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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019

ІнФорУМ

«На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж усієї лінії
розмежування. Завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил,
міністром оборони та главою держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших
громадян, та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій із протилежного боку».

■ ДИСКУСІЇ

Соцмережі
—
розплідник
фейків
Як протистояти
неправдивій
інформації, що
поширюється в
електронних ЗМІ?
Олена ЯРОШЕНКО
Вплив соціальних мереж на
традиційні медіа, нові форми
взаємодії з аудиторією та нові
виклики, які стоять перед журналістикою, були в центрі уваги панельної дискусії, організованої Інститутом Густава Стрессемана у Бонні (Німеччина). Одним зі спікерів дискусії стала
перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.
— Щороку інститут організовує літню школу для молоді з
усього світу, яка має змогу поглибити свої знання з євроінтеграції, обговорити проблеми, з
якими стикається Євросоюз,
та знайти демократичні шляхи вирішення цих питань. Це
велика честь для мене — бути
запрошеною для виступу перед
цією зацікавленою аудиторією,
— зазначила український спікер.
Співрозмовниками в дискусії
стали президент Association of
Community Media доктор Вольфганг Рессманн, член правління Асоціації Європейських журналістів Гендрік Шотт, керівник менеджменту проектів Інституту Густава Стресеманна
Міхаель Мюнц, а також модератор, журналістка-фрілансер
Лена Кроненбюргер.
«Європейці стурбовані проблемою фейкових новин, сфабрикованих у тому числі за допомогою сучасних технологій.
Рецептом для боротьби з таким
явищем може стати підвищення кваліфікації журналістів,
дотримання професійних стандартів та запит на якісну журналістику», — підкреслює Ліна
Кущ.
Учасники дискусії наголосили на ролі медіа у збалансованому висвітленні конфліктів та чутливих для суспільства тем, пов’язаних, зокрема,
з міграцією, національними
меншинами, збройними конфліктами тощо. На відміну від
соціальних мереж, ЗМІ відповідальні за надання об’єктивної
та всебічної інформації своїй
аудиторії. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Інтенсивність обстрілів лишається
високою та має тенденцію до збільшення. Протягом 17-18 вересня офіційно зафіксовано 16 випадків порушення режиму
тиші збройними формуваннями Російської
Федерації з посіпаками. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил
із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, з гранатометів різних
систем та стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Лебединського,
Березового, Миколаївки. На луганському
напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»
противник обстріляв позиції наших захисників поблизу Залізного, Новотошківського,
Новолуганського, Луганського, Травневого,
Кримського. Під час виконання бойового
завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об’єднаних
сил загинув, два отримали поранення.
Загиблий — Владислав Рой із батальйону «Айдар». Як написали на офіційній сторінці батальйону, хоробрий воїн,
вірний товариш. «Владислав із Запорізької області. Нещодавно відсвяткував день
народження (30 серпня), і тепер йому назавжди буде 25.
В «Айдарі» служив із квітня 2019 року

Володимир Кравченко
командувач операції Об’єднаних сил

■ НА ФРОНТІ

Солодка МЗСУся
Хоч би скільки казали «перемир’я»,
окупанти стріляти не припиняють
стрільцем-помічником гранатометника».
Світла пам’ять воїну!
Після тривалої паузи військові очільники нарешті почали висловлюватися щодо перспективи розведення військ,
яке частиною українського суспільства
сприймається як «тиха капітуляція». Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив: «Проводяться підготовчі заходи з
відведення військ уздовж усієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних
сил, міністром оборони та главою держави. Ми до цього готові заради поліпшення життя наших громадян та, зрештою,
все буде залежати від дзеркальних дій
із протилежного боку». Кравченко також
розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське. У Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку відновлення мосту. Уже
підготовлено майданчик під будівельну

Увесь український народ прагне свободи, миру і безпеки. Запорукою цього є суверенна і соборна українська
держава. У боротьбі за її створення і утвердження віддали свої життя мільйони українців. Святий обов’язок кожного з нас — пам’ятати та шанувати жертовність найкращих синів і дочок українського народу.
У той час, коли нині наші воїни захищають Україну
від збройної агресії Росії, головну відповідальність за
долю України несе найвище керівництво держави, зокрема президент Володимир Зеленський. Як глава держави і верховний головнокомандувач він має усвідомлювати, що його позиція у питанні припинення російської агресії не повинна визначатися кон’юнктурними політичними міркуваннями та не може ігнорувати колосальну ціну,
сплачену українською нацією за свою незалежність. Президент має розуміти, що в українсько-російських відносинах виник не ситуативний конфлікт, а відбувається
чергова спроба Росії знищити Україну як незалежну державу.
Саме тому ми, громадські діячі, науковці, експерти, волонтери і добровольці, занепокоєні заявою президента Зеленського від 12 вересня 2019 року про те,
що на зустрічі лідерів держав «Нормандської четвірки»
буде обговорюватися «формула Штайнмайєра». Відомо, що ця формула передбачає проведення виборів на
окупованих Росією українських територіях і надання їм
особливого статусу. Застосування згаданої формули, яка
базується на нав’язаних Україні силою Мінських домовленостях, виносить за дужки переговорів питання деокупації Криму та відповідальності Росії як держави агресора.
Згода з цією або з будь-якою схожою формулою означатиме капітуляцію України на умовах Кремля. Миру з
Росією не можна досягати будь-якою ціною. Такий мир
призведе до ще масштабнішої війни, до більших жертв і
поневірянь українців, спричинить руйнацію незалежної
державності України. В історії українсько-російських відносин — безліч прикладів, коли поступки кремлівському керівництву заохочували агресора до ще більших вимог.
Прагнення України до справедливого миру є несумісним із капітуляцією на умовах агресора і має ґрунтуватися на загальновизнаних нормах міжнародного
права. Виходячи з цього, основою національної позиції
України у переговорах мають бути такі засади:
1. Росія розпочала і продовжує збройну агресію проти України, окупувала Крим і частини Донеччини та Луганщини. Унаслідок російської агресії загинули або були
скалічені десятки тисяч українців, мільйони наших громадян були змушені покинути свої домівки або поневіря-

