 500 тис.  3,5 тис.До 10 млн.

НА ФРОНТІ

Ворогу закон 
не писаний
Збройні формування РФ обстріляли 
патруль місії ОБСЄ

■

ЗНАЙ НАШИХ

Інтелект нації
Юні українці привезли найвищі нагороди з 
міжнародного наукового конкурсу в Туреччині

■

Олег Ляшко на сесії ПАРЄ вразив делегатів своїм відвертим виступом.❙

ПИТАННЯ РУБА

Рубіновим зіркам у ПАРЄ — зась!
Виступ Ляшка на сесії Асамблеї сплутав карти Кремлю

■



3УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЖОВТНЯ 2018ІнФорУМ

року
російська де-

легація навряд чи зможе повернутися в 
ПАРЄ, переконаний нардеп і представ-
ник української делегації в ПАРЄ Геор-
гій Логвинський.

До 2020 українських партій
існують лише на папері, на 

думку аналітика «Комітету виборців Украї-
ни» Дениса Рибачки.

українців
готові захищати 

Батьківщину зі зброєю в руках, за результатами опи-
тування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 
у вересні—жовтні.

місце
посіла Україна за рів-

нем свободи подорожей світом, згідно з 
міжнародним рейтингом Henley & Partners.

зростуть 
у ціні соціаль-

ні сорти хліба до кінця року, спрогно-
зував голова Асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій До-
рошенко.

80% Понад 50% 41-ше На 10%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Прилади, які майже чотири роки 
припадали пилом, знову повертають-
ся на українські дороги. Американсь-
кі радари TruCam відтепер фіксувати-
муть перевищення швидкості у всіх ре-
гіонах України. У 2014 році через брак 
сертифікації та ліквідацію ДАІ їх за-
боронили використовувати на магіс-
тралях. Зараз, запевняють у Націо-
нальній поліції, — усе під контролем. 
«Прилади, які вже пройшли сертифі-
кацію, не потребують її проходжен-
ня повторно. Фахівці перевіряють, чи 
правильно працюють усі компоненти, 
чи правильно працює програмне забез-
печення, чи в належному стані всі де-
талі приладу», — прокоментував пер-
ший заступник начальника Департа-
менту патрульної поліції Національної 
поліції України Олексій Білошиць-
кий. Поки ж радарів, які пройшли пе-
ревірку, всього 25, і використовувати-
муть їх на трасах iз найнебезпечнішою 
аварійною ситуацією. Проте у поліції 
зазначили, що з часом планують збіль-
шити кількість присторіїв автофікса-
ції до 200. Вартість одного такого при-
ладу — майже 11 тис доларів. 
 Пристрій використовуватиметь-
ся винятково за наявності поперед-
жувального знаку про те, що ведеться 
фото- та відеофіксація правопорушень. 
Водночас використання приладу здій-
снюватиметься поряд зі службовим 
транспортним засобом, який стояти-
ме з увімкненими маячками си нього 
кольору. У поліції запевняють, що по-
вертають радари, перш за все, з пре-
вентивною метою: «Наше завдання — 
спонукати водіїв знизити швидкість у 
тих місцях, де є підвищений рівень до-
рожньо-транспортних пригод, особли-
во ДТП з потерпілими і загиблими». 
 Робоча дистанція такого приладу 
складатиме 1,2 км. Поліцейський має 

прицілитися, зафіксувати автомобіль, 
зупинити автівку і на місці ж виписа-
ти штраф. Таким чином, сплачувати-
ме штраф не власник автівки, а водій, 
який перебував за кермом. Із власного 
гаманця доведеться викласти за пере-
вищення швидкості на понад 20 км — 
255 гривень, на 50 км і більше — 510 
гривень. Платити доведеться вже від 
понеділка, 15 жовтня, поки ж полі-
цейські лише попереджають про пере-
вищення швидкості. Думки ж водіїв, 
з якими поспілкувалася «УМ» стосов-
но нововведень, різняться. «Це робить-
ся з метою відмивання коштів. Спочат-
ку будуть закуповувати так, щоб від-
мити, а потім на місці будуть зароб-
ляти. Просто повернеться стара схема 
«міліція з кущів», коли ні з того ні з 
сього тебе зупиняють і звинувачують 
у порушенні. Бо «листів щастя» ж не 
буде. Штрафуватимуть на місці. А 
хто перевірятиме порушення? Ніхто. 
От водії і домовлятимуться на місці», 
— коментує київський водій Олексій 
Мартиненко. У свою чергу, Артем Бах-
рієнко повністю підтримує роботу ра-
дарів, переконуючи, що це дисциплі-
нуватиме водіїв: «Давно потрібно було 
повернути радари. Довіра до поліції та 
ефективність її роботи значно більша 
за колишніх даішників. А ці нововве-
дення принаймні зменшать кількість 

аварій. Бо подивіться, ми зараз перша 
країна в Європі за смертністю на доро-
гах. Тому водій думатиме, збільшува-
ти швидкість чи ні, коли знатиме, що 
його можуть зупинити». А от столичні 
водії вже починають говорити, що така 
фіксація стане причиною масштабних 
заторів у Києві, адже 50 кілометрів — 
це не швидкість для міста. «От побачи-
те, якщо багато кого штрафуватимуть, 
то водії зменшать швидкість, але від-
чуєте на собі, які будуть затори» — пе-
реконаний водій Олег Кушнірчук. 
 У поліції ж повідомили, що реда-
гувати або ж видаляти матеріал буде 
просто неможливо. «Прилад містить у 
собі спеціальну систему шифрування 
даних. Тобто неможливим є втручан-
ня в ті дані, які створені за допомогою 
даного приладу. Інспектор не має до-
ступу і не може видалити будь-які мо-
менти самостійно. Також прилад міс-
тить так званий лічильник правопо-
рушень, які були зафіксовані за допо-
могою даного приладу», — пояснює 
перший заступник начальника Депар-
таменту патрульної поліції Національ-
ної поліції України Олексій Білошиць-
кий. Наступними ж кроками стануть 
запуск приладів, які будуть розташо-
вані стаціонарно в службових автомо-
білях, та запровадження системи авто-
матичної фіксації порушень. ■

ЗМІНА ПРАВИЛ

Гра в «Зелену 
карту»
Стартувала реєстрація для 
участі у «Диверсифікаційній 
візовій програмі» США
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Нещодавно стартувала (і триватиме до 6 листопада) 
чергова реєстрація для участі в «Диверсифікаційній ві-
зовій програмі» США, яку в народі називають просто «зе-
леною картою» (Green Card). Відтак віце-консул Сполуче-
них Штатів Америки Емілі Тікенсон розпочала об’їзд ре-
гіонів із тим, щоб розповісти представникам ЗМІ про змі-
ни у правилах участі та відповісти на запитання, які можуть 
найбільше цікавити бажаючих стати законними жителями 
Сполучених Штатів Америки. Така прес-конференція від-
булася і в Тернопільському прес-клубі. Як повідомила пані 
Тікенсон, цього року в правилах участі у лотереї Green Card 
з’явилася одна важлива зміна — стала суворішою вимо-
га до точності переліку членів сім’ї. Тож якщо ви з якихось 
причин раптом не вкажете чоловіка чи дитину, то після пе-
ревірки вашу заявку буде анульовано. Причому — увага! 
— навіть якщо це, скажімо, дитина вашого чоловіка від 
колишнього шлюбу, з якою він багато років навіть не ба-
читься. А щодо самих шлюбів, то Емілі Тікенсон зазначи-
ла, що під час перевірки документів береться до уваги ви-
нятково шлюб, офіційно зареєстрований у державних орга-
нах. У разі ж перебування пари у церковному чи цивільному 
шлюбі обоє повинні подавати заявки окремо і вказувати сі-
мейний стан як «неодружений» і «незаміжня». Якщо ж від 
моменту подачі заявки до часу оголошення виграшу щось 
у сімейному стані змінилося — приміром, заявник одру-
жився, розлучився чи у нього народилася дитина, то перед 
співбесідою вже після виграшу він зможе заповнити нову 
анкету і вказати там ці зміни. 
 Основні кроки людини, яка хоче виграти Green Card, 
повинні бути наступними:
 — ознайомтеся з усіма інструкціями ( DV 2020) на сай-
ті travel.state.gov.;
 — подайте безкоштовну заявку в електронному ви-
гляді на сайті dvlottery.state.gov. При цьому майте на увазі, 
що вона повинна бути єдиною, бо за подачу кількох вас 
дискваліфікують; 
 — отримайте номер підтвердження і зберігайте його 
аж до повідомлення про невиграш чи до виїзду в США, не 
повідомляючи його нікому іншому; 
 — після 7 травня 2019 року перевірте, чи виграла 
ваша заявка, ввівши свій номер підтвердження на сайті 
dvselectee.state.gov.; 
 — в разі виграшу виконайте всі інструкції, розміщені 
на цьому сайті в розділі Entrant Status Check.
 Переможці, які дотрималися всіх інструкцій, отрима-
ють повідомлення про призначення імміграційної співбесі-
ди через цей же сайт. Оплата за звернення по імміграційній 
візі — 330 доларів — здійснюється у Посольстві чи Кон-
сульстві США в Україні в день проведення співбесіди. І це 
— єдиний (!) грошовий збір уряду США у рамках дивер-
сифікаційної візової програми. Але в разі виграшу і згоди 
заявника продовжувати процес далі потрібно буде оплати-
ти 220 доларів за медогляд та 220 доларів еміграційного 
збору.
 Пані Емілі Тікенсон підкреслила, що самостійне запов-
нення заявки на сайті є зовсім нескладним і закликала ро-
бити це лише самостійно, щоб не потрапити на гачок різ-
них шахраїв і просто бажаючих заробити на послугах, без 
яких можна спокійно обійтися. Адже останнім часом дуже 
поширена злочинна практика, коли аферисти викрадають 
особисті дані людей і подають заявки замість них, а в разі 
виграшу потім шантажують їх викупом за великі суми. Від-
повідаючи на запитання журналістів, віце-консул США та-
кож повідомила, що жодних вікових обмежень для участі 
у лотереї Green Card немає і її вже багато разів виграва-
ли навіть літні люди. Однак при цьому нагадала, що такий 
виграш дає лише законне право проживання на території 
США, але при цьому про житло, роботу і все таке інше пе-
реможець повинен буде подбати сам. До речі, за інформа-
цією пані Тікенсон, щороку Green Card виграє приблизно 5 
тисяч українців, з яких близько половини отримують бажані 
візи і право на проживання у США. Найбільше зацікавле-
них — уже традиційно  iз західних областей України. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Реставрація Харківсь-
кої філармонії, розпочата 
ще у 2005 році, йде макси-
мальними темпами й завер-
шиться через кілька міся-
ців. Цю новину повідоми-
ла у соціальних мережах го-
лова облдержадміністрації 
Юлія Світлична, уточнив-
ши, що перший концерт в 
оновленій будівлі місцеві 
меломани зможуть послуха-
ти вже на початку наступно-
го року. «Це не просто буді-
вельний, а й культурно-іс-
торичний об’єкт, — сказала 
вона. — На його сцені співав 
Шаляпін, були з прем’єрами 
й концертами Чайковський, 
Рахманінов, Хачатурян. Я 
впевнена, що після відбудо-
ви ця зала буде однією з кра-
щих в Україні. Йдеться про 
потужний філармонічний 
комплекс». 
 Перед початком робіт 
особняк на Римарській, 

який збудували ще в 1829 
році, мав настільки занедба-
ний вигляд, що його хотіли 
просто знести. Але оскільки 
це приміщення має не лише 
архітектурну, а й історичну 
цінність, здоровий глузд піс-
ля тривалих дискусій таки 
переміг. Утім розпочата рес-
таврація через брак коштів 
розтяглася на десятиліття й 
тривала з перемінним успі-
хом. Зрештою, два роки тому 
тут відкрили «перший пуско-
вий об’єкт» — органну залу 
на 500 місць, де встановили 
інструмент німецької фірми 
Alexander Schuke Potsdam 

Orgelbau Gmbh, що 
одразу ж отримав ста-
тус одного з найбіль-
ших органів в Ук-
раїні. Його технічний 
потенціал дає необме-
жену можливість ви-

конання будь-яких творів 
найкращими музикантами 
світу. 
 І ось чергова новина — 
за кілька місяців у філар-
монії почне працювати і ве-
лика зала. Після реставрації 
вона матиме свій автентич-
ний вигляд, який створю-
вали за кресленнями кон-
цертного майданчика па-
лацу французьких королів 
Тюїльрі у Парижі. Колиш-
нє і фактично втрачене роз-
кішне убранство будівель-
ники відтворили до деталей, 
користуючись старими ескі-
зами та фотографіями. Тут 

з’являться колони, карнизи, 
молдинги, арки, позолочені 
люстри, а головне — буде від-
творено унікальну акустику, 
завдяки якій у Харкові охо-
че давали концерти майстри 
світового рівня. Паралельно 
з великою залою йде відбу-
дова малої, більш камерної, 
а також створюють музей 
музичної культури, музич-
на бібліотека, студія звуко-
запису, ремонтують фойє і 
допоміжні приміщення. 
 Кошти на завершення ре-
конструкції були виділені з 
обласного і державного бюд-
жету. Це перший мистець-
кий заклад в Україні, який 
спільними зусиллями й за-
вдяки творчому горінню ен-
тузіастів вдалося не лише 
врятувати від забуття, а й пе-
ретворити на сучасний куль-
турно-історичний центр. ■

ІЗ ПОВЕРНЕННЯМ!

Оновлена класика
Після новорічних свят відреставрована 
філармонія влаштує концерт, 
якого в місті чекали довгих 13 років

■

Красива музика в красивому місці.❙

ТИХІШЕ ЇДЕШ...

Радар — американський, 
штраф — український
На дороги повертаються пристрої, які фіксуватимуть 
швидкість автомобіля

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЖОВТНЯ 2018 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Василь БОГДАН, 
експерт із питань безпеки, 
генерал-лейтенант, публіцист

Перебіг подій у геополітично-
му вимірі та загострення сус-
пільно-політичної, безпекової 
і криміногенної обстановки в 
державі укотре вмонтовує Ук-
раїну в атмосферу загрозливої 
турбулентності. Свідченням за-
значеного є прикра імпотенція 
міжнародних інституцій (ООН, 
ОБСЄ, ЄС, НАТО) та норманд-
ського формату в питанні при-
пинення російської агресії сто-
совно України. Суттєві ризики 
щодо посилення вразливості 
держави несе фактичний поча-
ток передвиборчої президент-
ської і парламентської кампаній 
2019 року. 

Закрити рота «п’ятій колоні»
 Кремль і колаборантська 
«п’ята колона» з використанням 
російських спецслужб уже задія-
ли механізми багатоходової опе-
рації (сподіватимемося, безус-
пішної) для забезпечення реван-
шу антиукраїнських сил з метою 
зміни євроатлантичного вектору 
країни. Проплачені російським 
агресором окремі політичні сили 
та частина медіаструктур паплю-
жать українську державність, 
ретранслюють у суспільство ка-
пітулянтські месиджі Москви. 
Таким чином зовнішній і внут-
рішній ворог намагається розко-
лоти, деморалізувати і дезорієн-
тувати українське суспільство, а 
громадську думку скерувати до 
необхідності досягнення миру 
«за всяку ціну», і звичайно, на 
умовах узурпатора Путіна. 
 На такому тлі частина потен-
ційних учасників перегонів сві-
домо компрометують конструк-
тивні досягнення й утвердження 
національної державності. Скан-
дально відома Юлія Тимошенко 
дозволяє собі озвучувати у парла-
менті начебто властиву сучасній 
Україні відому цитату, що «пат-
ріотизм — це останній прихис-
ток негідників». В іншому ви-
падку проголошує заяву про те, 
що «кошти потрібно витрачати 
не на зброю, а на соціальне пи-
тання». Немає сумнівів у тому, 
що Тимошенко не може не зна-
ти про апріорі негативний вплив 
війни на проведення соціальних 
програм, особливо в частині бо-
ротьби з бідністю. А також про 
те, що переможну відсіч воро-
гові може забезпечити лише ос-
нащена сучасним озброєнням і 
військовою технікою Українсь-
ка армія. Водночас, політик із 
досвідом державного діяча має 
усвідомлювати, що подібна по-
зиція підриває патріотизм і мо-
ральний дух нації, так необхід-
ні, коли на кін поставлено іс-
нування Української держави. 
 У таких умовах особисті полі-
тичні амбіції повинні поступа-
тися загальнонаціональним ін-
тересам. Вкрай небезпечним 
для безпеки держави є фактич-
но відкритий «смотрящим Путі-
на» Віктором Медведчуком та 
його соратниками другий інфор-
маційно-пропагандистський 
фронт проти України. Перелік 
дій подібних персонажів мож-
на продовжити. Конструктив-
но мисляче і національно свідо-
ме середовище України обурює  
відсутність своєчасного належ-
ного реагування на подібні спро-
би підірвати країну ізсередини з 
боку законодавчої, виконавчої і 
судової гілок влади країни. Від-
кидаючи можливість існування 
якихось латентних «договорня-
ків» із Кремлем, варто нагадати 
очільникам країни зміст ст.16 
Конституції України, в якій го-
вориться, що «Захист суверені-
тету і територіальної цілісності 

України, забезпечення її еконо-
мічної та інформаційної безпеки 
є найважливішою функцією де-
ржави, справою всього Українсь-
кого народу».

Національні меншини як міст 
правди 
 Вказана конституційна нор-
ма прямої дії значну частку від-
повідальності за ситуацію в де-
ржаві та мобілізацію української 
і світової спільноти до протидії 
російській інтервенції покладає і 
на громадянське суспільство. Не-
зважаючи на те, що через низь-
кий рівень громадянської актив-
ності та несприятливого законо-
давства в Україні громадянське 
суспільство ще недостатньо кон-
солідоване й відстає від європей-
ських моделей, хоча цей «третій 
сектор» суспільства все-таки по-
кликаний більш цілеспрямова-
но представляти волю та інтере-
си громадян, а також значно по-
мітніше впливати на забезпечен-
ня національної безпеки країни. 
 Ключовою функцією грома-
дянського суспільства, що охоп-
лює широку мережу недержав-
них, у тому числі національно-
культурних організацій (НКО), 
є всіляка підтримка обороноздат-
ності і безпеки країни (яскравим 
прикладом є добровольчий і во-
лонтерський рух), унеможлив-
лення узурпації влади особою чи 
політичною силою, а також про-
тидія і своєчасне попереджен-
ня інспірованих іззовні провока-
цій із розпалювання міжетнічної, 
міжконфесійної та міжкланової 
ворожнечі. Звичайно, що в такій 
справі держава і громадянське 
суспільство повинні бути надій-
ними партнерами, співпрацювати 
на основі довіри, взаємопідтрим-
ки і взаємовідповідальності. 
 Враховуючи необґрунтовані 
претензії до України колишніх 
метрополій та певні особливості у 
міждержавних відносинах із ок-
ремими країнами, суттєво зростає 
роль такого важливого сегменту 
громадянського суспільства, як 
національно-культурні органі-
зації різного діаспорного середо-
вища, яких в Україні зареєстро-
вано понад сорок. За кількістю й 
чисельністю переважають росій-

ські, єврейські, польські, ру-
мунські та угорські об’єднання. 
Більшість представників діаспор 
мають статус громадянина Ук-
раїни, вважають її своєю батьків-
щиною, є законо слухняними, ін-
фільтровані в органи державної 
влади й управління, парламент 
і уряд та сектор безпеки і оборо-
ни. Чимало з них знані й корис-
туються авторитетом у світової 
спільноти. Проте, незважаючи на 
специфіку взаємовідносин з істо-
ричною батьківщиною, НКО мог-
ли б відігравати помітнішу роль в 
об’єднавчих процесах між Украї-
ною та країнами походження їх 
предків. Цим самим сприяти по-
силенню економічної і безпекової 
могутності та репутаційної при-
вабливості України. Як це успіш-
но демонструють, маючи інший 
статус, провідники Меджлісу та 
корінний кримськотатарський 
народ. 

 Певною мірою така діяль-
ність, особливо стосовно доведен-
ня до громадськості урядів від-
повідних країн і міжнародних ор-
ганізацій об’єктивної інформації 
щодо реального стану справ із де-
мократією, свободою слова та від-
сутності будь-якої упередженості 
чи репресивного ставлення до ет-
нічних меншин, сприяла б розвін-
чуванню непоодиноких антиук-
раїнських фальсифікацій та стри-
муванню і локалізації надуманих 
претензій дискримінаційного ха-
рактеру до України з боку заро-
зумілих і агресивних сусідів.
 Зокрема, публічний осуд 
збройної інтервенції режиму 
Путіна проти України з боку 
російських НКО, безумовно, сут-
тєво б підірвав засади націонал-
шовіністичного та імперського 
угару в самій Росії і додав аргу-
ментів західним партнерам для 
застосування до Кремля жорсткі-
ших санкцій. Зазначене посилило 

б ізоляцію в російському етнічно-
му середовищі та і в Україні зага-
лом таких одіозних політиків, як 
Новинський, Мураєв, Шуфрич, 
Вілкул, Рабинович, які вкупі з 
іншими опоблоківцями та їхні-
ми прихвоснями фарисейству-
ють і паразитують на ідеях право-
славно-слов’янської єдності (вва-
жай «русского міра») та брехли-
вих обіцянках «швидкого миру» 
і «покращення вже завтра» жит-
тєвого рівня населення. Подібні 
кроки НКО польської, угорської 
і румунської діаспор слугували б 
зняттю чи суттєвому дезавуюван-
ню недружніх демаршів офіцій-
ному Києву від Варшави, Буда-
пешта та Бухареста стосовно ніби-
то обмеження прав нацменшин у 
царині мови, громадянства та від-
носно начебто безпідставно зако-
нодавчого визнання Україною 
заслуг провідників та учасників 
визвольних змагань XX сторіччя. 

Поза сумнівом, такі мужні акції 
можливі за умови, якщо діаспорне 
середовище є відданими Україні 
громадянами, які усвідомлюють 
небезпеку від штучної ескалації 
напруги у двосторонніх стосунках 
країн, що в різні історичні періоди 
однаково потерпали від російсько-
го імперіалізму та великодержав-
ного шовінізму. В такому разі діас-
порне громадянство не дозволить 
ворогові використовувати себе у 
брудних антиукраїнських прово-
каціях, особливо сепаратистсько-
го характеру. 

Потрібна Всеукраїнська рада 
національно-культурних 
організацій
 Важливо також, щоб НКО ле-
гітимно впроваджували українсь-
кі інтереси як у споріднених ет-
нічних об’єднаннях інших країн 
світу, так і на історичній бать-
ківщині. А не опікувалися лише 
власними вузьконаціональни-

ми проблемами. З цього приво-
ду звертає на себе увагу нещо-
давнє повідомлення «Дзеркала 
тижня» щодо підписаної 26 ве-
ресня 2018 року у Нью-Йорку 
президентом Єврейської конфе-
дерації України Борисом Лож-
кіним та виконавчим директо-
ром Американського єврейсь-
кого комітету Девідом Харрі-
соном угоди про асоціацію між 
обома організаціями. Із викла-
деного в матеріалі видання вип-
ливає, що сторони регулярно 
обмінюватимуться досліджен-
нями, аналітикою, публікація-
ми, архівними даними та інши-
ми матеріалами (не вказується, 
якого змісту); захищатимуть ін-
тереси євреїв усього світу, під-
тримуватимуть безпеку і зміц-
нюватимуть дипломатичні сто-
сунки Ізраїлю та боротимуться 
з антисемітизмом, іншими про-
явами ненависті у власних сус-
пільствах (не вказується, яким 
чином); сприятимуть збережен-
ню пам’яті про Голокост, про-
тидіятимуть рухам, ворожим 
безпеці і добробуту єврейсько-
го народу; заохочуватимуть ак-
тивний діалог усередині діас-
пори і між ізраїльтанами та єв-
реями в інших країнах. Навіть 
стислий виклад засвідчує, що 
угода претендує на зразок того, 
яким чином необхідно захисти-
ти і консолідувати національну 
діаспору, в тому числі в інтере-
сах історичної батьківщини. На 
таку місію беззаперечно заслу-
говує єврейський народ і здобу-
та в тяжкій, кривавій боротьбі 
державність Ізраїлю. Із яким 
Україна небезуспішно розви-
ває дво сторонні відносини. Як, 
до речі, й зі США. Проте в угоді 
мали б бути відображені й ук-
раїнські інтереси. Перш за все 
у контексті сприяння Україні 
у визнанні Ізраїлем Голодомо-
ру — штучним геноцидом ук-
раїнської нації (сенат США вже 
визнав, і на черзі подібне рішен-
ня очікується у палаті представ-
ників), у відсічі російській аг-
ресії, залученні американсь-
ких і ізраїльських інвестицій, 
подальшого розвитку торго-
вельно-економічного, політи-
ко-дипломатичного і військо-
во-технічного співробітництва 
з Києвом, офіційними Вашин-
гтоном і Тель-Авівом. Напевне, 
не може бути сприйнята гро-
мадськістю України очевидно 
автоматично включена в уго-
ду теза з якогось іншого доку-
мента про те, що сторони «бо-
ротимуться з антисемітизмом, 
іншими проявами ненависті 
у власних суспільствах». Та-
ким чином, Борис Ложкін, во-
чевидь, визнає наявність в Ук-
раїні таких ганебних явищ, що 
не відповідає дійсності. Опуб-
ліковані тижневиком витяги з 
угоди дають підстави на її пра-
вовий аналіз і оцінку в цілому 
з точки зору національної без-
пеки України.
 Враховуючи актуальність 
для держави НКО, з метою 
вдосконалення координації їх 
діяльності в інтересах України 
доречно було б рекомендувати 
очільникам таких об’єднань 
створити Всеукраїнську раду 
національно-культурних ор-
ганізацій. А парламенту й 
уряду — забезпечити необхід-
ну законодавчу і державну під-
тримку.
 З цього приводу доречно 
процитувати видатного амери-
канця і великого друга України 
Джона Маккейна, який у своє-
му заповіті закликав «не хо-
ватися від історії, а робити іс-
торію». Такі можливості Ук-
раїна має. Головне — не розгу-
бити набуті для цього будівничі 
ресурси. ■

ЧАС ІСТИНИ

Загрозлива турбулентність
Не ховатися від історії, а робити історію — які ще ресурси має 
задіяти Україна для свого захисту

■

Зовнішній і внутрішній ворог намагається скерувати 
громадську думку до необхідності досягнення миру 
«за всяку ціну» і, звичайно, на умовах узурпатора 
Путіна.

Активна позиція кримських татар — приклад для інших нацменшин.
Фото з сайта dt.ua.
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❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Свято Покрови з давніх часів було 
днем українського козацтва. У 1942 
році його визначили як день заро-
дження УПА. А віднедавна 14 жовт-
ня стало ще й Днем захисника Украї-
ни, уособлюючи спадковість військо-
вої традиції українського війська.
 Саме до цього свята уже другий рік 
поспіль Український інститут націо-
нальної пам’яті приурочує масштаб-
ний фестиваль «Історія:UA», щоб за-
цікавити молодь нашим минулим, 
повернути інтерес до непересічних 
історичних постатей та подій, звіль-
нивши їх від радянських пропаган-
дистських міфів. «Популяризація іс-
торії — одне з головних завдань Ук-
раїнського інституту національної 
пам‘яті. Для того, щоб минуле ста-
вало популярним, воно має бути ці-
кавим. Тому ми започаткували фес-
тиваль «Історія.UA», де ми розпові-
даємо про нашу історію, використо-
вуючи нові підходи: арт-плакати, 
ігри, відеоісторії, лекції на історич-
ні теми, які виходять за межі шкіль-

ного підручника, різноманітні дис-
кусійні майданчики, де можна зуст-
рітися з однодумцями і відкрити для 
себе невідомі факти. Сподіваємося, 
що запропонований нами пізнаваль-
но-розважальний формат стане тра-
диційним для відзначення Дня захис-
ника України», — говорить голова Ін-
ституту Володимир В’ятрович.
 Цьогоріч фестиваль стартує у су-
боту, 13 жовтня. Розгорнеться він у 
самому центрі столиці: у парку Та-
раса Шевченка. Саме тут із 12-ї годи-
ни дня розпочнуть роботу різноманіт-
ні виставки, зокрема і виставка зброї, 
функціонуватиме дитячий майданчик 
та кілька тематичних фотозон, пра-
цюватиме військова пошта, де діти і 
всі охочі зможуть написати листа бій-
цям на передову. Тут же увечері від-
будеться святковий концерт за участі 
Христини Панасюк, учасників проек-
ту «Пісні війни», а також гуртів «Тінь 
Сонця» та «Тартак». А перед виступом 
«Тартака» на стіні Червоного корпу-
су Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка глядачі 
побачать незвичайне світлове лазерне 

шоу «Історія українського війська». 
 Інтелектуальна частина фестива-
лю пройде на історичному факультеті 
Київського університету. Саме тут 
будуть презентовані цікавинки, які 
Український інститут національної 
пам’яті підготував до фестивалю. Ува-
гу користувачів інтернету уже при-
вернули повідомлення про вихід серії 
арт-плакатів «Військова еліта Ук-
раїнської революції 1917-21 рр», кни-
ги «Усна історія українсько-російсь-
кої війни», а також проекту «Відеоіс-
торія» (теми «Як творилася держава. 

Українська революція 1917-21 рр.» 
та «За що боролася Українська повс-
танська армія»). 
 А анонсована настільна гра для 
школярів «УПА — відповідь неско-
реного народу» уже викликала ажіо-
таж, особливо в російських пропаган-
дистських ЗМІ, які назвали її «екс-
тремістською». «Гра побудована на 
реальному історичному матеріалі. 
Вона цікава тим, що показує бороть-
бу УПА проти своїх двох головних во-
рогів — нацистів і «совєтів». Останні 
представлені військами НКВД та за-
гонами так званих «червоних парти-
занів». Саме це, очевидно, і виклика-
ло таку бурхливу реакцію в російсь-
ких пропагандистів», — зазначає Во-
лодимир В’ятрович. 
 Також у рамках фестивалю запла-
новані історичні дискусії, лекції з вій-
ськової історії, книжкові виставки та 
ще багато чого цікавого. «Вихован-
ня за допомогою історії — це один зі 
способів достукатися до генетичної 
пам’яті суспільства. Історія нині пе-
реживає відродження, і саме знання 
своєї справжньої історії є невід’ємним 
інструментом для перемоги в інформа-
ційній війні, в якій нині перебуває за-
ангажоване українське суспільство», 
— переконаний заступник декана істо-
ричного факультету КНУ Тарас Пше-
ничний.
 До речі, синоптики обіцяють на Пок-
рову суху теплу погоду, притаманну зо-
лотій осені. Тож на фестиваль можна 
приходити всією родиною, щоб провес-
ти час і цікаво, і патріотично. ■

Петро Франко, «батько» української 
військової авіації, син Івана Франка — 
один із героїв серії арт-плакатів 
про військову еліту української революції.