техніку та для розміщення будівельних
матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під’їзної дороги.
Міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю «Радіо «Свобода»
розповів, що розведення військ на Донбасі
відбуватиметься не одразу. «Насамперед
воно проводитиметься не одночасно всюди, а ділянками. І буде нагляд, щоб це робилося з обох боків. Тобто, це не відступ»,
— сказав Загороднюк. Наразі Генштаб
працює над планом розведення, який має
врахувати всі ризики і який згодом представлять. Міністр запевнив: щодо кожної з
ділянок йтиме підготовка, пояснення, проробляння всіх технічних, логістичних питань, питань безпеки. «Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже
позиції, є вже ціла система укріплень, яка
вибудована. Ми говорили і з військовими,
і з Генштабом. Це буде зроблено правильно, щоб уникнути надмірних ризиків при
розведенні. Звичайно, стежитимемо, щоб
та сторона також це робила», — зазначив

міністр оборони. Він упевнений, що військові сприймають відведення як частину
стратегії.
Тим часом Дарка Оліфер, речниця
представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, повідомила,
що українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів у районах Золотого та Петрівського на Донбасі.
Але російська сторона заблокувала визначення можливої дати такого розведення. За словами Оліфер, українська сторона також заявила, що не має принципових заперечень по суті «формули Штайнмайєра» щодо місцевих виборів, однак
реалізація цієї формули можлива лише
за умови виконання наступних пунктів:
повне припинення вогню; забезпечення
ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на
всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення
сил та засобів уздовж усієї лінії зіткнення;
забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів,
передбачених українським і міжнародним
законодавством та Мінськими угодами.
При цьому, за словами речниці, сторонами досягнуто «значного прогресу щодо
взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб». ■

■ СПРОТИВ

Не допустимо капітуляції!
Відкрите звернення громадськості до президента України

❙ Кожен метр української землі политий
❙ кров’ю героїв.

мати жодних особливих статусів, які б ставили під сумнів унітарний устрій України.
8. Відповідальність за агресію проти України та окупацію українських територій несе Росія.
9. Україна повинна вимагати повного відшкодування збитків, завданих агресією та окупацією, і покарання винних за вчинення міжнародних кримінальних злочинів.
10. Мирні домовленості не можуть бути досягнуті
ціною відмови України від уже зробленого нею і конституційно закріпленого євроатлантичного цивілізаційного
вибору та курсу на повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі.
Усі ці положення мають стати ключовими елементами позиції України під час переговорів у будь-якому
форматі. Закликаємо президента України дотримуватися
саме такої позиції. Глава держави повинен усвідомлювати, що український народ не погодиться з принизливим
миром і чинитиме опір будь-яким спробам нав’язати капітуляцію перед Кремлем.

ються в умовах окупаційного режиму. Україна потерпає
не від «внутрішньоукраїнського конфлікту», а від здійснюваної Росією збройної агресії та її наслідків.
2. Звільнення окремих районів Донеччини та Луганщини невіддільне від деокупації Криму. І в Криму, і на
Донбасі агресор — один, природа агресії — одна, порушення міжнародного права та людських прав і свобод
— однакові. Всі окуповані Росією території мають бути
повернуті Україні разом і одночасно.
3. Кремль повинен звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих нею територіях.
4. На окупованих територіях не можуть відбуватися
вибори ні до органів місцевого самоврядування, ні до
Верховної Ради України.
5. Усі російські окупаційні сили повинні залишити
українську територію без будь-яких умов.
6. Україна має відновити повний контроль над усією
лінією українсько-російського державного кордону.
7. Звільнені Росією українські території не можуть

Василенко Володимир, Надзвичайний і Повноважний Посол України; Огризко Володимир, міністр закордонних справ (2007-2009 рр.); Брюховецький
В’ячеслав, почесний президент Національного
університету «Києво-Могилянська академія», Герой України; Гопко Ганна, народний депутат України; Омельченко Григорій, генерал-лейтенант,
Герой України, народний депутат України; Ярош
Дмитро, учасник російсько-української війни, командувач Української добровольчої армії (УДА);
Мазур Ігор, учасник російсько-української війни,
заступник головного командира УНСО; Зісельс
Йосип, дисидент, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України; Мовчан Павло, голова ВУТ «Просвіта», народний депутат України п’яти скликань; Заєць Іван, міністр екології
та природних ресурсів України, народний депутат
України п’яти скликань.
Усього на момент здачі номера підписалися понад
півтисячі осіб.

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

На 4,1 млрд доларів
Близько 1 млн
Україна прода-

275 тис.

10 тис.

річок

Майже1 тис.

українських

зникло в Укміст
ла цьогоріч агропродукції до ЄС, за інформацією доларів
безробітних
раїні за останні три десятиліття, i десятки тисяч вулиць України декомунізовані й отриМіністерства аграрної політики і продовольства, що надали США для технічної організації мовлення зареєстровано в Україні станом на б’ють на сполох в асоціації громад- мали нові або історичні назви, засвідчив Володимир
розформовується.
на Крим і Донбас, заявив заступник помічника 1 вересня, повідомили в Держав- ських організацій «Українська клі- В’ятрович.
ній службі зайнятості.
державного секретаря США Джордж Кент.
матична мережа».
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■ ДИЛЕМА

Хто терорист, хто повстанець?..
Перекриття мосту Метро у більшості киян викликало
досаду через запізнення
Оксана СОВА

собів масової інформації
якось одразу і дружно обросла домислами про «сварку з
коханою», яка нібито спровокувала радикальну поведінку
недавнього бійця АТО, мешканця Криму доокупаційної
пори Олексія Белька. Хоч зовсім про інше свідчили прапор
України на мосту, демонстративні постріли в повітря супроводом до вимог припинити капітуляційне відведення українських військ на
Донбасі та «зняття» дронуспостережника — задля підтвердження снайперської
кваліфікації.
Військові побратими Белька обурені таким провокативно-примітивним трактуванням протесту воїна. Підкреслюючи, до речі: гарячковиті чи неадекватні вчинки
— точно не стиль Олексія,
який волів залишатися тверезим навіть тоді, коли друзі
довкола тамували розчару-

Міністерство у справах ветеранів захищатиме інтереси
Олексія Белька, який напередодні погрожував підірвати міст Метро в Києві. «Міністерство наголошує, що захищатиме інтереси Олексія
Белька, як і будь-якого учасника російсько-української
війни, зокрема його право на
повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент
для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між
ними та рештою суспільства»,
— йдеться в оприлюдненій заяві. У відомстві також висловили подяку силовикам, правоохоронцям та усім причетним до безпечного та безкровного вирішення ситуації.
Неординарна подія, яка
позавчора надвечір стривожила Київ, у більшості за-