❙
❙
❙
❙

НАПЕРЕДОДНІ

Історично і патріотично
До Дня захисника України в парку Шевченка пройде 
фестиваль «ІСТОРІЯ:UA»

■

ПО ВІРІ

Томос буде!
Учора завершилося 
засідання Синоду 
Вселенського патріархату
Марія ОСТЕРСЬКА

 9-11 жовтня у Стамбулі засідав Си-
нод Вселенського патріархату. Синод 
відбувався за зачиненими дверима, а 
його порядок денний не було оприлюд-
нено. Наразі відомо, що в середу найви-
щі ієрархи світового православ’я заслу-
хали доповіді екзархів, якi їх цього ве-
ресня надав Україні патріарх Варфоло-
мій, про результати їхньої поїздки до 
Києва. А вчора розглядали «українське 
питання». Один з екзархів, архiєпископ 
Даниїл Памфілійський із США, вранці 
у четвер висловив сподівання, що Томос 
Україні буде надано.
 Крiм цього, надвечір у середу в розмові 
з католицьким агентством новин KNA у 
Стамбулі митрополит Австрійський і ек-
зарх Угорщини Арсеній (Кардамакіс) за-
явив, що «надання Українській право-
славній церкві автокефалії поки відкла-
дено». Мовляв, через загострення стосун-
ків iз Москвою, вселенське православ’я 
продовжуватиме чекати «слушного часу». 
Натомість прес-секретар Української пра-
вославної церкви Київського патріархату 
Євстратій Зоря пояснив, що Арсеній дав 
коментар ЗМІ 10 жовтня, ще до початку 
обговорення «українського питання».
 Патріарх Філарет в інтерв’ю «5-му 
каналу» прогнозував, що після рішення 
щодо надання Томосу відразу буде скли-
кано «об’єднавчий Собор». Він склада-
тиметься з архієреїв Київського патріар-
хату (УПЦ КП) — це 41 архієрей, 12 ар-
хієреїв Української автокефальної церкви 
(УАПЦ) і 10 архієреїв Московського пат-
ріархату. Адже Томос має отримати вже 
глава майбутньої помісної, єдиної Церк-
ви. «Якщо ж Томос буде прийнятий піз-
ніше, то, звичайно, буде скликаний пізні-
ше, але в цьому році, ми сподіваємося, що 
все це здійсниться», — запевнив українсь-
кий патріарх.
 Тим часом учора Синод Вселенського 
патріархату зняв анафему (відлучення від 
церкви) із самого Філарета, предстоятеля 
УПЦ КП. ■

■
Ліна КУШНІР 

 14 жовтня в Україні відзначаєть-
ся одне з найшанованіших право-
славних свят — Покрова Пресвятої 
Богородиці. Цього дня ми з вдячніс-
тю і вірою приймаємо заступництво і 
клопотання за нас перед Богом Пре-
святої Діви Марії. 
 Як свідчать перекази, вперше за-
ступництво Матері Божої відкри-
лося простим смертним на почат-
ку Х століття у Константинополі, 
що був столицею Візантійської ім-
перії. Коли вороги оточили місто, 
мешканці зібралися у Влахернсько-
му храмі, де зберігався омофор — го-
ловний покров Богородиці, й моли-
лися Діві Марії про порятунок. Рап-
том блаженний Андрій Юродивий та 
його учень побачили, як від вівтаря 
вийшла в оточенні багатьох святих 
Богородиця і свій омофор простерла 
над тими, хто молився, — ніби пок-
рила їх. Це означало, що Діва-Бого-
родиця покриває своїми молитвами 
і милістю всіх, хто звертається до її 
Сина Ісуса Христа. Константинополь 
був урятований. 
 Може, саме через дивовижне за-
ступництво, яке сталося, як зараз 
сказали б, «в умовах воєнного конф-
лікту», Святу Покрову обирали своєю 
покровителькою й воїни наступних 
поколінь. Зокрема, Діві Марії моли-
лися запорозькі козаки, а церква, 
яка існувала в Січі, була збудована 
саме на честь Покрови. Згодом по за-
ступництво до Матері Божої зверта-
лися воїни УПА. Відтак на Покрову 
ми відзначаємо ще й День українсь-
кого козацтва та День УПА. 
 У сучасній Україні формуєть-
ся нове розуміння цього прадав-
нього свята. З 2015 року 14 жовт-
ня є вихідним і державним святом 
— Днем захисника України. Наша 
держава, яка вже п’ятий рік стій-
ко відбиває російську агресію, за-
проваджує власні й цілком нові, 
відмінні від радянських мілітар-
ні традиції. Зокрема, цьогоріч на 
Покрову буде відкрито Залу пам’яті 
військовослужбовців ЗСУ на тери-
торії Міністерства оборони Украї-
ни (Повітрофлотський проспект, 6). 
(Про це «УМ» детально писала в по-
передньому номері). До складу цьо-
го меморіального комплексу ввій-
де і Дзвін пам’яті. Щодня о 08:45 
розпочинатиметься скорботна це-
ремонія: поіменно згадуватимуть 
усіх загиблих у цей день захисни-

ків Вітчизни, а дзвін «оплакувати-
ме» кожного своїм ударом. 
 «Кожного дня дзвін буде згадува-
ти загиблих військових за всі роки. 
14 жовтня — 1, 15 жовтня — 5, 16 
жовтня — 7, 17 жовтня — 5... І уда-
ри дзвону, — пише у «Фейсбуці» рад-
ник міністра оборони Юрій Бірюков. 
— Будуть дні, коли плач дзвону буде 
рвати нас довгі десятки хвилин — 
майже 40 хвилин без перестанку. А 
будуть щасливі дні, коли він мовча-
тиме. І ми молитимемось, щоб він 
завжди мовчав у цей день». Тихих 
днів, без втрат для українських вій-
ськових, буде всього 32 на рік. «Всьо-
го лише 32 дні тишини в році», — на-
голошує Юрій Бірюков. 
 Ідею з дзвоном запропонували во-
лонтери, вони ж наполягли, аби його 

було виготовлено на пожертви добро-
чинців. Збирали гроші й за допомо-
гою аукціонів, спеціально для яких 
виготовили лімітовану партію ча-
шок з символікою Збройних сил Ук-
раїни. За словами Юрія Бірюкова, 
одну з таких чашок придбав і Вер-
ховний головнокомандувач та Пре-
зидент України Петро Порошенко — 
вона обійшлася йому в 30 тисяч гри-
вень. 
 Вхід на територію меморіалу буде 
вільним і відкритим для всіх бажа-
ючих до 18:00 (окрім годин, коли 
тут відбуватимуться офіційні захо-
ди). Отже, сьогодні і завтра — ос-
танні дні тиші до того моменту, коли 
Дзвін пам’яті почне озвучувати нам 
справжню ціну української Незалеж-
ності... ■ 

В Україні формується нове розуміння свята Покрови.❙

СВЯТО

Рідні ПО КРОВІ
14 жовтня вшановуємо захисників України та їхню 
заступницю Святу Покрову

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.25 

ТСН

09.30, 10.45 Чотири весілля

11.45, 13.10 Одруження 

наосліп

14.30 Танці з зірками

17.10 Жіночий квартал

20.15 Х/ф «Перевізник»

22.05 Х/ф «Перевізник-2»

23.50 Д/ф «Луганський 

форпост»

01.50 Х/ф «Пропала 

грамота»

ІНТЕР

06, 00 М/ф

06.15, 23, 00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10, 00 Т/с «Абатство Даунтон»

11.25, 12.25 Х/ф 
«Корсиканець»

14, 00 Х/ф «Вихідні!»
15.45 Ченкай на мене. Україна

18.00, 19.00, 2.30 Стосується 

кожного

20.00, 4.30 Подробиці

21, 00 Т/с «Плата за 

порятунок»

22, 00 Т/с «Однолюби»

24, 00 Т/с «Розвідники»

03.15 Орел і решка. Шопінг

05.10 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06, 00 Сьогодні. Підсумки

07.00, 2.30 Зоряний шлях

09, 00 Реальна містика

11.10, 15.20 Т/с «Бійся 

бажань своїх»

15.00, 19.00, 1, 00 Сьогодні

15.50 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»

18, 00 Т/с «Лікар Ковальчук-

2»

20, 00 Х/ф «Красуня»

22.30 Х/ф «Мумія»

02, 00 Телемагазин

03.50 Історія одного злочину 

НОВИЙ КАНАЛ

03, 00 Зона ночі

03.35 Абзац

05.29, 6.44 Kids Time

05.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.45 Х/ф «Анаконда»

08.40 Х/ф «Анаконда-

2: полювання на 

криваву орхідею»

10.40 Х/ф «Годзілла»

13.05 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»

15.45, 0.15 Таємний агент

17.00, 1.30 Пост шоу. Таємний 

агент

19, 00 Ревізор

21.15 Пристрасті 

за ревізором

ICTV

04.55 Скарб нації

05, 00 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Т/с «Відділ 44»

06.00, 19.20 Надзвичайні 

новини

07, 00 Факти тижня. 100 

хвилин

09.05 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05, 13.00, 22.05 «На трьох»

12.45, 18.45 Факти

13.20 Х/ф «Нова людина-
павук»

15.55 Х/ф «Нова людина-
павук-2. Висока 
напруга»

20.10, 21.05 Т/с «Папаньки»

23, 00 Х/ф «Жінка-кішка»

01, 00 Х/ф «Повінь»
02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17, 00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00,24.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00, 5, 00 Час 
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22, 00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Капітан 

«Пілігрима»

07.25 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»

09.20, 18.25 Свідок. Агенти

10.00 Х/ф «Непіддатливі»

11.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

13.30 Речовий доказ

15.15, 21.20 Легенди карного 

розшуку

16.35 Х/ф «У бій ідуть 

лише «старики»

19.00, 3.00 Свідок

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.30 Випадковий свідок

03.50 Правда життя. Професії

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Тарас 

Дудко

07.00 Новини 

07.05 Документальний 

цикл. «Бюджетний 

відпочинок. Лісабон»

07.30 Документальний 

цикл. «Бюджетний 

відпочинок. Прага»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 «Додолики». Лялькове 

шоу 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Світ навколо

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

09.50 Фольк-music. Діти 

10.40 Львівський театр 

опери і балету. 

Петро Чайковський. 

«Лускунчик», 12 +

12.45 Казки, перевірені часом. 

Мультиплікаційний 

фільм. «Пастка для 

котів»

14.15 Документальний цикл. 

«Незвідані шляхи» 

15.10 Суспільний університет 

15.40 Як це? 

16.10 Концертна програма. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз. 

Найкраще 

18.30 Документальний серіал. 

«Дешевий відпочинок. 

Лондон»

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.10 Київський академічний 

Молодий театр. Фрідріх 

Шіллер. «Підступність і 

кохання»

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Територія Кіно. Тарас 

Дудко

23.50 Фольк-music 

01.00 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 

01.40 Концертна програма. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз. 

Найкраще 

03.50 Документальна 

програма. «Раїса 

Кириченко. Діагноз 

– народна»

04.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Петро 

Селецький

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

 

СТБ

04.10 Т/с «Анатомія Грей»

06.00, 15.30 Все буде добре!

08.00 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

02.40 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 9.05, 1.15 Т/с «Пляжний 

коп-2»

10.00 Загублений світ

12.05 Т/с «Опер за викликом-3»

15.55 Х/ф «Команда-8: 

в тилу ворога»

17.50 Х/ф «Ера 

динозаврів»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35 Т/с «Касл-8»

23.15 Х/ф «Шість куль»

02.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Ліга Націй (ЛН) УЄФА. 

Огляд туру

06.50 Бельгія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА

08.35, 19.55 Огляд 1-го 

ігрового дня. ЛН УЄФА

10.00 Великий футбол

10.45 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА

12.35, 3.25 Огляд 3-го 

ігрового дня. ЛН УЄФА

13.50 Хорватія — Англія. ЛН 

УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 Нідерланди — 

Німеччина. ЛН УЄФА

17.50 Огляд матчу «Польща-

Італія». ЛН УЄФА

18.00 Передмова до матчу 

«Мілан-Галатасарай» 

(1999/2000 рр).

18.05 Мілан — Галатасарай 

(1999/2000 рр.) 

21.00, 23.40 ЛН. Матч-центр

21.35 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

01.35 Словаччина — Чехія. 

ЛН УЄФА

04.05 Ісландія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.20 Огляд 1-го 

ігрового дня. Ліга Націй 

(ЛН) УЄФА

07.25 Хорватія — Англія. ЛН 

УЄФА

09.15, 12.30 Журнал ЛЧ

09.45 Словаччина — Чехія. 

ЛН УЄФА

11.35, 20.40 ЛН УЄФА. Огляд 

туру

13.00 Румунія — Сербія. ЛН 

УЄФА

14.50, 20.10 ЛН. Матч-центр

15.45 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

17.35 Великий футбол

18.20 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА

21.35 Ісландія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА

23.40 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. ЛН 

УЄФА

01.30 Хорватія — Йорданія. 

Контрольна гра

04.00 Нідерланди — 

Німеччина. ЛН УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.25 Брама часу

08.15, 19.15 У пошуках істини

10.30 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.30, 21.00 Охоронці Гітлера

15.15 Невідомий океан

17.15 Річкові монстри

23.45 Ілюзії сучасності

04.10 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 «Ух ти show»

10.00 М/ф «Астерікс: Земля 

Богів»

11.30 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

14.30, 21.00, 22.00, 23.00, 1.50 

Орел і решка

17.30 Т/с «Дорогий лікар»

19.10 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.20 М/ф «Тваринний загін. 

Код Марко Поло»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

19.00, 23.00 ЛавЛавСar

20.00 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.40 ІІІ літні 

Юнацькі ОІ-2018. 

Спортивна гімнастика. 

Індивідуальні змагання

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21, 00 

Новини

10.40, 14.55, 16.50, 5.10 ІІІ 

літні Юнацькі ОІ-2018

13.45, 16.25 Телепродаж

14, 00 Перший на селі

14.30 Перша шпальта

18.20 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Стрибки в воду

19.30, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Баскетбол. 

Фінали

21.25 Олімпійська доба

23.25 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Стрибки у воду. 

Фінали. Легка атлетика. 

Фнали

01.10 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Легка атлетика. 

Фінали
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Одруження 

наосліп

12.45, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews-2018

20.45 Т/с «Дві матері»

21.45, 23.35, 0.50 Модель 

XL-2

01.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 23, 00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»

13.00, 21, 00 Т/с «Плата за 

порятунок»

14, 00 Д/п «Склад злочину»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 2.25 Стосується 

кожного

20.00, 4.30 Подробиці

22, 00 Т/с «Однолюби»

24, 00 Т/с «Розвідники»

03.10 Орел і решка. Шопінг

05.10 Top Shop

КАНАЛ 
УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16, 00 Історія одного злочину 

18, 00 Т/с «Лікар Ковальчук-

2»

19.50 Говорить Україна

21.35 Футбол. Ліга нації 

УЄФА. Україна-Чехія

00.10, 2.20 Т/с «CSI: Маямі»

01.50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25 Зона ночі

04.50 Абзац

06.34, 7.49 Kids Time

06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50, 0.05 Київ вдень та вночі

08.45 Т/с «Любов напрокат»

10.35 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.50, 19, 00 Хто проти 

блондинок?

21, 00 Будиночок на щастя

22, 00 Х/ф «Конвоїри»

01.05 Х/ф «Мобільник»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомби

12.05, 13.20 Х/ф «Жінка-
кішка»

14.45, 21.25 Т/с «Папаньки»

16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

22.40 «На трьох»

23.40 Х/ф «Прибрати 
Картера»

01.40 Х/ф «Повінь»
03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17, 00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 

23.00,24.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5, 00 Час 

новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22, 00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Х/ф «Якими ж були ми 
молодими»

07.00 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

08.40 Х/ф «Доля людини»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

Свідок
12.50 Речовий доказ
15.55, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку
23.45 Т/с «Криміналіст»
02.05 Таємниці кримінального 

світу
03.35 Випадковий свідок
03.45 Правда життя. Професії
04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Максименко. ч. 1

06.30 Документальна 
програма. Василь 
Симоненко. Тиша і грім

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.10 Візитки Карпат 
07.20 Лайфхак українською 
07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Світ навколо
10.00 Погода
10.05 Візитки Полтавщини 
10.10 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
10.20 Уроки української 

літератури
10.35 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Хочу бути
11.15 100 років української 

історії 
11.25 100 років українського 

кінематографа 
11.35 100 років української 

літератури 
11.45 100 років українського 

мистецтва 
12.05 Авторський проект 

«Ledy Opera». Концерт 
Ольги Чубаревої «Сни 
Роксолани»

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. кліп 
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Уроки української 
літератури

16.55 #ПроСлово з Оксаною 
Забужко

17.05 100 років української 
літератури 

17.15 100 років українського 
мистецтва 

17.30 #МузLove з Любою 
Морозовою 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Документальний цикл. 
Пліч-о-пліч 

18.50 Українська читанка. 
Павло Коробчук

19.00 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Петро 
Селецький

20.00 Документальний цикл 
#ВУКРАЇНІ

20.25 UA.МУЗИКА. кліп 
20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 
21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші», 12+

22.55 UA.МУЗИКА. кліп 
23.00 Новини
23.30 РадіоДень. Життя+ 
23.50 Фольк-music 
01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Максименко

01.55 Війна і мир 
02.30 Кримськотатарський 

досвід громадянського 
суспільства. Сінавер 
Кадиров

02.50 Документальна 
програма. «Геній в 
обставинах»

03.40 Київський академічний 
Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші», 12+

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

04.55 Т/с «Анатомія Грей»
06.45, 15.30 Все буде добре!
08.45, 20.00, 22.45 МастерШеф
13.00 Битва екстрасенсів

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

Нова історія»

ПРЯМИЙ

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

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

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-2»
08.55, 0.55 Т/с «Пляжний 

коп-3»
09.50, 17.15 Загублений світ
12.55 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
13.25 Х/ф «У тилу ворога»
15.25 Х/ф «Морські котики 

проти зомбі»
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАІ
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»
01.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 Журнал ЛЧ
06.30 Топ-матч
06.45 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. ЛН 
УЄФА

08.35, 18.55, 4.35 Огляд 2-го 
ігрового дня. ЛН УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.25 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 
гра

12.15 Великий футбол
13.00 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА
14.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА
16.35 Огляд матчу «Іспанія—

Англія». ЛН УЄФА
16.50 Казахстан — Андорра. 

ЛН УЄФА
20.20 Огляд матчу «Італія — 

Україна». Контрольна 
гра

20.30, 22.30, 23.40 Головна 
команда

21.35 Україна — Чехія. ЛН 
УЄФА

00.40 Огляд 3-го ігрового дня. 
ЛН УЄФА

02.45 Вірменія — Македонія. 
ЛН УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.55, 3.20 Огляд 2-го 
ігрового дня. ЛН УЄФА

07.25, 9.55 ЛН. Матч-центр
08.05 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА
10.25 Італія — Україна. 

Контрольна гра
12.15 Ісландія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА
14.05 Огляд матчу «Іспанія 

— Англія». ЛН УЄФА
14.15 Хорватія — Йорданія. 

Контрольна гра
16.05 Передмова до матчу 

«Мілан — Галатасарай» 
(1999/2000 рр.)

16.10 Мілан — Галатасарай 
(1999/2000 рр.)

18.00 ЛН УЄФА. Огляд туру
18.50 Вірменія — Македонія. 

ЛН УЄФА
21.35 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

23.40 Ірландія — Уельс. ЛН 

УЄФА

01.30 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

04.00 Казахстан — Андорра. 

ЛН УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 13.55 Правда життя

08.10 Невідомий океан

09.10, 17.40 Незвичайні 

культури

10.10 Брама часу

11.05 Скептик

11.50 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.40, 21.45 Річкові монстри

16.40, 22.45 Скарби зі сховищ

18.45, 20.50 Секретні території

00.40 Містична Україна

02.30 Потойбіччя. Сни

03.20 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

04.05 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

05.00 Мерилін Монро

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Міа та я -2»
08.00 М/с «Каспер»
09.00 «Ух ти show»
11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор Хаус»
14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 0.50 Орел 
і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.20 М/ф «Джастін та лицарі 

доблесті»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06, 00 ІІІ літні Юнацькі ОІ-2018 

(повтори)

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21, 00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 11.50, 13.15, 15.10 ІІІ 

літні Юнацькі ОІ-2018.

11.25, 14.40 Телепродаж

16, 00 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Стрільба з лука 

(дівчата)

18, 00 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Баскетбол 3х3. 

Чвертьфінали

20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Легка атлетика. 

Фінали

21.25 Олімпійська доба

00.50, 1.10 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Художня 

гімнастика

02.55 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Стрільба з лука. 

Чвертьфінал (дівчата)

05.10 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Стрибки в воду

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЖОВТНЯ 2018
16 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних

Розпочалася передплата 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

12.45, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews-2018

20.45 Т/с «Дві матері»

21.45, 23.40, 0.50 Король 

десертів

01.50 Світське життя

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 23, 00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»

13.00, 21, 00 Т/с «Плата за 

порятунок»

14, 00 Д/п «Склад злочину»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 2.30 Стосується 

кожного

20.00, 4.30 Подробиці

22, 00 Т/с «Однолюби»

24, 00 Т/с «Розвідники»

03.15 Орел і решка. Шопінг

05.15 Top Shop

КАНАЛ 
УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23, 00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 2.50 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16, 00 Історія одного злочину 

18, 00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна

21, 00 Т/с «Ти моя улюблена»

23.30, 2, 00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.05, 2.45 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.54 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.55, 24, 00 Київ вдень та 

вночі

08.50 Т/с «Любов напрокат»

10.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21, 00 Будиночок на 

щастя

17.00, 19, 00 Кохання на 

виживання

22, 00 Х/ф «Золоте дитя»

01, 00 Х/ф «Жах 

Амітівілля»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

12.05, 13.20 Х/ф 
«Прибрати Картера»

14.45, 21.30 Т/с «Папаньки»

16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Секретний фронт

22.40 «На трьох»

23.45 Х/ф «Зламана стріла»

01.50 Т/с «Прокурори»

02.30 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17, 00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 

23.00,24.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5, 00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22, 00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15 Х/ф «Грачі»
06.45 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»

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

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.35 Випадковий свідок

03.55 Правда життя. Професії

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 2

06.30 Документальна 

програма. «Наталя 

Сумська. Перевтілення» 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Візитки Карпат

07.20 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка. 

Павло Коробчук

10.20 Уроки української 

літератури

10.35 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

10.45 Лайфхак українською 

11.00 Школа Мері Поппінс

11.10 100 років української 

історії

11.20 100 років українського 

кінематографа

11.35 100 років української 

літератури

11.45 100 років українського 

мистецтва

11.55 Від композитора до 

менеджера. Історія 

директора філармонії 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький. 

«Кайдаші», 12+

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 52 уїк-енди 

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури

17.00 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

17.05 100 років української 

історії

17.15 100 років українського 

кінематографа

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Документальний цикл. 

Пліч-о-пліч 

19.00 Посттравматичний 

синдром 

20.00 Відкривай Україну з 

Суспільним

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». Жан-

Батіст Мольєр. «Уявно 

хворий», 16+

22.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

23.00 Новини

23.30 52 уїк-енди 

23.50 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 2

01.55 Розсекречена історія. 

02.45 Документальна 

програма. «Трипілля. 

Забута цивілізація 

Старої Європи»

03.40 Київський академічний 

театр «Колесо». Жан-

Батіст Мольєр. «Уявно 

хворий», 16+

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.10 Т/с «Анатомія Грей»

07.05, 15.30 Все буде добре!

09.05, 20.00, 22.45 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-2»

08.55, 0.55 Т/с «Пляжний 

коп-3»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Помста природи

13.30 Х/ф «В тилу ворога-
2: вісь зла»

15.25 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбія»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

01.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Польща 

— Італія». ЛН УЄФА

06.10 Ірландія — Уельс. ЛН 

УЄФА

08.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

12.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

12.55 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

14.45 ЛН УЄФА. Огляд туру

16.05, 19.00 Головна команда

17.10 Україна — Чехія. ЛН 

УЄФА

19.55 ЛН УЄФА. Огляд туру

20.45 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА

22.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

00.15 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

02.05 Ісландія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА

03.55 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. ЛН 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

08.00, 10.55, 22.55, 1.50 

Головна команда

09.05, 00.00 Україна — Чехія. 

ЛН УЄФА

11.55, 3.45 Ірландія — Уельс. 

ЛН УЄФА

13.45 Журнал ЛЧ

14.15 Вірменія — Македонія. 

ЛН УЄФА

16.00 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

17.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

19.15 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

21.05 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

02.50 ЛН УЄФА. Огляд туру

05.35 Огляд матчу «Франція-

Німеччина». ЛН УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.50, 2.20 Правда 

життя

08.00 Невідомий океан

09.00 Азія класу люкс

10.00 Брама часу

11.00 Скептик

12.00 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.45, 21.45 Річкові монстри

16.40, 22.45 Скарби зі сховищ

17.40 Незвичайні культури

18.45, 20.50 Секретні території

00.45 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 «Ух ти show»

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 1.00 Орел 

і решка

1.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

19.00, 23.00 ЛавЛавСar

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.40, 1.00, 1.10 ІІІ 

літні Юнацькі ОІ-2018. 

Стрибки в воду

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21, 00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

11.50, 14.40 Телепродаж

12.10, 13.15, 15.10 ІІІ літні 

Юнацькі ОІ-2018.

16, 00 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Пляжний 

волейбол. Фінали 

(юнаки)

18.35 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Баскетбол 3х3. 

Півфінали

20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Пляжний 

волейбол. Фінали 

(дівчата)

21.25 Олімпійська доба

23.30 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Карате. Фінали

02.30 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Стрільба з 

лука. Фінали

04.45 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Баскетбол 3х3. 

Фінали
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews-2018

20.45, 21.45 Т/с «Дві матері»

22.45 Право на владу-2018

00.50 Х/ф «Белль»

04.50 М/ф

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 23, 00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.45 Т/с «Абатство 

Даунтон»

13.00, 21, 00 Т/с «Плата за 

порятунок»

14, 00 Д/п «Склад злочину»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19, 00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

22, 00 Т/с «Однолюби»

24, 00 Т/с «Розвідники»

02.30 Х/ф «Подарунок на 
іменини»

03.35 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23, 00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 2.15 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16, 00 Історія одного злочину 

18, 00 Т/с «Лікар Ковальчук-

2»

19.50 Говорить Україна

21, 00 Т/с «Ти моя кохана»

23.20 Контролер

24, 00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03, 00 Зона ночі

04.35 Абзац

06.29, 7.44 Kids Time

06.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.45, 24, 00 Київ вдень та 

вночі

08.45 Т/с «Любов напрокат»

10.35 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.50, 21, 00 Будиночок 

на щастя

17.00, 19, 00 Хто зверху?

22, 00 Х/ф «Пустун»

01, 00 Х/ф «Машина часу»

02.55 Служба розшуку 

дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21, 00 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

12.00, 13.20 Х/ф «Зламана 
стріла»

14.45, 21.20 Т/с «Папаньки»

16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

22.20 Нові лідери

00.10 Х/ф «Протистояння»
01.55 Т/с «Прокурори»

02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17, 00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 

23.00,24.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55, 9.00 Х/ф «Назад 
дороги немає»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.30 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 3, 4

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Візитки Карпат 

07.20 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

10.20 Уроки української 

літератури 

10.35 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

10.40 Лайфхак українською 

10.50 Як це? 

11.15 100 років української 

історії 

11.20 100 років української 

літератури

11.35 100 років українського 

кінематографа 

11.45 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Київський академічний 

театр «Колесо». Жан-

Батіст Мольєр. «Уявно 

хворий», 16+

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Мистецькі історії 

15.45 Як це? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури

17.00 #ПроСлово з 

Олександром Михедом

17.10 100 років української 

історії 

17.15 100 років української 

літератури 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

19.00 Посттравматичний 

синдром 

20.00 Букоголіки 9

20.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

21.00 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Державна зрада» 

22.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 3

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 4

01.55 Розсекречена історія. 

02.50 Документальна 

програма. «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

03.35 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Державна зрада» 

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

04.40 Т/с «Анатомія Грей»

06.30, 15.30 Все буде добре!

08.25 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-2»

08.55, 0.55 Т/с «Пляжний коп-3»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

13.10 Х/ф «Неймовірне 
життя Волтера Мітті»

15.15 Х/ф «Транс»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

01.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Румунія — Сербія. ЛН 

УЄФА

07.45 Журнал ЛЧ

08.15 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 13.20 Головна команда

11.30 Україна — Чехія. ЛН 

УЄФА

14.15 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

16.05 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА

17.55 ЛН УЄФА. Огляд туру

18.50 Ісландія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА

20.40 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

22.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

00.15 Ірландія — Уельс. ЛН 

УЄФА

02.05 Казахстан — Андорра. 

ЛН УЄФА

03.55 Хорватія — Йорданія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 22.55 ЛН УЄФА. Огляд 

туру

06.55 Ісландія — Швейцарія. 

ЛН УЄФА

08.45 Огляд матчу «Іспанія-

Англія». ЛН УЄФА

08.55 Вірменія — Македонія. 

ЛН УЄФА

10.45 Огляд матчу «Франція-

Німеччина». ЛН УЄФА

10.55 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. ЛН 

УЄФА

12.45, 15.05 ЛН. Матч-центр

13.15 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА

15.35 Хорватія — Йорданія. 

Контрольна гра

17.20 Журнал ЛЧ

17.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

19.15 Україна — Чехія. ЛН 

УЄФА

21.05 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

23.50 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА

01.40 Огляд матчу «Ірландія-

Уельс». ЛН УЄФА

01.50 Румунія — Сербія. ЛН 

УЄФА

03.40 Огляд матчу «Бельгія-

Нідерланди». 

Контрольна гра

03.50 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

05.40 Огляд матчу «Данія-

Австрія». Контрольна 

гра

МЕГА

06.00, 2.20 Бандитський Київ

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Невідомий океан

09.00, 17.40 Незвичайні 

культури

10.00 Брама часу

11.00 Скептик

11.50 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.40, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Скарби зі сховищ

18.45, 20.50 Секретні території

00.45 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 «Ух ти show»

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 1.00 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

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

відьми»

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

19.00, 23.00 ЛавЛавСar

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.40 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Баскетбол 3х3. 

Фінали

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 21.00, 3, 00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

10.00, 11.50, 14.40, 15.10, 

3.50 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018.

11.25, 15.35 Телепродаж

12.40, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Бокс. Фінали

16.00, 1.00, 1.10 ІІІ літні 

Юнацькі ОІ-2018. 

Карате. Фінали

16.30, 19, 00 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Футзал. 

Фінали

18.00 Інформаційна година

21.25 Олімпійська доба

02.00 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Церемонія 

закриття

03.20 Тема дня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.15 Ліга сміху-2018

22.20 Ігри приколів-2018

23.20 Вечірній Київ

01.20 Розсміши коміка

05.15 Чистоnews-2018

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»

13, 00 Т/с «Плата за 

порятунок»

14, 00 Д/п «Склад злочину»

14.50, 15.45, 16.45, 2.05 

Речдок

18, 00 Стосується кожного

20, 00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Другорядні 
люди»

04.10 Д/п «Великі українці»

04.55 Top Shop

05.25 Удачний проект

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30, 5, 00 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.30 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16, 00 Історія одного злочину 

18, 00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна

21.00, 24, 00 Т/с «Дочки-

мачухи»

23.20 По слідах

02, 00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.05 Абзац

05.49, 6.45 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.50, 23.30 Київ вдень та 

вночі

07.50 Ревізор

10, 00 Пристрасті за ревізором

13, 00 Будиночок на щастя

16.30, 19, 00 Топ-модель

21.40 Кохання на виживання

00.40 Х/ф «Мобільник»

02.25 Служба розшуку 

дітей

ICTV

04, 00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

12.25, 13.20 Х/ф 

«Протистояння»

14.45 Т/с «Папаньки»

16.20, 21.30 Дизель-шоу

17.40, 24, 00 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Антизомбі

03.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17, 00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00,24.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5, 00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22, 00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Розпад»
07.10 Х/ф «Усе перемагає 

любов»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «У небі «Нічні 
відьми»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.50, 16.55, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.25 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Візитки Карпат 

07.20 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка. 