вання спиртним.
«Терориста з мосту Метро взяли щойно, — повідомила позавчора по сьомій вечора блогерка Олена Кучина.
— Він без опору здався спецназівцям. Міст цілий. З автомобілем працюють вибухотехніки. Зараз СБУ шукатиме замовника цього «шоу».
Під’їхав БТР із загоном спецназу. Чоловік підняв руки
вгору, потім ліг на асфальт.
Постраждалих у ході спецоперації немає. Чоловік,
який захопив міст, — 42-річний Олексій Миколайович
Белько, уродженець Фороса і військовослужбовець
ЗСУ. Він сержант-контрактник і числиться начальником
радіостанції польового вузла
зв’язку військової частини
А3628 у Броварах. Поліція
планує відкрити справу за
статтею «підготовка до терористичного акту».
Тим часом мирні кияни в

■ КРИМІНАЛ

Оксана СИДОРЕНКО
Миколаївські правоохоронці дуже оперативно вийшли на
слід злочинця, який скоїв позавчора потрійне вбивство на одній з автозаправних станцій обласного центру. Як відомо, трупи
трьох загиблих (механіка, оператора та касира)цц виявила дружина одного з них, після того, як тривалий час не могла додзвонитись
до свого чоловіка. На крики жінки
прибігли перехожі, які й викликали поліцію. За інформацією відділу комунікації національної поліції
Миколаївської області, опера-

Колега-вбивця
Резонансний потрійний розстріл у
Миколаєві розслідувано по гарячих слідах
тивники відпрацьовували кілька
версій злочину, серед яких були:
вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, грошовими коштами тощо; через особисті неприязні стосунки, а також під час рап-

тового конфлікту.
У ході попереднього розслідування встановлено, що 48-річний
зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з неза-

мережах здебільшого обурювалися колапсом на мостах через Дніпро, який стався в годину пік після перекриття одного з ключових маршрутів iз
центру на Лівий берег.
«Тіраріст...»...
«тіраріст...» Учора, сьогодні... В
черзі на «маршрутку», з натовпу, поки обходила затор
на Ленінградці, по дорозі на
роботу, в метро, від торгових
точок на ринку... «Чому терорист? — думаю я. — Ніби
ж не брав нікого в заручники.
Не стріляв по людях. Нічого
не зруйнував... Чому вмить і
так масово — «терорист»?» І
поки я шукаю відповідь, десь
посміхається «повстанець»...
— висловилася з цього приводу одна з нещодавно демобілізованих...
P.S. Учора по обіді поліція
повідомила, що зняла з Белька звинувачення в тероризмі і
йому не «світить» пожиттєве
ув’язнення. ■

■ ДО РЕЧІ
Старобільський районний суд
Луганської області 18 вересня
скасував цілодобовий домашній арешт спонсора терористів
«ЛНР» Олександра Єфремова.
Про це розповів адвокат Єфремова Олександр Мельников.

конним обігом зброї, розстріляв
чоловіків 33, 51 та 59 років через
неприязні стосунки. Також поліцейські вилучили з місця злочину
його заяву на звільнення. Як виявилося, вбивця був колегою своїх
жертв. Наразі він затриманий. У
нього вилучено два пістолети. Триває розслідування кримінального
провадження, розпочатого за ознаками п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України «Умисне вбивство двох або
більше осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти
до п’ятнадцяти років або довічне
ув’язнення. ■

■ НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ

За океан
до друзів
Діти загиблих та
учасників бойових
дій на сході України
полетіли до США
Тарас ЗДОРОВИЛО
Російсько-українська
війна
страшним «котком» пройшлася по
сотнях тисяч українських сімей, і чи
не найболючіше вплинула на дітей,
чиї батьки зі зброєю в руках пішли
боронити рідну землю від окупантів. Ці діти в Україні досі фактично
не захищені, вони навіть не отримують належної психологічної допомоги. Щоб хоч якось загладити душевні й психологічні травми дітей із сімей загиблих та учасників бойових
дій на сході України, небайдужі пат-

❙ Діти українських воїнів перед відльотом зі своєю пізнавальною дипломатичною місією.
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
ріоти почали організовувати для них
короткотривалі поїздки на відпочинок за кордон.
Уперше така подорож за океан була здійснена в 2016 році. І ось
чергова група з 15 дітлахів (віком від
11 до 17 років) позавчора полетіла у
штат Техас. Цьогорічна поїздка організована за підтримки Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,

ГО «Українська асоціація інвалідів
АТО» (очолювана «афганцем» Сергієм Тріскачем) спільно з ГО «Крила 8 сотні» (голова — Ірина Міхнюк,
дружина загиблого на Луганщині в
2014 році добровольця Олега Міхнюка) за співпраці з американською
компанією Tair Travels and Tours. Координатором програми виступила
Merlina Conner McAffrey зі штату Техас. Дітлахи перебуватимуть у гостях по 6 жовтня — в Техасі на них

чекає дуже насичена та цікава програма, проводитимуть різноманітні
заходи.
Заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко зазначив, що така народна дипломатія й надалі має працювати, бо
тоді ми більше дізнаємося одне про
одного. Спогади дітей про цю поїздку залишаться на все життя! Лише
прикро, що державні органи мало
долучаються до таких заходів». ■
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■ ПЕРЕДІЛ