Галина Крук

10.20 Уроки української 

літератури 

10.25 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

10.35 Лайфхак українською 

10.45 Додолики. Лялькове шоу 

11.00 Мистецькі історії 

11.15 100 років української 

історії 

11.25 100 років української 

літератури 

11.35 100 років українського 

кінематографа 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Державна зрада 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Лайфхак українською 

15.40 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з Тетяною 

Стус

17.15 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Українська читанка. 

Любко Дереш

19.00 Документальна 

програма. Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода 

20.00 Музеї. Як це працює? 

20.25 UA.МУЗИКА. кліп 

Гапочка – Монета 

20.30 Як дивитися кіно 

21.00 Національна опера 

України. Херман 

Левенсхольд. 

«Сильфіда»

22.20 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 

22.55 UA.МУЗИКА. кліп 

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Віктор Неборак 

01.55 Розсекречена історія. 

02.50 Документальна 

програма. Григір 

Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю… « 

04.25 Національна опера 

України. Херман 

Левенсхольд. «Сильфіда»

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Х/ф «Спокута»
08.50 Т/с «Швидка 

допомога»

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00 Підсумки

19.00 «Ехо України»

22.00 Поярков. NEWS

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-2»

08.55 Т/с «Пляжний коп-3»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Відеобімба

13.25 Х/ф «Ефект близнят: 
вампіри»

15.30 Х/ф «Ефект близнят: 
меч імператора»

19.25 Х/ф «В’язень»
21.15 Х/ф «Битва 

драконів»
23.05 Змішані єдиноборства. 

UFC №212

01.25 Цілком таємно

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Шотландія 

— Португалія». 

Контрольна гра

06.10 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

08.00 Огляд матчу «Румунія-

Сербія». ЛН УЄФА

08.10 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Ірландія — Уельс. ЛН 

УЄФА

12.10 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

13.55 Україна — Чехія. ЛН 

УЄФА

16.05 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА

18.00 ЧІ. Передмова до туру

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

19.45 Футбол Tables

21.20 ЛН УЄФА. Огляд туру

22.15, 5.35 Топ-матч

22.50 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

00.55 Румунія — Сербія. ЛН 

УЄФА

02.45 ЧІ. Передмова до туру

03.15 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

05.05 Світ Прем’єр-ліги

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.15 Казахстан — Андорра. 

ЛН УЄФА

08.05 Огляд матчу «Україна-

Чехія». ЛН УЄФА

08.15 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. ЛН 

УЄФА

10.05 Журнал ЛЧ

10.35 Огляд матчу «Ісландія-

Швейцарія». ЛН УЄФА

10.45 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА

12.35 Огляд матчу «Данія-

Австрія». Контрольна 

гра

12.45 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

14.35 ЛН УЄФА. Огляд туру

15.30 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

17.20, 00.00 Світ Прем’єр-ліги

17.50 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

19.50 ЧІ. Передмова до туру

20.20 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

22.10 Україна — Чехія. ЛН 

УЄФА

00.30 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

02.15 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА

04.05 Вірменія — Македонія. 

ЛН УЄФА

МЕГА

06.00, 5.40 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Невідомий океан

09.00 Незвичайні культури

10.00 Історія українських 

земель

11.00 Скептик

11.50 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.45, 21.45 Річкові монстри

16.40, 22.45 Скарби зі сховищ

17.40 Азія класу люкс

18.45, 20.50 Секретні території

00.45 Війна всередині нас. 

Гіпертонія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 М/ф «Барбі: казкова 

країна»

10.15 «Ух ти show»

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 2.20 Орел 

і решка

01.00 Вечірній квартал

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.20 Х/ф «Везунчик»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.30 Х/ф «Гарфілд»
18.00 Чотири весілля

19.00, 0.30 ЛавЛавСar

21.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

22.45 Х/ф «Медовий 
місяць у Вегасі»

01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

05.50 Корисні підкказки

УТ-1

06.00, 9.40, 11.50, 13.15, 

15.10 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018.

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

11.25, 14.40, 16.25 

Телепродаж

16.45, 23.00 ІІІ літні Юнацькі 

ОІ-2018. Церемонія 

закриття

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Чудова гра

19.25 Д/ф «Неповторна 

природа»

20.30 Перша шпальта

21.25 Олімпійська доба

21.50 ІІІ літні Юнацькі ОІ-

2018. Яскраві моменти

01.10 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода»

02.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»

03.20 Тема дня

03.50 52 вікенди

04.15 Фольк-music

05.10 Д/ф «Спільноти 

тварин»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ЖОВТНЯ 2018
19 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07, 00 Гроші-2018

08, 00 Сніданок. Вихідний

10.00, 10.35 Їмо за 100

11.20, 23.15 Світське життя-

2018

12.30 Модель XL-2

14.25 Король десертів

16.30 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка-2018

20.15 Українські сенсації

21.15 Жіночий квартал

00.15 Ігри приколів-2018

01.15 Вечірній Київ

05.20 Секретні матеріали

ІНТЕР

06.25 М/ф

06.55 Чекай на мене. Україна

08.45 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

10.30 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

12.30 Х/ф «Біле сонце 
пустелі»

14.15 Т/с «Абатство Даунтон»

20, 00 Подробиці

20.30 Концерт 

22.30 Т/с «Господиня 

великого міста»

02.15 Д/п «Євгеній Крилатов. 

Саундтрек епохи»

02.55 Х/ф «Як 
посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

04.00, 5.15 Стосується 

кожного

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19, 00 Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

08.30 Т/с «Ти моя кохана»

12.20, 15.20 Т/с «Експрес-

відрядження»

16.45, 20, 00 Т/с «Подаруй 

мені життя»

22, 00 Т/с «Трава під снігом»

01.50 Телемагазин

02.20 Т/с «CSI: Маямі»

03.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.30 Зона ночі

05.09, 6.25 Kids Time

05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.30 Заробітчани

12.30 Хто проти блондинок?

14.30 Хто зверху?

16.30 М/ф «Університет 

монстрів»

18.30 Х/ф «Залізна 

людина»

21, 00 Х/ф «Залізна 

людина-2»

23.30 Х/ф «Виходу немає»

ICTV

05, 00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20, 12.45, 18.45 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-

13, 00 «На трьох»

14.50 Т/с «Папаньки»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Людина-павук-3: 

ворог у тіні»

22.20 Х/ф «Людина-павук-2»

01.40 Т/с «Прокурори»

03.05 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06, 00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00,24.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5, 00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина часу

15.10 Код успіху

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3, 00 Вікно в Америку

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна Карта

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.15 Top Shop

06.15 Х/ф «Вічний поклик»

12.00 Україна вражає

12.50, 3.55 «Речовий доказ

16.00 Легенди карного 

розшуку

19.00, 2.00 Свідок

19.30 Х/ф «Кухарка»

21.00 Х/ф «Ас із асів»

23.00 Х/ф «Немислиме»

00.55 Таємниці кримінального 

світу

02.35 Випадковий свідок

02.55 Правда життя. Професії

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Галина 

Яблонська 

07.00 Новини 

07.05 Біографії великих. 

Просвітлений. 

Біографія Далай Лами

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.15 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.30 Хочу бути

08.50 UA.МУЗИКА. кліп 

09.00 Новини 

09.05 Світ навколо

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Українська читанка. 

Софія Андрухович

09.50 Фольк-music. Діти 

10.40 Казки, перевірені 

часом. 

Мультиплікаційний 

фільм. Саффі 

12.05 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

«Запорожець за 

Дунаєм», 16+ 

14.00 Музеї. Як це працює? 

14.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.50 Українська читанка. 

Сергій Жадан

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 Суспільний університет 

15.40 NA HI BA 

15.50 UA.МУЗИКА. Кліп

16.00 Українська читанка. 

Артем Чапай

16.10 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

17.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

17.55 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Ірина Жиленко 

19.05 Сильна доля 

19.55 Львівський театр опери 

і балету. Джузеппе 

Верді. «Бал-маскарад» 

22.10 Документальна 

програма. Федір 

Стригун. Абриси долі

23.00 Головна роль. Галина 

Яблонська 

23.50 Фольк-music

01.00 Біографії великих. 

Просвітлений. 

Біографія Далай Лами

01.50 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

03.15 Львівський театр опери 

і балету. Джузеппе 

Верді. Бал-маскарад 

05.30 Музеї. Як це працює? 

 

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Битва екстрасенсів

12.00 Зважені та щасливі

15.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

21.55 Invictus. Ігри 

нескорених-2018 

22.55 Цієї миті рік потому

ПРЯМИЙ

09.00 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 11.15, 14.15 LIVE

12.15 МЕМ

13.00 Споживач

15.00 Концерт

16.00 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 Кисельов. Авторське

18.15, 23.00 Кримінал

19.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

20.00 THE WEEK

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 Загублений світ

12.55 Х/ф «Битва 

драконів»

14.45 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»

16.35 Х/ф «Команда-8: 

у тилу ворога»

18.30 Х/ф «В ім’я Бен-

Гура»

20.05 Х/ф «Геркулес»

22.00 Х/ф «Хижак»

00.05 Х/ф «Хмарний атлас»

03.20 Люстратор. Прокляття 

системи

04.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Польща — Італія. ЛН 

УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 Франція — Німеччина. 

ЛН УЄФА

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.25 Україна — Чехія. ЛН 

УЄФА

12.15 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

14.00, 16.25 Check-in

14.25 «Челсі» — «МЮ». ЧА

16.55 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

18.55 «Ювентус» — 

«Дженоа». ЧІ

19.45 Футбол Tables

20.55 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Удінезе» — «Наполі». 

ЧІ

23.25 ЛН УЄФА. Огляд туру

00.20 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

02.10 «Гаддерсфілд» 

— «Ліверпуль». ЧА

04.00 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Світ Прем’єр-ліги

06.30 Ірландія — Уельс. ЛН 

УЄФА

08.20 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

10.10 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

10.40 ЧІ. Передмова до туру

11.10 Іспанія — Англія. ЛН 

УЄФА

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55, 18.55 Тур ONLINE

13.55 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

14.45, 20.15 Футбол NEWS

16.55 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Гаддерсфілд 

Ліверпуль». ЧА

21.30 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

23.20, 1.35 Check-in

23.45 «Челсі» — «МЮ». ЧА

02.05 «Ювентус» — 

«Дженоа». ЧІ

03.55 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 Брама часу

08.35, 18.05 У пошуках істини

10.35 Любов, ненависть і 

пропаганда. Холодна 

війна: правила гри 

змінені

12.20, 21.00 Охоронці Гітлера

14.10, 22.50 Секретні території

15.05 Невідомий океан

17.05, 23.40 Річкові монстри

00.30 Наші

04.10 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30, 17.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.10, 19.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00 «Ух ти show»

13.10 М/ф «Барбі: Казкова 

країна»

14.35. 15.35, 21.00, 22.00, 1.50 

Орел і решка

00.10 Х/ф «Оселя зла-3»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.30 М/ф «Мавпи в космосі-

2: удар у відповідь»

12.50 Х/ф «Кіт у чоботях»

14.00 Чотири весілля

17.15 Х/ф «Медовий 

місяць у Вегасі»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

01.00 БарДак

02.00 17+

03.00 Панянка-селянка

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.30 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3, 00 Новини

10, 00 Лайфхак українською

10.10 Д/ф «Це цікаво»

10.4 Чудова гра

11.05, 16.30 Телепродаж

11.30 Хто в домі господар?

12, 00 Сильна доля

13, 00 Х/ф «Пророк 
Мойсей — вождь-
визволитель»

14.50 Казки, перевірені 

часом. «Вероніка»

16.50 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00, 5.05 Розсекречена 

історія

21.30 Концерт Арсена 

Мірзояна

22.25 Д/ф «Неповторна 

природа»

22.55, 3.30 Світло

00.05 Д/ф «Незвичайні 

культури»

00.30 Д/ф «Дива Китаю»

01.35 Д/ф «Китайський 

живопис»

02.10 Д/ф «Смачні історії»

04.25 Війна і мир
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КАНАЛ «1+1»

06, 00 ТСН

07.00, 1.50 Українські 

сенсації

08, 00 Сніданок. Вихідний

09, 00 Лото-забава

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.20 Світ навиворіт

15.50 Х/ф «Перевізник»

17.45 Х/ф «Перевізник-2»

19.30, 4.50 ТСН-Тиждень

21, 00 Танці з зірками

23.45 Ліга сміху-2018

ІНТЕР

06, 00 М/ф

06.30 Х/ф «Зозуля з 
дипломом»

08, 00 УДачний проект

09, 00 Готуємо разом

10, 00 Орел і решка. Морський 

сезон-2

11, 00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.10 Х/ф «Прикинься моїм 
хлопцем»

14, 00 Т/с «Абатство Даунтон»

17.20 Концерт 

20, 00 Подробиці

20.30 Х/ф «Сфера»
22.30 Х/ф «Афера 

по-американськи»
01.25 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.50 Зоряний шлях

08.45 Т/с «Подаруй мені 

життя»

13, 00 Т/с «Дочки-мачухи»

17.00, 21, 00 Т/с «Мій 

найкращий ворог»

19, 00 Сьогодні. Підсумки 

20, 00 Головна тема

23, 00 Х/ф «Береги 

любові»

01.00, 2.30 Історія одного 

злочину 

02, 00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03, 00 Зона ночі

05.10 Стендап-шоу

06.04, 7.25 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі шоу»

07.30 М/ф «Бігфут молодший: 

стань легендою»

09.20 М/ф «Університет 

монстрів»

11.20 Х/ф «Золоте дитя»
13.10 Х/ф «Залізна людина»
15.50 Х/ф «Залізна 

людина-2»
18.20 Х/ф «Залізна 

людина-3»
21, 00 Х/ф «На межі 

майбутнього»
23.15 Х/ф «Машина часу»
01.10 Х/ф «Жах Амітівілля»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55, 12.45 Факти

05.20 Інсайдер

07.05 Т/с «Відділ 44»

10.55 Х/ф «День бабака»
13.10 Х/ф «Людина-павук-

2»
16.45 Х/ф «Людина-павук-

3. Ворог у тіні»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Післязавтра»
23.05 Х/ф «Життя»
01.05 Т/с «Прокурори»

02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00,24.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5, 00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.15 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3, 00 Час-Time

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Винна карта

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.45 Т/с «Спрага»

11.15 Х/ф «Беремо все на 
себе»

12.50 Х/ф «Мерседес» 
тікає від погоні»

14.20 Х/ф «Салма та 
Салім»

17.20 Х/ф «Ас із асів»
19.00 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»
21.00 Х/ф «Засуджений»
22.45 Х/ф «Транзит»
00.30 Х/ф «Немислиме»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Тарас 

Дудко

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

07.30 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Прага

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Світ навколо

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

09.50 Фольк-music. Діти 

10.40 Львівський театр 

опери і балету. 

Петро Чайковський. 

«Лускунчик», 12 +

12.45 Казки, перевірені 

часом. 

Мультиплікаційний 

фільм. Пастка для котів

14.15 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

15.10 Суспільний університет 

15.40 Як це? 

16.10 Концертна програма. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз. 

Найкраще 

18.30 Документальний серіал. 

Дешевий відпочинок. 

Лондон 

18.55 UA.МУЗИКА. кліп 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.10 Київський академічний 

Молодий театр. Фрідріх 

Шіллер. «Підступність і 

кохання»

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Територія Кіно. Тарас 

Дудко

23.50 Фольк-music 

01.00 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 

01.40 Концертна програма. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз. 