Через ринок
iз вітерцем
Кернес хоче прокласти
трасу, знісши три великі
торговельні майданчики
«Барабашово»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Гострий земельний конфлікт, що вже
більше року триває між харківською
мерію та власником ТЦ «Барабашово»
концерном «АВЕК», схоже, вийшов на
новий рівень. Днями мер Геннадій Кернес
зібрав у міськвиконкомі підприємців ринку і повідомив про намір збудувати через
територію останнього двокілометрову дорогу. «Вона з’єднає житловий масив Салтівка, де проживає 400 тисяч осіб, iз центром Харкова, — сказав він. — Мені важливо, аби харків’яни могли виїхати з місць свого проживання швидко і комфортно.
Проблема лише в тому, що зараз тут стоять
торгові павільйони».
За словами мера, дорога з Салтівки до центру вперше у генплані Харкова з’явилася ще в 1953 році. У 80-х роках
її навіть пробували прокласти. Для цього
з «великим запасом» знесли приватну забудову вздовж лінії метромосту. Але, оскільки до магістралі у тодішніх чиновників руки так і не дійшли, вільну територію,
за словами пана Кернеса, почали займати
торговці. «На «червоних лініях» деякі не
в міру завзяті бізнесмени звели торговельні павільйони і здають їх в оренду, — каже
він. — Підприємці платять і навіть не здогадуються про те, що їхні точки стоять у неналежному місці, на міській землі. Але при
цьому вони платять оренду не місту, а господарям ринку «Барабашово».
Питання «Хто отримуватиме «земельні»
гроші у майбутньому?» вочевидь відіграє у
дорожній історії далеко не останню роль.
Уже сьогодні відомо, що салтівську магістраль буде прокладено через три великi
майданчики та господарські ряди ринку,
знищивши майже 1,5 тисячі торговельних
об’єктів. Їхнім власникам запропонують
розірвати договір з адміністрацією «Барабашово» і перейти під крило новоствореного КП «Міський торговий ринок», який земельну орендну плату вноситиме не в приватну кишеню, а до міської казни. «Буде
виділено територію в 2,5 гектара біля проспекту Ювілейного, це так званий таксопарк, — повідомив підприємцям мер. — Ми
разом з вами побудуємо за гроші комунального підприємства торгові місця, що будуть
оформлені за законом України».
Власників магазинів, які невдовзі втратять насиджені місця, така перспектива не
надто втішила. ТЦ «Барабашово» — найбільший речовий ринок у Східній Європі,
де постійно вирує активне бізнесове життя. Переїжджати звідти на майданчик,
який, можливо, з часом стане у місті популярним, — пряма дорога до збитків. Невдоволені проєктом чиновників і в концерні
«АВЕК». «Щодо дороги, то ми бачимо певний механізм, який використовуватимуть
опоненти, аби дестабілізувати ситуацію
на ринку, — сказав прессекретар концерну Сергій Зайцев. — Сьогодні ніхто не слухає тих, хто каже, що рішення мерії не піде
на користь 15 тисячам підприємців, які ведуть там свій бізнес, і загалом 60 тисячам
тих, хто працює в торговому центрі. Якщо
ми побачимо порушення законодавства, то
подамо позов до суду». ■

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

110

квартир

Більше

90%

придбали для дітей-сиріт у Києві за останні два українців
роки, похвалився мер столиці Ві- хочуть зменшити кількість нардепів до
талій Кличко.
300, згідно з дослідженням соціологічної
групи «Рейтинг».

До 80 %

українських
ґрунтів

49-те

місце

Майже в 7

разів

посів Київ у свісмертність серед українців
потерпають від нестачі поживних речовин, вва- товому рейтингу міст iз найбільшою працездатного віку вища, ніж у Європі, констатує дирекжає академік НААН України, директор ННЦ кiлькiстю камер відеоспостереження, тор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН
України, доктор економічних наук Елла Лібанова.
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. А.Н. зазначили в КМДА.
Соколовського» Святослав Балюк.
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■ ПАРЛАМЕНТ

■ ХТО КОГО?

І прокурор
буде з
офісом

Слова мало — потрібен «папір»

Депутати узаконили
ще одну реформу
Соломія БОНДАРЕНКО
Із запізненням розпочали вчора роботу парламентарії. У залі зареєструвалося 396 депутатів. Від
самого ранку в кулуарах ВР говорили про новий склад ЦВК i коли
ж він з’явиться. «Усі парламентські фракції вже направили президенту списки своїх кандидатур до
складу нової Центральної виборчої
комісії», — повідомив журналістам заступник голови Комітету
Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура. «Всі фракції, в тому
числі й наша, надали кандидатів.
Зараз, згідно із законом, це повноваження президента. Він тепер
вносить на розгляд Верховної Ради
своє подання, воно включається в
порядок денний невідкладно, і після цього приймається рішення»,
— сказав Качура. Він зазначив, що
в поданні президентові були враховані всі кандидати, запропоновані
фракціями. Качура підтвердив,
що депутатська група «За майбутнє» теж запропонувала кандидата
до ЦВК. Депутат також розповів,
що у списку кандидатів від фракції «Слуга народу» спочатку було
35 осіб. Потім кількість скоротилася до 20, а після цього, за словами Олександра Качури, обрали
найкращих. Депутат зауважив, що
наразі обговорюється питання, чи
пропонуватимуть до ЦВК чинних
народних депутатiв від «Слуги народу», але додав, що така ймовірність є низькою.
Качура також зазначив, що
квота фракції «Слуга народу» до
ЦВК — близько 10 кандидатів.
Почали депутати вчора роботу з того, що ухвалили в першому читанні законопроєкт, який
удосконалює процедуру звільнення та призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. «За» проголосували 292 народні депутати. Згодом у другому читанні ухвалили
документ, який вносить зміни до
деяких законодавчих актів щодо
охорони прав на компонування
напівпровідникових виробів. І
вже ближче до 12-ї години парламентарії проголосували за один із
найвагоміших документів дня —
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». Відповідне рішення підтримало 259
народних депутатів. Закон, зокрема, пропонує замість чинної системи органів прокуратури побудувати після проведення атестації прокурорів нову структуру, що має
включати офіс генерального прокурора, обласні, окружні прокуратури. Також проєкт закону надає генеральному прокурору право
ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Окрім того, ліквідують військові прокуратури, але водночас
встановлюють права генпрокурора в разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах
структурного підрозділу офісу генпрокурора, обласних прокуратур,
окружних прокуратур. ■