Найкраще 

03.50 Документальна 

програма. Раїса 

Кириченко. Діагноз 

– народна

04.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Петро 

Селецький

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

 

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

07.05, 11.05 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.10 Все буде смачно!

10.05 Караоке на майдані

12.05 МастерШеф

17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Invictus. Ігри 

нескорених-2018 

22.30 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00 Споживач

10.00 Кисельов. Авторське

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 14.15 LIVE

12.15, 19.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

13.15 МЕМ

15.15 Слова і музика

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

17.15 Кримінал

18.00, 22.00 THE WEEK

20.00 Підсумки тижня

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 102. Поліція

09.00 Загублений світ

13.00 Шалені перегони

14.00 Х/ф «Геркулес»
15.50 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
17.55 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
19.40 Х/ф «Гарячі голови»
21.10 Х/ф «Гарячі голови-

2»
23.00 Профутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC №212

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Ювентус» — 

«Дженоа». ЧІ

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Журнал ЛЧ

10.55 «Челсі» — «МЮ». ЧА

12.40, 3.10 ЛН УЄФА. Огляд 

туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Львів» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

19.25 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Парма» — «Лаціо». ЧІ

00.50 Журнал ЛЧ

01.20 «Евертон» — «Кристал 

Пелес». ЧА

04.05 «Фіорентина» 

— «Кальярі». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.40 «Удінезе» 

— «Наполі». ЧІ

07.45 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

09.25 Світ Прем’єр-ліги

09.55 «Гаддерсфілд» 

— «Ліверпуль». ЧА

11.40 «Ворскла — Динамо. 

ЧУ

13.25 «Фрозіноне» — 

«Емполі». ЧІ

14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables

15.25, 20.55 Журнал ЛЧ

15.55 «Парма» — «Лаціо». 

ЧІ

17.55 «Евертон» — «Кристал 

Пелес». ЧА

20.00 «Фіорентина» 

— «Кальярі». ЧІ. 

21.25 «Інтер» — «Мілан». ЧІ

23.25, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Львів» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

03.40 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Брама часу

09.10, 18.40 У пошуках істини

10.55 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.55, 21.00 Охоронці Гітлера

14.45, 22.50 Секретні території

15.40 Таємнича Латинська 

Америка

17.40 Річкові монстри

23.40 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30 «Ух ти show»

09.30, 17.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

11.15, 19.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.10 М/ф «Барбі: казкова 

країна Мермедія»

14.35, 15.35, 21.00, 22.00 

Орел і решка

00.10 Вечірній квартал

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»

12.45 Х/ф «Як створити 
ідеального хлопця»

14.30 Х/ф «Гарфілд»
16.00 Чотири весілля

17.15 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

01.00 БарДак

02.00 17+

03.00 Панянка-селянка

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06, 00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3, 00 Новини

09.40 Х/ф «Пророк 
Мойсей — вождь-
визволитель»

11.25 Д/ф «Гордість світу»

12, 00 Енеїда

13, 00 Лайфхак українською

13.15, 16.30 Телепродаж

13.35 Д/ф «Світ дикої 

природи»

14.05 #ВУКРАЇНІ

14.30 Перший на селі

15, 00 Фольк-music

16.15 Своя земля

16.50 Т/с «Галерея Вельвет»

20, 00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22, 00 Концерт Євгена Хмари

23.35 Д/ф «Імперія»

00.35 Д/ф «Китайський 

живопис»

01.30 Д/ф «Дива Китаю»

02.10 Д/ф «Смачні історії»

03.30 Світло

04.25 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Ігор ВІТОВИЧ

 Спецслужби Великої 
Британії встановили осо-
бу третього підозрювано-
го в отруєнні Сергія і Юлії 
Скрипалів в англійському 
місті Солсбері, повідоми-
ла британська газета «Те-
леграф» ще 27 вересня. 
За даними журналістів, 
він був агентом російсь-
кої військової розвідки 
ГРУ і відповідав за пла-
нування замаху. Зокре-
ма, здійснював розвідку 
в Солсбері під виглядом 
туриста, який цікавить-
ся архітектурою місцево-
го собору, ще до прибуття 
двох безпосередніх вико-
навців отруєння. Газета 
«Телеграф» тоді повідо-
мила, що британським 
правоохоронним органам 
відоме прізвище керів-
ника операції, але вони 
наразі тримають його в 
таємниці. 
 Але таємниця протри-
малася недовго. 10 жовт-
ня російський сайт «Фон-
танка» назвав прізви-
ще третього росіянина, 
який, за даними видан-
ня, керував операцією в 
Солсбері. Йдеться про 45-
річного Сергія Федото-
ва, який вилетів із Вели-
кої Британії 4 березня — в 
день отруєння Скрипалів. 
«Фонтанка» стверджує, 
що слідчим Скотланд-

Ярду відомо про третьо-
го учасника замаху, але 
у відомстві вирішили ого-
лосити про нього пізніше. 
Імена двох попередніх пі-
дозрюваних раніше ого-
лосила британська влада: 
Олександр Петров і Рус-
лан Боширов. За даними 
розслідувачів, насправ-
ді це співробітники ГРУ 
Росії Олександр Мішкін 
та Анатолій Чепіга. 
 10 жовтня ЗМІ повідо-
мили, що підозрювані в 
отруєнні Скрипаля Олек-
сандр Мішкін і Анатолій 
Чепіга в 2014 році таємно 
відвідували Чехію, де сте-
жили за колишнім росій-
ським розвідником. За да-
ними «Фонтанки», Сергій 
Федотов здійснив цю поїз-
дку разом із ними. Чеські 
спецслужби відмовилися 
від коментарів.
 Чепіга, Мішкін і Фе-
дотов є, ймовірно, спів-
робітниками Головно-
го управління Генштабу 
ЗС РФ (колишнє ГРУ). 
За даними «Фонтанки», 
Сергій Федотов відві-
дував Чехію в січні-лю-
тому 2014 року разом з 
«Олександром Петро-
вим» (Мішкіним). Обид-
ва користувалися закор-
донними паспортами 64-
ї серії з близькими номе-
рами. Вважають, що такі 
паспорти видають саме 
російським розвідникам. 

У Чехії росіяни стежили 
за Сергієм Скрипалем, 
який у той час контак-
тував iз місцевими спец-
службами.
 Окрім Праги, Києва, 
Мілана та Женеви, Сер-
гій Федотов щонаймен-
ше тричі відвідував Лон-
дон — у березні 2016-го, 
березні 2017-го і берез-
ні 2018-го. Останнього 
разу від прибув до Вели-
кої Британії 2 березня, як 
Петров i Боширов, але ін-
шим рейсом. А відлетіла 
трійця разом 4 березня, 
безпосередньо в день за-
маху. Скотланд-Ярд во-
лодів цією інформацією 
від початку, але з яки-
хось причин вирішив її 
притримати. 
 За інформацією «Фон-
танки», Сергій Федоров 
ідеально пасує до ролі тре-
тього підозрюваного. В 
Росії немає оформленої на 

нього нерухомості, транс-
портних засобів i телефон-
них номерів, він відсутній 
у соціальних мережах i 
базах даних виконав-
чих проваджень. Номер 
його паспорта на одну-дві 
цифри відрізняється від 
номерів документів, які 
видані громадянам Росії, 
місцем реєстрації яких 
вказува лося Хорошевсь-
ке шосе, 76 — штаб-квар-
тира Головного управлін-
ня генштабу міноборони 
РФ. 
 Допомогу «Фонтан-
ці» в подальшому роз-
слідуванні готові нада-
ти співробітники іншого 
російського видання The 
Insider, які зробили бага-
то для розкриття осіб ви-
конавців отруєння, про 
що заявив шеф-редактор 
The Insider Роман Добро-
хотов у ефірі радіостанції 
«Ехо Москви». ■

КОНФЛІКТ

Варшава кидає 
виклик Брюсселю
Усупереч застереженням Євросоюзу 
президент Польщі призначив 
27 нових суддів Верховного суду
Ігор ВІТОВИЧ

 10 жовтня президент Польщі Анджей Дуда призна-
чив 27 нових суддів Верховного суду, яких рекоменду-
вала Державна рада судочинства. Нові представники 
Верховного суду склали присягу перед главою держа-
ви. Як повідомив міністр Павел Муха з Канцелярії пре-
зидента, це черговий етап реформи системи правосуд-
дя в Польщі. «Це — повернення фундаментів довіри до 
системи правосуддя, відновлення функцій, які пови-
нен виконувати Верховний суд, і це — інструмент, який 
має гарантувати надзвичайний контроль судових ви-
років, що мають законну силу».
 Сім суддів працюватимуть у Цивільній палаті, 
а один — у Кримінальній палаті. Президентський 
міністр звернув увагу на значення Палати надзвичай-
ного контролю та суспільних справ, куди направлено 
19 із 20 суддів, котрих рекомендувала Державна рада 
судочинства.
 Голова Канцелярії президента не погодився із заки-
дами, ніби прийняття присяги від нових суддів Верхов-
ного суду означає порушення гарантій, які встановив 
Верховний адміністративний суд та сам Верховний суд 
стосовно закону про Верховний суд.
 Усунення з посад старого складу Верховного суду 
Польщі та призначення нового стало причиною гостро-
го конфлікту між Брюсселем та Варшавою. Європейсь-
ка комісія 3 жовтня склала через це скаргу на Польщу 
до Суду ЄС у Люксембурзі. На її погляд, положення за-
кону, що відправляють частину суддів на пенсію, загро-
жують незалежності судової системи в Польщі.
 Зі скаргою Єврокомісія склала також клопотання 
про пришвидшений розгляд справи і про так звані над-
звичайні заходи. Вона хоче, аби Суд ЄС велів тимчасо-
во зупинити виконання положень Закону про Верхов-
ний суд до завершення розгляду скарги та оголошен-
ня остаточного вироку. Віце-президент Суду ЄС вирі-
шить, чи підтримати звернення Єврокомісії. Якщо 
віце-президент Суду ЄС підтримає аргументи Комісії 
та погодиться застосувати тимчасові заходи, то зможе 
пригрозити фінансовими штрафами за невиконання 
постанови. 
 Потім буде організований процес у справі тимчасо-
вих заходів, під час якого Польща зможе представи-
ти свої інтереси та піддати сумніву доцільність клопо-
тання, а Єврокомісія — представити власні аргументи. 
Далі буде рішення у справі тимчасових заходів, оскар-
жити яке буде неможливо. Вирок у цій справі не перед-
бачає остаточного рішення щодо скарги Єврокомісії про 
порушення євросоюзного законодавства Польщею.
 Польська опозиція каже про «час розплати» для 
влади у Варшаві, а уряд, навпаки, закидає Брюсселю 
«втрату реальності». Спочатку у Варшаві рішення Єв-
рокомісії звернутися до Європейського суду тепер iще 
й через судову реформу (попередньо був позов стосовно 
вирубки лісу в Біловезькій пущі) в Польщі не викли-
кало надто запеклих суперечок: багато коментарів лу-
нали з табору польської опозиції, але відносно небага-
то — з боку правлячого націонал-консервативного та-
бору.
 Так, маршал Сенату Польщі Станіслав Карчевський 
iз правлячої партії «Право і справедливість» (ПіС) на-
голосив, що він не ясновидець і ще не знає, як поведе 
себе уряд у цій ситуації. Але Польща, за його словами, 
завжди поважала всі судові рішення і зразково викону-
вала рішення Європейського суду.
 Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, 
у свою чергу, заявив, що судова реформа «дуже важли-
ва», тому що вона втілює волю виборців. Хоча й далеко 
не всіх. Примусове відправлення на пенсію суддів спри-
чинило в Польщі масові протести, оскільки було спри-
йняте частиною суспільства як спроба влади позбути-
ся принципових непідкупних суддів, замінивши їх ло-
яльними до влади.
 На політичному рівні — в Європейській Раді — по-
зицію Польщі нещодавно заслуховували вже вп’яте. 
Після цього обговорення Німеччина та Франція напо-
легливо застерегли Польщу від «невідворотних кро-
ків». Однак, попри застереження почекати принайм-
ні висновків Європейського суду, Польща навіть при-
швидшила реорганізацію Верховного суду. На думку 
Єврокомісії, примусова відправка на пенсію верхов-
них суддів країни порушує основоположні принци-
пи про пожиттєвий статус судді і суддівську незалеж-
ність. Але президент країни Анджей Дуда вирішив 
піти ва-банк і привів до присяги новий склад Верхов-
ного суду всупереч застереженням Євросоюзу. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

Відставка «яструба»
 Подала у відставку постійна пред-
ставниця США при ООН Ніккі Хейлі. У 
світі її відставку сприйняли як втрату 
одного з небагатьох поміркованих го-
лосів здорового глузду в адміністрації 
президента Дональда Трампа. Хейлі не-
змінно захищала інтереси України, тому 
для нас це — втрата. З іншого боку, її 
вважали «яструбом». Цю вольову жінку 
також запам’ятають як таку, що підтри-
мувала  трампівську політику виходу з 
міжнародних організацій: за її підтрим-
ки США вийшли не лише з Паризької 
кліматичної угоди, а й також з ядерної 
угоди з Іраном, iз культурного фонду 
ЮНЕСКО і з Ради ООН iз прав людини. 
Її запам’ятають за впровадження ново-
го та небезпечного принципу, згідно з 
яким США допомагають тільки тим де-
ржавам, які вони вважають дружніми, 
тобто державам, які повністю підтри-
мують трампівську політику. Причин 
відставки не вказують, а лише висува-
ють версії: від певних розбіжностей із 
Дональдом Трампом до бажання Ніккі 
Хейлі розпочати самостійну політичну 
кар’єру. 

Аварія російської ракети на 
«Байконурі» 
 Під час запуску російського пілото-
ваного космічного корабля «Союз МС-
10» до Міжнародної космічної станції 
(МКС), здійсненого в четвер, 11 жов-
тня, з космодрому «Байконур» у Ка-
захстані, відбулося аварійне відклю-
чення двигунів другого ступеня раке-
ти-носія «Союз-ФГ». Екіпаж корабля у 
складі космонавта «Роскосмосу» Олек-
сія Овчініна та американського астро-
навта з НАСА Ніка Хейга не постраждав. 
Спусковий апарат корабля приземлив-
ся в Казахстані, повідомили в «Роскос-
мосі». 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Потужний ураган «Майкл» 10 жов-
тня досяг узбережжя американського 
штату Флорида. У другій половині дня 
в середу, 10 жовтня, місцями зафіксо-
вана швидкість вітру сягала 249 кіло-
метрів за годину, повідомили в амери-
канському Національному центрі про-
тидії ураганам і додали, що «Майкл» 
становить «смертельну небезпеку» для 
мешканців узбережжя Мексикансь-
кої затоки. Ураган має четверту кате-
горію з п’яти можливих за шкалою 
Саффіра-Сімпсона. Рівень небезпеки 
можуть підвищити, оскільки зафіксо-
вана швидкість вітру лише на два кіло-
метри за годину поступається силі ура-
гану найвищої, тобто 5-ї, категорії.
 Місцева влада закликала мешкан-
ців районів, що перебувають у зоні дії 
стихії, евакуюватися. Всього такий 
припис отримали понад 375 тисяч меш-
канців штату Флорида. Зокрема, ряту-
вальники побоюються затоплень і руй-
нувань будівель. Також через негоду 
довелося скоротити видобуток нафти 
та природного газу, закрито морські 
порти, скасовано понад 200 авіарейсів. 
У Флориді, Алабамі та Джорджиї без 
електропостачання вже залишилися 

понад 300 тис. домашніх господарств. 
У цих штатах діє режим надзвичайної 
ситуації, відселено близько півмільйо-
на людей. За першими оцінками, збит-
ки від стихії можуть перевищити 30 
млрд. доларів.
 Напередодні через наближення ура-
гану президент США Дональд Трамп 
оголосив надзвичайний стан у штаті 
Флорида. Він назвав ураган «монс-
тром». Губернатор Флориди Рік Скотт 
назвав буревій «найстрашнішим штор-
мом», який штат пережив за останні 
сто років, i застеріг від «неймовірно-
го руйнування» на узбережжі. Губер-
натор також запевнив, що одразу піс-
ля послаблення сили стихії в потерпілі 
регіони спрямують близько тисячі ря-
тувальників. Крім того, місцева влада 
мобілізувала 3 тис. 500 нацгвардійців 
для проведення рятувальних робіт. ■

ВИКРИТТЯ

Сєрьожа, який теж любить собори 
Російський сайт назвав ім’я третього росіянина, ймовірно, причетного 
до отруєння Скрипалів

■

Петров і Боширов: «Серього, третім будеш?».❙

СТИХІЯ

«Майкл» атакує «сонячний 
штат»
Ураган-«монстр» 
досягнув Флориди: США 
готуються до найгіршого

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Восени 2014 року в зоні АТО 
група розвідників на чолі з до-
свідченим капітаном Антоном 
Саєнком (позивний «Банде-
рас») намагається запобігти ди-
версії та знешкодити російсько-
го підривника Ходока. Завдання 
ускладнюється тим, що події 
відбуваються біля рідного села 
Бандераса. Така сюжетна кан-
ва нового українського фільму 
«Позивний «Бандерас», прокат 
якого розпочався 11 жовтня.
«Це другий фільм режисера 
Зази Буадзе. Після «Червоно-
го», який був хорошим філь-
мом, «Бандерас» став якіснішим 
творінням режисера, — ді-
литься враженнями Олександр 
Аронець. — Захоплюючий де-
тективний сюжет (це, мабуть, 
перший детектив з новітнього 
українського кіно), любовна 
лінія, і, головне, війна показа-
на такою, як вона є — з усіми 
ідеологічними підтекстами, з 
яскраво вираженим «мовним 
питанням», зрештою, з класною 
грою акторів».