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про дестабілізацію ситуації в
столиці і просить парламент розпустити Київраду VIII скликання
Соломія БОНДАРЕНКО
Мер Києва Віталій Кличко
звернувся до Верховної Ради з
проханням розпустити Київраду VIII скликання. Про це столичний мер заявив учора після
того, як Київрада вдруге не зібрала кворум для проведення сесії.
Уперше Київрада не змогла
зібратися на засідання 12 вересня. Тоді Кличко оголосив про
проведення консультацій iз
головами депутатських фракцій щодо дострокового припинення повноважень Київради.
«Нагадаю, у вівторок, під час
консультацій iз лідерами всіх
фракцій Київради, ми домовилися про проведення сесії сьогодні. Усі говорили про готовність зібратися заради вирішення гострих питань міста»,
— сказав Кличко.
Він додав, що необхідно
приймати важливі для столиці рішення щодо соціальних виплат, зарплат і надбавок педагогам. «Ми на порозі
опалювального сезону, і є нагальні питання з підготовки
Катерина БАЧИНСЬКА
Після повiдомлення про те,
що під Києвом згорів будинок
ексочільниці Нацбанку Валерії
Гонтарєвої, та звинувачень у бiк
Ігоря Коломойського епопея почала набирати нових обертів.
За останні три тижні це вже
третій інцидент, який трапився з пані Гонтарєвою. 30 серпня
у Лондоні, де вона проживає, її
збила машина, а за кілька днів
підпалили автівку її невістки в
Києвi. Тепер ущент згорів будинок під Києвом. У поліції пообіцяли знайти не лише виконавців, а й замовників злочину. Проте сама Гонтарєва підозрює в замовленнi нападiв i
пошкодження свого майна олігарха Ігоря Коломойського.
Поліцейські на місці злочину в селищі Гореничі знайшли
запалювальну світло-шумову ракету. Відомо, що підозрюваного в пiдпалi зафіксували камери відеоспостереження. І, що цікаво, зазвичай будинок охороняли шестеро людей,
але в ніч підпалу на зміні охоронець був лише один. «Ми бачимо на відео з камер спостереження, що невідома людина перекидала якісь дві валізи через
паркан і потім кинула запальний пристрій, унаслідок чого
загорілись ці валізи, потім вогонь перекинувся на альтанку,
яка стояла поруч, і від неї загорівся вже весь будинок», —
розповів керівник пресслужби
Нацполіції в Київській області
Микола Жукович. Водночас він
зауважив, що вміст валіз поки
невідомий, проводять відповідну експертизу. Оперативно у
своєму «Фейсбуцi» прокоментував ситуацію й голова МВС
Арсен Аваков. За його словами, це «неприпустимий прояв
кримінального тиску».
Валерія Гонтарєва назвала
підпал свого будинку «повним
й остаточним безмiром» і продовженням «терору». Адже, за
словами Гонтарєвої, їй постійно надходили словесні погрози,
висловлювання Ігоря Коломой-

❙ Віталій Кличко.
❙ Фото з сайта 112.ua.
до нього. Треба працювати також над бюджетом Києва на
наступний рік. Це ті питання, які необхідно вирішувати
невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації
в столиці», — підкреслив столичний керівник.
За його словами, відсутність
кворуму свiдчить про несумлінне виконання обов’язків депута-

тами Київради. «Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові все ж таки
не всі. Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві!
І нехай тепер депутати йдуть і
розповідають киянам, як вони
працювали», — заявив Віталій
Кличко.

У «Слузі народу» довго
не мовчали і дали відповідь
Кличку. Перший заступник
голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пропонує міському голові Києва Віталію Кличку написати
офіційне прохання провести
дострокові вибори до Київської
ради. «Усні новини з сайтів,
на жаль, для нас не є підставою, щоб про це навіть говорити в комітеті. Чекаємо офіційне звернення. Якщо воно буде
процедурно правильно подане
до Верховної Ради, далі воно
надійде в комітет. Ми будемо
в комітеті визначатися». Корнієнко уточнив, що наступне
засідання Комітету з питань
організації державної влади
і місцевого самоврядування
відбудеться 1 жовтня. «Якщо
він устигне до цього подати
(подання. — Ред.). Можливо,
включимо до порядку денного
комітету. Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення», — заявив Корнієнко.
Нагадаємо, що 4 вересня
Кабінет Міністрів ухвалив
рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. До Верховної Ради подали законопроект про внесення змін у Закон
«Про столицю України — місто-герой Київ», яким пропонують провести дострокові вибори мера Києва 8 грудня. ■

■ СКАНДАЛ

Без будинку і без притулку
Олігарх Ігор Коломойський подає до суду на ексголову Нацбанку
Валерію Гонтарєву, а США запрошують її для консультацій

❙ Валерія Гонтарєва.
ського, який після повернення в
Україну заявив, що пришле літак у Лондон, щоб вивезти Гонтарєву «в приватному порядку». Ексглава НБУ розцінила
це як погрозу з боку колишнього власника «ПриватБанку»,
який націоналізували під час її
роботи в НБУ.
Коломойський, звiсно, спростував свою причетність до автопригоди, в якій постраждала
Гонтарєва. У відповідь олігарх
«пожартував», що «обіцяв прислати по неї літак, а не авто».
Водночас олігарх зазначив, що
готується подати до суду на колишню главу Нацбанку через
звинувачення в організації нападів на неї. Коломойський має
намір через суд захистити свою
честь і гідність. «Розмови закінчилися, готуємося до суду. Я зараз консультуюся з юристами,
ми на стадії передсудової підготовки», — сказав Коломойський, додавши, що позов розглядатимуть українські суди, а
не суди Великої Британії, де зараз проживає Гонтарєва. На про-

хання ж прокоментувати підпал
будинку в листуваннi з кореспондентом «Української правди» Коломойський припустив,
що підпал може бути вигідний
їй самій. Імовірно, натякаючи
на те, що Гонтарєва може скористатися політичним притулком у Великій Британії, де зараз і проживає. У свою чергу,
слова олігарха Гонтарєва назвала нісенітницею, запевняючи,
що статус біженця в Британії їй
не потрібен. «Звідки виникла ця
тема? Не можу зрозуміти, мене
всі питають. Якби притулок давав охорону мені й моїй родині
— тоді так. Але цього, на жаль,
немає. У будь-якому випадку я
перебуваю тут і завжди, якщо
знадобиться, зможу це зробити.
Інцидентів зі мною вистачило б
уже на 20 політичних біженців.
Я легально живу й працюю у Великій Британії. Я не бачу, чим
мені допоможе статус біженця
в цій країні», — зазначила Гонтарєва.
Проте не Коломойським єдиним. Гонтарєва каже, що погро-