«Моя війна почалася 
ще 27 років тому, в Грузії»
 Фільм «Позивний «Банде-
рас» став одним із переможців 
Дев’ятого конкурсного відбору 
Державного агентства України з 
питань кіно й вийшов дуже дина-
мічним — це чудово побудована 
детективна інтрига, яка постій-
но тримає глядача в напружен-
ні. Фільм створений компанією 
«Трияда продакшн» за підтрим-
ки Держкіно України. На прес-
конференції творці фільму роз-
повіли про перипетії, пов’язані 
зі знімальним процесом. 
 «Це жанрове кіно, яке так 
потрібне українському гляда-
чу на дуже актуальну й важли-
ву тему — московсько-українсь-
кої війни, — зазначив голова Де-
ржавного агентства України з 
питань кіно Пилип Іллєнко. — 
І це не пафосний, псевдопатріо-
тичний твір, а динамічна й ціка-
ва історія, яка в сучасному стилі 
глядацького кінематографа роз-
повідає й доносить до глядача 
важливі меседжі. Вважаю, що 
цей фільм варто порекомендува-
ти подивитися своїм друзям та 
знайомим.
 Цей фільм зроблено в жанрі, 
в якому, фактично, в Україні до 
того ніхто не знімав. Тож багато в 
чому це перша ластівка, адже за 
жанром — це трилер, детектив-
на історія з елементами екшну й 
батальних сцен. І це все поєдну-
вати дуже важко. Фільм заслу-
говує на похвалу через те, що ба-
гато речей, які в ньому є, надзви-
чайно гарно вдалися. 
 Держкіно дало 50 % на вироб-
ництво цього фільму, загальна 
вартість якого становить майже 
40 мільйонів гривень, й ми дуже 
задоволені результатом». 
 «Дуже часто життя нас за-
ганяє в такі обставини, коли ти 
повинен йти на компроміси, — 
поділився своїми роздумами ре-
жисер Заза Буадзе. — Але комп-
роміси бувають різними, й треба 
балансувати таким чином, щоб 
ти не перестав бути собою.
 Хотілося б, щоб українські 
фільми, які зараз знімаються, 
не лежали мертвим вантажем на 
полицях, а випромінювали енер-
гію й глядач поступово звик до 
того, що є нове, якісне українсь-
ке кіно. Фільми, які вийшли в 
прокат цьогоріч, починаючи з 
«Брами», «Коли падають дере-
ва», інші, вважаю, є дуже висо-
кого рівня. Але, на жаль, бокс-
офіси поки що дуже маленькі. 
 Коли мені запропонували 
сценарій «Бандераса», я побачив 
у ньому великий потенціал, але 

запропонував свою концепцію й 
своє бачення майбутнього філь-
му і сценаристам, і продюсерам. 
Вони це все прийняли, за що їм 
дуже вдячний. 
 Я не займаюся в кіно фікса-
цією власного «его», я — опові-
дач історій і мисливець за ними, 
й можу оцінити потенційно ці-
каву історію, а згодом намагаю-
ся цікаво й доступно її розповіс-
ти. Адже всі ми потребуємо тих 
чи інших історій, оповідей, бо 
приберіть їх — і в нашому жит-
ті нічого не залишиться. 
 Чому часто звертаюся до вій-
ськової теми? Бо з війною я живу 
вже давно, і моя війна почала-
ся ще 27 років тому, в Грузії… 
І знаю її не по телевізору, я там 
був… Тож час від часу хотів доно-
сити військову тематику до гля-
дача. 
 Багато дублів не люблю зні-
мати в жодному зі своїх фільмів! І 
час зйомок «Бандераса» вважаю 
одним із найщасливіших момен-
тів у моєму житті. Але, щоб бути 
об’єктивним, зазначу, що кіно — 
дуже складний виробничий про-
цес і завжди є якісь нюанси: ла-
мається техніка, змінюється по-
года, хворіє чи запізнюється на 
зйомки актор і т.д. Усе це було 
й цього разу, але загалом процес 
зйомок був захоплюючою приго-
дою. 
 Особлива подяка операто-
ру-постановнику Олександру 
Земляному — прекрасному май-
строві своєї справи. Це вже дру-
гий наш спільний фільм, а наразі 
знімаємо ще один». 
 Пилип Іллєнко розповів, що, 
коли комісія при Держкіно ух-
валювала рішення щодо запус-
ку фінансування цього фільму, 
відчував певне хвилювання, 
адже завжди тривожно й навіть 
складно знімати жанрове кіно 
про війну, яка триває, про біль, 
який продовжується. І дуже за-
доволений, що задум вдалося ре-
алізувати. 
 «Перед тим як фільм було за-
тверджено до знімального про-
цесу, ми з Сергієм Дзюбою на-
писали сценарій, який усі боя-
лися брати, говорячи, що війна 
триває, тема важка й треба заче-
кати три-чотири роки, поки все 
пройде, — пригадує один зі сце-
наристів, Артемій Кірсанов. — 
На нашу з Сергієм думку, жан-
рового кіно в Україні немає, але 
воно потрібне! Тож вдячні всім, 
хто причетний до створення кар-
тини й не побоявся взяти на себе 
відповідальність».

«У кадр треба заходити 
з запахом крові, поту та мазуту»
 Виконавець головної ролі ка-
пітана розвідки Олег Шульга за-
довго до зйомок фільму добро-
вольцем пішов на фронт і лейте-
нантом відвоював рік (у 2014-15 
роках) на сході, командуючи мо-
топіхотним взводом.
 «У фільмі велика кількість 
реальних військових-фронтови-
ків, які консультували акторів, 
надихали й виконували невелич-
кі ролі. Тож це наша спільна пра-
ця й творчо-військовий сплав. 
Тож реальна війна також зроби-
ла свій внесок у цей фільм, — го-
ворить Олег. — Я двадцять років 
працюю в театрі, тож більше 
послугувався професійними ак-
торськими навичками, ніж своїм 
військовим досвідом».
 Головного антигероя фільму 
— «Ходока» — зіграв двометро-
вий велетень Микола Змієвсь-
кий, який свого часу воював на 
сході й був снайпером із позив-
ним «Німець». 
 «Ми, актори, дуже вдячні на-
шим консультантам-військови-
кам, під чиїм пильним і не дуже 
ласкавим оком, — сміючись, ска-
зав актор Олег Волощенко, який 
зіграв майора ВДВ Коцюбу, — ми 
провели сім діб на тренувальній 
базі серед справжніх ветеранів-
фронтовиків і пройшли програ-
му, яку проходять наші спецпри-
значенці перед відправленням 
для виконання бойових дій. На 
тренуванні були моменти, коли 
існувала одна мета — вижити 
— й було відчуття справжнього. 

 

Бо якби не вони, то нічого б не 
було, у кадр треба заходити з за-
пахом крові, поту та мазуту, щоб 
була не просто гра акторів, а ти 
реально все переживав.
 До слова, після сцени бійки 
мого героя — майора ВДВ із «бер-
кутівцем» — бійці підходили й 
запитували: «Де ти служиш?». І 
це є найкращий комплімент для 
актора!».
 Зауважимо, що цей кінопро-
ект підтримав Генштаб — був за-
лучений комбриг 57-ї бригади, 
який надав військову техніку 
й своїх бійців, які також були в 
кадрі. 
 Режисер фільму Заза Буа-
дзе особливу подяку висловив 
італійському композитору Фран-
ко Еко, який написав музику до 
картини й спеціально прилетів із 
Риму до Києва на прем’єру. 

Знімали на Одещині 
і Херсонщині
 В ексклюзивних експрес-
інтерв’ю «УМ» дізналася у твор-
ців фільму певні деталі зйомок. 
 ■ Як довго тривали зйомки? 
— запитуємо у голови Держкі-
но Пилипа Іллєнка.
 — Контракт ми уклали в 
грудні 2016 року, й навесні цього 
року фільм було здано Держкіно. 
І ось нарешті відбулася прем’єра 
— це дуже хвилюючий для нас 
момент. Підкреслю, що це чер-
гова прем’єра цього року, адже 
останні півтора місяці прем’єри 
відбуваються щотижня. Щойно 
дізнався, що розмір бокс-офісу 
за перший уїк-енд попередньо-

го фільму («Скажене весілля»), 
випущеного у прокат, перевер-
шив усі сподівання — було вста-
новлено новий національний ре-
корд для українських фільмів на 
власному ринку — це понад 13 
мільйонів гривень. 
 ■ Де відбувався знімальний 
процес «Позивного «Банде-
рас»?
 — Не в зоні АТО, а в Одеській 
(там збудували військовий та-
бір) і Херсонській областях, зок-
рема, в селі Тягинка. Декілька 
сцен знято й у Києві.
 ■ Після фільму Зази Буад-
зе «Червоний», де ви також зі-
грали одну з вагомих ролей, не 
важко було переходити до ін-
шої, вже сучасної, тематики? 
— цікавимося в актора Олега 
Шульги.
 — Нічого важкого, адже будь-
який актор хоче зніматися й гра-
ти в театрі якомога більше, часті-
ше й втілювати різнопланові об-
рази. Наразі я б із задоволенням 
зіграв, наприклад, у комедії, 
якомусь фарсі! 
 ■ Хто допомагав під час зйо-
мок?
 — Серед акторського колек-
тиву як консультанти й актори 
були задіяні реальні воїни, які 
пройшли війну на сході. Їх важ-
ко ідентифікувати в стрічці — 
настільки прекрасно й гармоній-
но вони вписалися у картину. Ці 
хлопці допомагали й надихали 
реалістично грати — цей фактор 
дуже допоміг, адже вони не тер-
плять фальші ні у чому, тож була 
певна відповідальність й хотіло-
ся бути стовідсотково чесними з 
ними.
 ■ Чи є наразі якісь нові про-
позиції?
 — Так, зараз я працюю у філь-
мі «Довбуш», який знімає Олесь 
Санін. 
 ■ Які плани на найближ-
чий час? — питаємо у режисе-
ра Зази Буадзе.
 — Наразі вже знято дві трети-
ни нового фільму — «Червоний: 
без ліній фронту». Планую закін-
чити зйомки у травні наступного 
року. А ще «запускаюся» з іншим 
новим фільмом, але говорити про 
нього детально ще не хотілося б.

Окупність
 Очільник Держкіно Пилип 
Іллєнко констатує, що зараз 
загалом недостатньо рекламу-
ються українські фільми й це 
пов’язано з обмеженими кош-
тами, які держава може на це 
виділити. А щодо окупності за-
уважив, що фільми такої вар-
тості, як «Позивний «Банде-
рас», навіть теоретично на-
вряд чи окупляться в українсь-
кому прокаті. Бо для цього 
він має зібрати суму в 3-4 рази 
більшу, ніж було затрачено на 
його виробництво, — 100-120 
мільйонів гривень. А це не під 
силу на нашому кіноринку на-
віть більшості американських 
фільмів. 
 Дія програми «Фінансова 
підтримка української кіноін-
дустрії» — це саме покриття різ-
ниці між можливостями ринку 
та тими коштами, які необхідні 
для створення якісного контен-
ту. І якби Держкіно не робило 
цього, то максимум, що мав би 
український глядач, — це лише 
недорогі у виробництві комедії. 
 Нагадаємо, що в Україні до 
закриття кінотеатрів «Кінопа-
норама» й «Україна» було 513 
залів, а кінотеатрів — лише 
близько 170!.. і при тій серед-
ній вартості квитка, що є сьо-
годні, окупність складнопоста-
новочних фільмів у найближ-
чій перспективі є нереальною з 
економічної точки зору. Тому 
держава й підтримує створен-
ня українських фільмів. ■

ПРЕМ’ЄРА

Знешкодити підривника 
У прокат вийшов чесний фільм про АТО режисера 
Зази Буадзе «Позивний «Бандерас»

■

У воєнному детективі «Позивний «Бандерас» присутня любовна лінія.
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙

Військовий табір для зйомок фільму «Позивний «Бандерас» збудували в Одеській області.❙
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«Я дуже задоволений грою збірної України в Італії, за що подякував 
хлопцям. Результат гри нас також повністю влаштовує».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Із нового сезону в кален-
дарі європейських футболь-
них збірних відбулося серйоз-
не зменшення кількості това-
риських поєдинків, на зміну 
яким прийшли ігри Ліги на-
цій, з серйозним призовим 
фондом та хорошим турнір-
ним стимулом у вигляді мож-
ливого виграшу путівки на 
Євро.
 Щоправда, новостворений 
турнір повністю «товарняки» 
з розкладу національних ко-
манд Старого світу не витіс-
нив. У планах збірних усе ще 
залишаються «ревізійні ві-
конця» для внесення корек-
тив у їхню роботу. На почат-
ку наступного тижня (16 жов-
тня) у збірної України важли-
вий у контексті переможних 
перспектив у своїй «пульці» 
Ліги націй домашній поєди-
нок проти збірної Чехії.
 У середу ж підопічні Анд-
рія Шевченка перевірили свою 
готовність до принципового 
протистояння в контрольному 
поєдинку з італійцями. Після 
успішно проведених вересне-
вих поєдинків ЛН проти євро-
пейських середняків — чехів 
та словаків — «синьо-жовті» 
оптимістично дивилися й на 
зустріч з європейським гран-
дом, який останнім часом пе-
ребуває далеко не в найкра-
щих своїх кондиціях.
 Наслідком невдало завер-
шеної для італійців кваліфі-
кації на ЧС-2018 стала про-
гнозована зміна наставни-
ка. Щоправда, з приходом до 
керма «блакитної ескадри» 
Роберто Манчіні відчутного 
прогресу в її грі не відбуло-
ся. Від «сквадри адзурри» її 
вболівальники чекають пере-

мог, а, окрім звитяги над Са-
удівською Аравією, команді 
Манчіні похвалитися нічим.
 Відсвяткувати успіх у мат-
чі з українськими футболіста-
ми, що відбувся в Генуї, збір-

ній Італії теж не вдалося. Зре-
штою, здалося, що до перемо-
ги ближчими були гості, проте 
підсумком протистояння стала 
нічия — 1:1.
 «Звісно ж, уболівальники 

засмучуються, коли їхня ко-
манда не перемагає, але ми не 
повинні вислуховувати кеп-
кування на свою адресу. Якби 
ми забили ще один м’яч, всі 
були б задоволені нашою 

грою. На мою думку, справа 
тільки в результаті», — від-
повів Манчіні своїм крити-
кам.
 Серед тих, хто не дозволив 
італійській команді досягти 
переможного результату, — 
воротар збірної України Ан-
дрій П’ятов та її півзахисник 
Руслан Малиновський.
 Перший, хоч і пропустив 
необов’язковий м’яч, здій-
снив у матчі кілька яскра-
вих «порятунків». Натомість 
дальній удар представника 
бельгійського «Генка» вря-
тував «синьо-жовтих» від 
поразки. Загалом, міг Мали-
новський і нокаутувати гос-
подарів, але їм на допомогу 
прийшов каркас воріт.
 «Дуже задоволений грою 
команди. Задоволений і ре-
зультатом», — заявив піс-
ля матчу Андрій Шевченко, 
хоча першу половину поє-
динку його підопічні прове-
ли відверто невдало, дозво-
ливши супернику практично 
повністю контролювати хід 
поєдинку.
 Але після перерви, як 
відзначив Шева, українсь-
кі «збірники» зіграли дуже 
якісно, компактно і, навіть 
коли отримали м’яч у свої 
ворота, знайшли в собі сили 
для того, аби зрівняти раху-
нок. ■

ФУТБОЛ

Оце нічия!
Національна збірна України гідно пройшла випробування 
чотириразовим чемпіоном планети

■

У матчі проти італійців Руслан Малиновський (№8) забив свій дебютний гол за «синьо-жовтих».
Фото прес-служби ФФУ.