зи отримувала й від заступника голови адміністрації президента часів Януковича Андрія
Портнова. Після всіх цих інцидентів відреагували на події і
США. Колишню главу Нацбанку Валерію Гонтарєву запросили до США (зокрема, конгресменка від демократів і співголовуюча групи підтримки України в палаті представників
США Марсі Каптур) для спілкування з американськими законодавцями. «Ми спостерігаємо
за цими подіями дуже уважно.
Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал,
вбивство та руйнування є дорогою до майбутнього», — сказала Марсі Каптур. Гонтарєва
поки факт запрошення не прокоментувала.
Нагадаємо, 4 вересня 2019
року з’явилася інформація про
те, що Печерський райсуд Києва
постановою від 27 серпня дозволив Державному бюро розслідувань силовий привід Гонтарєвої
на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку. Згідно з визначенням, справу відкрито 31 липня 2019 року. Гонтарєва фігурує в нiй як свідок. У
визначенні йдеться, що слідчий
ДБР викликав Гонтарєву на допит на 12 і на 22 серпня, проте вона не з’явилася і «про поважні причини неявки офіційно не повідомляла». Гонтарєва
проживає в Лондоні, де викладає в Лондонській школі економіки. Її кілька разів викликали також на допит у справі про
розкрадання коштів Аграрного фонду. Гонтарєва заявляла,
що приїжджати на допити не
збирається. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019

■ ПЕРЕЖИТЕ

«Нашим основним завданням було
утримувати аеропорт»
ДАП потрібно було залишити раніше,
вважає його захисник Віталій Баранов
Тарас ЗДОРОВИЛО

Останні події довкола воєнних дій на сході України дедалі більше змушують задуматися: а чи не
забули у високих владних кабінетах, яку ціну заплатила Україна за свою майбутню перемогу?
Особливо тоді, в перші роки війни...
«УМ» зустрілася з легендарним учасником подій 2014—2015 років на Донбасі з позивним
«Біба» — підполковником запасу Віталієм Барановим. Родом Віталій Анатолійович iз Коростишева, що на Житомирщині. Військовим мріяв стати з дитинства, тож після школи одразу
поступив до Кам’янець-Подільського вищого військового інженерно-командного училища, яке
успішно закінчив, ставши лейтенантом-сапером. Уся подальша служба проходила в інженерних військах. У 2004 році звільнився у званні підполковника, дослужившись до заступника
командира частини з озброєння.
Не думав, що через десяток років повернеться в армію... У вересні 2014 року добровольцем пішов на фронт, погодившись на... «старлейську» (старшого лейтенанта. — Авт.) посаду. Потрапив у щойно сформований 90-й батальйон 81-ї окремої аеромобільної бригади «Біба» — вже
на капітанську посаду помічника комбата з оперативного забезпечення.
Наприкінці жовтня 2014 року вже був у районі Донецького аеропорту, а на початку листопада
зайшов «туди» з першою групою й більше звідти вже фактично не виходив (не враховуючи
короткочасної відпустки). Основним завданням їхнього підрозділу було утримувати аеропорт.

Алкоголіки, боягузи і справжні воїни
— На момент заходу бійців нашої бригади в ДАП старий термінал був зданий,
тож ми тримали новий термінал i диспетчерську вежу, — згадує Віталій Баранов.
— У ДАПі бійці нашого батальйону були до
останнього дня: 23 січня 2015 року група
«Адама» (Максим Ридзанич, десантникспецпризначинець, загинув у бою 20 березня 2015 року біля Опитного. — Авт.) вийшла останньою. А потім під аеропортом (Водяне—Піски—Опитне) ми перебували до
серпня 2015 року.
У аеропорту й поблизу нього ми зазнали
найбільших втрат —39 бійців загинули і до
100 отримали поранення, а в батальйоні
було близько 700 осiб...
Ніде правди діти, частина людей в армії були випадковими, передусім маю на
увазі залежних від алкоголю та наркотиків. А хто таких людей хоче брати на «передок»? Чого від них чекати в екстремальних ситуаціях?.. Безпечніше і розумніше
було цих «аватарів» на «бойові» не задіювати. Ось тому на «передку» були по-суті
одні й ті ж, перевірені в боях хлопці.
Правду кажучи, солдатiв будь-якої військової частини можна умовно поділити на
три категорії. Перша — це ті «бійці» (алкоголіки, наркомани, люди з проблемною
психікою), яких узагалі нікуди не пускали, й вони як сиділи в глибокому тилу, так
і сидять досi. Другі — це ті, що чесно зізнавалися, що бояться. Якось до мене підійшов солдат, тихенько відвів убік і сказав:
«Командире, я боюсь!..». І це було сказано
чесно, по-чоловічому. Такі теж залишалися в тилу, де також потрібні нормальні
люди, наприклад, вночі приходило чимало
боєприпасів, продуктів, які треба було терміново розвантажити, складувати, а ще ж
несення звичайної служби — наряди тощо.
Тож було б набагато гірше, якби ці хлопці,
на яких ти розраховуєш у бою, в останній
момент тебе підвели... І третя категорія —
це справжні воїни: хлопці, які воюють на
передових позиціях.
Але так само я поділив би на три категорії й офіцерів! Одні, прийшовши в підрозділ, борються з усіма негативами, наводять
військову дисципліну. Другі — офіцери,
яким усе «паралельно»: колектив живе
своїм життям, а вони — своїм («Не чіпайте
мене, а я вас!»). Треті — ті, що діють за принципом: «Якщо хочеш припинити п’янку
— очоль її!», тобто «вживають» разом із
бійцями.

Якби не волонтери, армія була б гола,
боса і голодна
Наш батальйон дислокувався у Костянтинівці — там його постійне місце перебування й дотепер. Ротації відбувалися через
кожних 7-10 днів. По прямій Костянтинівка розташована від ДАПу приблизно на
відстані 60 кілометрів і є крайньою залізничною станцією, яку контролюють ЗСУ.
Костянтинівка була для нашого 90-го батальйону «глибоким тилом», а гаряче було

в Опитному, Водяному, Пісках, що розташовані фактично за кілометр від ДАПу.
Вік бійців нашої бригади — 20—50
років, це були і мобілізовані, і добровольці (їх переважна більшість). На озброєнні
по штату ми мали гаубичну та мінометну
батареї. Була й колісна техніка, але машини старі — 1970-х років випуску: БТРи —
морально та технічно застарілі — їх давно потрібно було з почестями списати, а
не посилати на передову! До слова, МТЛБ
(легкоброньований багатоцільовий тягач.
— Авт.), які в нас також були, максимум
витримують кулі калібру 5,45 мм, усе інше
прошиває їх наскрізь...
У 2014—2015 роках усе трималося на
патріотизмі бійців і на підтримці волонтерів, бо якби не вони, то армія була б гола,
боса і голодна! Їжа, «броніки», кевларові

Медики творили дива
Добре знав легендарного «Психа» (доброволець, медбрат-фельшер Ігор Зінич. —
Авт.), хоча він був з іншого батальйону (80го) у нашій бригаді. У ДАПі під обстрілами
він, надаючи першу допомогу, робив унікальні речі (навіть реанімаційні дії). Але
й інші медики, фактично невідомі широкому загалу, були чудовими фахівцями й
урятували чимало життів у тих умовах.
Це, зокрема, медбрати Алі Хабібулін, Костя, Тьома, «Хоттабич». У начмеда Володі
Мрущака жоден боєць на операційному
столі не помер, а тоді з ДАПу привозили до
найближчого пункту (у Водяне) бійців і з
нашого, і з інших підрозділів (танкістів, піхотинців).
А як не згадати Колю Жаренкова,
який, понаднормово працюючи в київській лікарні анестезіологом, на зароблені
відгули їздив вахтово (на тиждень) на «передок» і творив там чудеса: наприклад,
врятував у Водяному хлопця з осколковим
пораненням ноги після танкового обстрілу.