❙
❙

ТАБЛО

Товариський матч. Італія — Украї-
на — 1:1 (Бернардеськи, 55 — Ма-
линовський, 63; У: П’ятов, Караваєв, 
Бурда, Ракицький (Кривцов, 87), Мат-
вієнко, Сидорчук (Степаненко, 57), 
Малиновський, Зінченко, Марлос (Ци-
ганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73), 
Яремчук (А. Кравець, 76, Бутко, 90)).

■

Григорій ХАТА

 Новий сезон у вітчизняному бас-
кетболі розпочався з однією серйозною 
особливістю. На старт чоловічої супер-
ліги не вийшов найтитулованіший клуб 
країни — київський «Будівельник». Як 
пояснили в ФБУ, серйозні фінансові 
борги, котрі накопичила «Будка» пе-
ред гравцями клубу, наразившись та-
ким чином на санкції з боку ФІБА-Євро-
па, змусили керівництво вітчизняного 
баскетбольного господарства постави-
ти «на паузу» його виступи в офіційних 
турнірах.
 Щоправда, без свого представника 
в найсильнішій лізі країни столиця не 
залишилася — на старт вітчизняної су-
перліги-2018/2019 вийшов «Київ-Бас-
кет». Свій дебют у ЧУ столичний клуб, 
очолюваний наставником чоловічої 
збірної України Євгеном Мурзіним, 
розпочав iз поразки чинному чемпіо-
ну — «Черкаським мавпам». Однак, як 
відзначив наставник нового київсько-
го клубу, в його команди амбітні пла-
ни. «Ми будемо конкурентними у Лізі, 
адже перед нами стоять медальні за-
вдання», — наголосив Мурзін.
 Поки «Київ-Баскет» вибудовує стра-
тегію, котра допоможе йому дістатися 
до п’єдесталу, чинні володарі націо-
нального «золота» та «срібла» — «мав-

пи» та «Дніпро» — пожинають перші 
плоди своїх нещодавніх звершень, до-
сягнутих на внутрішній арені.
 Розігравши між собою Суперкубок 
країни, в якому перемога дісталася во-
лодарям національного Кубка з «Дніп-
ра», обидва колективи вийшли на між-
народну арену, де після проходження 
кваліфікаційного відбору опинилися 
серед учасників групового раунду Куб-
ка Європи.
 Щоправда, путівки до основного ета-
пу Єврокубку українським повпредам 
дісталися по-різному.
 Якщо «Черкаські мавпи» до групи 
Е в компанію данського «Баккен Бірз», 
косовської «Пріштіни» та румунської 
«Стяуи» пробилися, вигравши двоматче-
ве протистояння у кіпрського віце-чем-
піона — «Керавноса», то «дніпрянам» 
путівка до квартету G, де також грати-
муть болгарський «Левськи», грецький 
«Аріс» та фінська «Катанія», дістала-
ся, як «щасливим невдахам». Здобувши 

вдома впевнену перемогу над угорською 
«Альбою» в першому поєдинку другого 
раунду кваліфікації КЄ, в повторному 
матчі підопічні Дениса Журавльова не 
втримали комфортну 16-очкову перева-
гу, програвши супернику з різницею в 
23 бали. Утім підсумкові «-7» постави-
ли «Дніпро» на другий рядок у прото-
колі команд-невдах, перші три з яких, 
за регламентом турніру, також кваліфі-
кувалися до групового етапу.
 Загалом, матч-відповідь програли й 

«Черкаські мавпи», проте 11-очкового 
домашнього «гандикапу» підопічним 
Максима Міхельсона вистачило, аби 
без зайвого клопоту пройти до наступ-
ного етапу Кубка Європи.
 «Ми знали, що на нас очікуватиме 
складна гра. Але ми діяли в правильно-
му руслі й досягли потрібного результа-
ту», — сказав американський легіонер 
«мавп» Брандон Янг, який став найре-
зультативнішим у складі своєї команди 
(13 очок) на Кіпрі. ■

БАСКЕТБОЛ

Різними шляхами
Дві наші найкращі команди зіграють на груповому 
етапі Кубка Європи

■

Попри гостьову поразку «Черкаські мавпи» напряму кваліфікувалися до групового раунду 
Кубка Європи.
Фото з сайта ФІБА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи. Кваліфікація. Другий етап. 
«Альба» (Угорщина) — «Дніпро» (Україна) — 
90:67 (перша гра — 78:94). «Керавнос» (Кіпр) 
— «Черкаські мавпи» (Україна) — 64:61 (пер-
ша гра — 64:75).

■
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 — Тату, а «вік живи — вік 
учись» — це мудрість?
 — Звичайно, мудрість. А чому 
ти питаєш?
 — Мене на другий рік залишили.

* * *
 — Їздили сьогодні з дружи-
ною купувати мені нову зимову кур-
тку. Сиджу, розглядаю покупки. Дру-
жині — зимове пальто, зимові чо-
боти, кофточку та спідницю. Мені 
— шкарпетки! Не розумiю, як так 
вийшло?

* * *
 — Маразм — це коли чоловік 
сховав від мене пляшку коньяку і 
потім сам не може її знайти. А сар-
казм — це коли я дивлюся на нього і 
посміхаюся, тому що я давно знайш-
ла цю пляшку і випила.

* * *
 — Сьогодні прочитала, що від 
недосипання можна погладшати! 
Ось, виявляється, в чому причи-
на зайвої ваги! А то — булочки, бу-
лочки...

По горизонталі:
 2. Народний депутат, який 
прийшов до парламенту «за кво-
тою Майдану». 7. Суха трава, яку в 
царській армії прив’язували до лівої 
ноги, щоб навчити стройового кро-
ку. 8. Ім’я давньоримського імпера-
тора, від якого походить латинська 
назва місяця липня. 9. «Світлонос-
ний янгол», який став Князем тем-
ряви. 10. Зменшений варіант гру-
зинського імені Вахтанг. 12. Вулкан 
на острові Сицилія. 15. Знамени-
тий ромський театр. 17. Давньо-
римський бог ковальства і вогню. 
18. Розташування людей у військо-
вому строю в шерензі за зростом. 
19. Творче псевдо відомого казка-
ря Олександра Власюка. 21. Старо-
давня держава у Середній Азії. 22. 
Продовження даху або накриття без 
стін. 23. Давньогрецька богиня пе-
ремоги. 26. «А ... цвіте синьо-си-
ньо, а мати жде додому сина» (піс-
ня). 28. День народження. 29. Ка-
бан, якого тримали в господарстві 
для приплоду. 30. Студентський те-
атр на трьох акторів. 31. Ім’я відо-
мого тренера з художньої гімнасти-
ки, мами Ірини Дерюгіної.
По вертикалі:
 1. Відмітка в паспорті, що до-
зволяє перебувати на території пев-
ної держави. 2. Італійський купець і 
мандрівник, який побував в Індії та 
Китаї. 3. Певна норма харчових про-
дуктів для людини чи тварини. 4. 
Працівник театру, який підказує ак-

торам репліки. 5. Католицький па-
рафіяльний священик у Франції, 
Бельгії та деяких інших країнах. 6. 
Весняна квітка. 10. Біблійне міс-
то, де вперше люди розділилися за 
мовними ознаками. 11. Темперамент 
людини. 13. Сім днів. 14. Поперед-
ня згода держави на прийняття пев-
ної особи як глави дипломатичного 
представництва іншої держави. 15. 
Іудейський священик. 16. Пристрій 
для перекачування води чи повітря. 
20. Творче псевдо співачки Тетя-
ни Ліберман. 21. «... кури, Мотрині 
яйця» (народна приказка про якусь 
дурницю). 24. Райцентр на Чернігів-
щині, де вибухнули склади боєпри-
пасів. 25. Енергетичне поле навколо 
фізичного тіла людини. 26. «А я вже 
забув, де та ... гора, і не знаю, чи ... 
гора впізнала б мене» (Василь Стус). 
27. Знак Зодіаку.

Кросворд №108 
від 5—6 жовтня

У зв’язку зі святковими вихідними наступний номер 
«України молодої» вийде у середу, 17 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +3…+8

 +16…+21

 +3…+8

 +16…+21

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +1…+6

 +13…+18

 +3…+8

 +13…+18

Північ +1…+6

 +13…+18

 +3…+8

 +13…+18

Схід 0…+5

 +13…+18

 +2…+7

 +13…+18

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +4…+9

 +16…+21

 +4…+9

 +16…+21

 з 15 до 21 жовтня
  Овен (21.03—20.04). Завдання цього 
тижня — відкривати здібності й вирішувати 
проблеми, спираючись на інтуїцію. У питаннях 
здоров’я намагайтеся вміло поєднувати мето-
ди традиційної і нетрадиційної медицини.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
  Телець (21.04—21.05). Можуть прояви-
тися приховані спадкові хвороби соматичного ха-
рактеру. Цей тиждень буде переломним і приведе 
до одужання, що станеться за умови віри в те, що 
процес одужання залежить від самої людини.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
  Близнюки (22.05—21.06). Бажання в 
усіх бідах звинуватити родичів може призвес-
ти до вічних скандалів через різні дрібниці. У 
сім’ї можуть кипіти вулканічні пристрасті, за-
важаючи вам жити спокiйно.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Рак (22.06—23.07). Якщо раптом відбу-
ваються сумні події і ви починаєте відчувати 
тиск обставин, постарайтеся знайти прихова-
ний позитивний сенс усього, що відбувається. 
Зрозумівши це, ви легко впораєтеся з будь-
якими негараздами долі.
 Дні: спр. — 21; неспр. — немає.

  Лев (24.07—23.08). Наукою доведено, 
що багато людей лікуються взаємодією лю-
дини і тварини. Тварини не тільки допомага-
ють відновити здоров’я, а й уберігають гос-
подарів від багатьох життєвих негараздів.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
  Діва (24.08—23.09). Відвідання свя-
тих місць може стати не тільки популярним 
видом туризму, а й глибинною внутрішньою 
потребою людини. При духовнiй спрямова-
ності остерігайтеся потрапляння в секти де-
структивних культів.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
  Терези (24.09—23.10). Для вирішен-
ня проблем ні в якому разі не звертайтеся 
до людей, чия репутація викликає сумніви. 
Настав перiод кохання, творчості, активного 
виховання дітей.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
  Скорпіон (24.10—22.11). Внесіть у 
своє життя більше свята, веселощів, доз-
вольте собі зайнятися улюбленою справою, 
і ви відчуєте приплив сил, енергії. Любов 
буде тим промінчиком світла, який розсікає 
навіть найтемніші життєві моменти.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12). Настав час, 
коли ви можете на повну силу розгорнути свій 
інтелект, кмітливість. Ваші численні захоплен-
ня знайдуть практичне застосування. Попере-
ду новi перспективи, пошук однодумців i ша-
лений успiх.
 Дні: спр. — 21; неспр. — немає.
  Козеріг (22.12—20.01). У багатьох від-
будеться справжня корекція долі, і станеться 
це тільки в тому випадку, якщо активність і за-
повзятість будуть вашими провiдниками. Са-
мостійна побудова планів і проектів на майбут-
нє — основна тема тижня.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
  Водолій (21.01—19.02). Гальмом буде 
пристрасне бажання спочивати на лаврах по-
передніх заслуг. Дитяча тема, обов’язки і про-
блеми, пов’язані з нею, навпаки, примусять вас 
бiльше працювати.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
  Риби (20.02—20.03). Тим, хто має влас-
ну справу або захоплений кар’єрним зростан-
ням, для отримання бажаного результату зір-
ки радять проявити активність, наполегливість 
і творчий запал.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Дара ГАВАРРА

 Красуня, розумниця і просто хороша мама Міранда Керр 
у нещодавньому інтерв’ю сказала, що не проти стати бага-
тодітною мамою. Нагадаємо, одна з «ангелів» «Вікторії 
сікретс» уже має двійко діточок, а коли її спитали, чи вона 
не проти вкотре стати мамою, відповіла: «Звісно, так!», і 
для неї не відіграє ролі — хлопчик це буде чи дівчинка, 
аби здорове дитятко. Проте вже згодом топ-модель таки 
зізналася, що їй подобається виховувати хлопчиків (адже 
у неї два синочки), але було б цікаво здобути досвід вихо-
вання і дівчаток. Що ж, Міранді було б що передати у спадок 
майбутній донечці — красу, розкішну фігуру і ще багато-ба-
гато секретиків (не від «Вікторії», звісно) щодо догляду за 
зовнішністю, подачі себе на публіці тощо.
 «Бути мамою — це велика честь і безмежне щас-
тя. Але я завжди пам’ятаю, що це, крім усього іншого, 

ще й велика відповідальність. Адже 
хочеться, щоб ваші діти стали кра-

щою версією вас самих, — роз-
повіла модель. — будуть і не-

доспані ночі в перші місяці 
життя дитини, і тривоги за 
її здоров’я. Але посмішка на 

обличчі твоєї дитини компен-
сує все це, і ти розумієш, що 

все було не намарно!».
    Нагадаємо, майбутня 
топ-модель народила-
ся в Австралії, у її жи-
лах тече французь-

ка, шотландська, ан-
глійська кров, чим 

вона, мабуть, і 
завдячує своїй 
вроді. Красу-
ня виховує сина 

від шлюбу з акто-
ром Орландо Блу-

мом, а минулого року 
вона народила друго-

го сина — від мільяр-
дера, засновника ме-
сенджера SnapChat і 
випускника «Стенфор-
да» Евана Шпігеля, з 

яким того ж року стала 
на рушничок. ■

БЕБІ-БУМ

Багатодітність? 
Не питання!
Топ-модель Міранда Керр 
не проти народити ще одну 
дитину

■

Міранда Керр.❙

13—14 жовтня 
за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, на +16...+18. 
Пiслязавтра температура вночi +5...+7, удень +16...+18.

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, на +15...+17.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +3...+5, на +15...+17.
Одеса: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +18...+20.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +3...+5, вдень +18...+20. Моршин: уночi 
+4...+6, вдень +18...+20.

Анна Андрієвська: Заручниками Кремля стало два з половиною мільйона жителів окупованого Криму

Журналістка — про сум за малою Батьківщиною, неможливість відвідати батьків i стійку віру 
в повернення до складу України анексованого півострова
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