ли — з ними ми заїжджали в Донецьк, їхали по вулиці Взльотній, а далі — вже самі
прямували до терміналу. Хто й чому про це
домовився — ми не знаємо. (До цього проривалися з боями: з боку Пісок по «взльотці»). Спершу «сепари» дозволяли кожному з нас провозити в ДАП чотири боєкомплекти, потім два магазини, а під кінець — і
зовсім без патронів. Тобто, кожен раз були
якісь нові вимоги (хоча хлопці примудрялися у машинах робити схованки з різноманітними боєприпасами). Уже наприкінці грудня ми зрозуміли, що нічого хорошого «там» (у ДАПі) — не буде. Так і трапилося. Та й узагалі, вважаю, що ДАП потрібно
було залишати раніше...

«Отвєтка» має бути за курсом
російського рубля: 1 до 4»

❙ Пережите Віталієм Барановим на війні
❙ «тягне» на цілі серіали.
Я був присутній під час цієї операції — ляпасами по обличчю не давав відключитися, поки бійцю вливали плазму. І хоч тиск
у бійця був 20Х60, Коля його «витягнув»!
Правда, ногу довелося ампутувати...
Були в нас на «швидкій» дві унікальні
дівчини: тендітна кримчанка Галя Алмазова («Вєтєрок»), яка за кермом «швидкої» і
вдень, і вночі вилітала на «взльотку» ДАПа,
вивозячи з терміналу поранених хлопців, а
поруч iз нею — малесенька, худесенька Оля
«Кроха» (яка тягала на собі здоровенних по-

«Щоб виконати наказ «Гіві», але нас не «драконити», «сепари»
гатили просто в небо».
каски тощо — це все вони!
І я завжди казав хлопцям: «Ми тут стоїмо й воюємо не за чиновників на Грушевського чи Банковій, а за свої сім’ї, близьких,
за волонтерів, які роблять титанічну роботу!» — й таким чином налаштовував їх
триматися. А було дуже важко, особливо у
січні 2015 року, коли в ДАПі наша бригада зазнала найбільших втрат: 18—21 січня
— 25 убитих, у полон потрапило 16. Це трапилося після двох потужних підривів терміналу. Після цих трагічних подій у нашому підрозділі була сильна деморалізація...
Тож після 22 січня основні завдання, які я
ставив перед собою, — піднімати дух хлопців i зробити все, щоб вони знову повірили
в силу своєї зброї і в самих себе! І це було
зроблено!
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ранених мужиків і ніколи не вдягала бронежилет, бо й кроку б не ступила з ним). І ці
дівчата-медики своїм героїзмом також піднімали бойовий дух бійців!
Адреналін на «передку» тримає бійців
у тонусі. От, наприклад: я звільнився в запас у жовтні 2015 року, адреналін перестав
поступати в кров, і в березні 2016 року в
мене стався обширний інфаркт (потім операція зі встановлення стента). Досі дивуюся, як можна було в короткі години відпочинку подрімати на командному пункті у
Водяному, де поруч сидить черговий, кричить рація, а ти однак «відпочиваєш». Але
як тільки йде якась тривожна доповідь —
мозок автоматично спрацьовує й прокидаєшся. З Водяного фактично не «виходив» усі ці місяці — хіба що декілька разiв
вдавалося по-швидкому з’їздити в Костянтинівку, аби постригтися й помитися.
Двічі був і в аеропорту з ротацією.
Але в основному в ДАПі постійно перебували молодші офіцери — командири
взводів та рот.

«Уже наприкінці грудня ми розуміли,
що нічого хорошого в ДАПі не буде»
Добре знайомий із «Куполом» (Олексій
Оцерклевич, замкомбата батальйону 93-ї
бригади. — Авт.), разом ми проводили всі
ротації упродовж грудня 2014 року, проводячи хлопців через «сепарський» «досмотр» поблизу ДАПу. Був із ним і під час
нашумілої в ЗМІ ротації, де відбулася його
розмова з «Моторолою» під камери російських «пропагандонів».
Географічно ці специфічні ротації через
«сепарів» проходили таким чином: наша
колона виходила з Авдіївки, доїжджали до
мосту, де нас і зустрічали ворожі бійці. На
мосту й поблизу нього не було ніяких укріплень — там ми зупинялися, й нас «шмонали». Потім «сепари» нас супроводжува-

Як уже казав, у Водяному в нас був
командний пункт, а ще — кухня. У цьому ж населеному пункті були й наші бійці з резервної групи. Неподалік був Спартак (село. – Авт.), і в деяких місцях до ворога було якихось 200 метрів... Бої там були
постійні — ніхто нікому не давав дрімативідпочивати. Артилерія працювала регулярно. Так само постійно обстрілювали й
наших бійців, що були поруч — у терміналі
ДАПу.
Першим ділом, що я зробив після
падіння аеропорту, — об’їхав усіх комбатів (нас там було п’ять батальйонів, які
розташовувалися у Водяному—Пісках—
Опитному—Зеніті). Запросив їх до себе в
гості — ми сіли, спокійно поговорили й за
підсумками розмови почали спільно діяти!.. Обмінялися радіостанціями й постійно були на зв’язку. Раз на два дні збиралися відпрацьовувати спільні дії: визначали координати найбільш небезпечних
секторів, і вся(!) наша артилерія робила
точковий удар — масовано працювали по
певному квадрату.
У мене в батальйоні були 120-міліметрові гаубиці й 80-міліметрові міномети. У
моїх колег з інших батальйонів — 120-міліметрові міномети, танки. І уявіть, коли десятки одиниць артилерійської зброї одночасно зробить по 12 пострілів, то в обстріляному квадраті (кілометр на кілометр) —
пекло: не залишалося нічого живого...
Так поступово завдяки цим ударам ми
«їм» погасили настрій повністю: по нас
боялися навіть стрельнути, бо ж прийде
жорстка «отвєтка»! А коли все ж траплялися прильоти до нас, я казав комбатам:
«Хлопці, «отвєтка» має бути за курсом
російського рубля: 1 до 4!» (сміється).
Завдяки такій тактиці відбулися зміни:
якщо до лютого 2015 р. ми поблизу ДАПу
з місця на місце переміщувалися, зігнувшись, короткими перебіжками чи повзком, то вже в травні хлопці ходили у повний зріст.
Був один кумедний випадок. По радіоперехопленню ми почули, як «Гіві» (Михайло Толстих, колаборант-ДНРівець, заступник командира батальйону «Сомалі».
— Авт.) верещить: «Артиллерия, открыть
огонь! Бойцы, по противнику открыть
огонь со всех видов оружия!» Я дав команду, аби наша артилерія була у бойовій готовності. Невдовзі чую — стрілянина йде,
але не доповідають, що по них ведуть вогонь. Потім хлопці пояснили мені: «Та
«сепари» з окопів трасерами стріляють
вгору...».Тобто, аби «Гіві» чув, що вони виконують його наказ, але, щоб нас не «драконити», просто гатили в небо!

«Побачивши «там» смерть друзів,
«тут» я перестав поспішати»
Війна поміняла багато моїх поглядів на
життя... Побачивши «там» смерть своїх
друзів, «тут» я перестав поспішати: треба
жити й насолоджуватися кожною хвилиною. Також не визнаю полювання! Зараз
працюю заступником голови ГО «Товариство сприяння оборонi України», а крім
цього, займаюся громадською роботою —
очолюю Всеукраїнське ГО «Об’єднанні
війною. 90-й батальйон», допомагаючи
бійцям у вирішенні їхніх соціальних проблем..
Наостанок додам, що 16 вересня виповнилося 5 років iз моменту заснування
90-го окремого аеромобільного десантного батальйону, i в цей день ми з побратимами домовилися зустрітися в Костянтинівці
(місці, де все розпочиналось для нашого батальйону), перш за все, щоб віддати шану
полеглим товаришам-героям. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.05, 2.00, 5.35
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.25, 14.15 Телепродаж
11.45, 4.45 Своя земля
12.00 Енеїда
13.10, 20.30 Бюджетники
13.45, 23.30, 3.00 #ВУКРАЇНІ
14.30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15.15 Д/ц «Морська кухня»
17.15 Пліч-о-пліч
17.30 Перша шпальта
18.25 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний
відлік»
21.30 The Best FIFA Football
Awards 2019 р.
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Схеми. Корупція в
деталях
03.25 Розсекречена історія
04.20 Разом
05.05 Спільно
НТН
05.40 Х/ф «Гу-га»
08.15, 17.45, 3.50
«Випадковий свідок»
08.50 Х/ф «Пам’ятай ім’я
своє»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.20
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 Х/ф «Рейд-2»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура https://culture.
suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
07.50 Світ навколо
08.00 Новини
08.05 Кухня По. Кулінарна
програма
08.30 Смак сиру.
Документальний цикл
09.00 Новини
09.05 Аромати Перу
10.00 Генріх VIII. Художній
фільм 16+
11.45 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія ірландських
замків»
13.25 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. OY
Sound System

КАНАЛ «1+1»

23 вересня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.35, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20, 13.05 «Міняю
жінку»
14.05 «Сімейні мелодрами»
15.05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Гроші-2019»
00.00, 0.45 «Танці з зірками2019»
03.55 Т/с «Центральна
лікарня»

03.20, 3.25 «Три сестри»
04.45 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
05.10 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 1.55
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Шок»
13.40 Х/ф «Хто є хто?»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 2.40 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна
хроніка» Прем’єра
23.50 Т/с «Східні солодощі-2»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 15.15 Невигадані історії
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, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

5 канал
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
23.55, 1.10 Погода на
курортах
Актуально: Економіка.
08.25 Полігон
Політика. Соціум
09.25, 17.40 Час громади
07.20, 12.45, 15.55, 18.15
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
Погода в Україні
16.10, 17.10, 18.20,
07.25, 8.35 Огляд преси
19.30, 0.25, 1.15
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
Інформаційний день
14.55, 16.55, 22.55,

13.45 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО
14.05 Музеї. Як це працює
14.30 UA.КУЛЬТУРА на
Львівському Book
Форумі
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По. Кулінарна
програма
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 UA. Культура на
Львівському BookForum
19.20 Лекторій. Музика
19.45 Острови.
Азорські острови.
Документальний фільм
20.40 Сильна доля
21.00 Новини
21.25 Сучасне українське
кіно на UA.КУЛЬТУРА.
Благодать. Фільм
Жанни Озірної
21.45 У Манчестері йшов
дощ. Фільм Антоніо
Лукича
22.10 Син. Фільм Філіпа
Сотніченка
22.40 Вікно в Америку
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Концерт класичної
музики з Будинку
звукозапису
Українського радіо. In
PARADISUM
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Олександра Андрусик.
Музичне агентство
«Ухо». Як працювати з
сучасною академічною
музикою

03.15 Дивацька історія
України
03.30 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.55 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода
СТБ
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.55 МастерШеф
14.55, 19.00, 23.45 Хата на
тата
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Т/с «Вибір матері»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15, 19.25, 20.30 Т/с
«Ментівські війни.
Харків-2»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 23.30 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Улюблені діти»
01.45 Телемагазин
02.15 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

15.00 Х/ф «Атлантичний
рубіж»
16.45 Х/ф «Атлантичний
рубіж-2:
Воскресіння»
21.35 Т/с «Касл-7»
23.10 Х/ф «Слід смерті»
01.00 Х/ф «Акулячий
торнадо: Ажіотаж»
02.10 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Баварія» — «Кельн».
Чемпіонат Німеччини
07.45, 1.40 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.15 «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
10.00 «Великий футбол»
11.45 «Автогол»
12.00 «Севілья» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
13.45 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
15.30, 19.40, 22.50 Yellow
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05 «Ліон» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
17.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18.50 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
20.40 «Гранада»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
23.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
23.55 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
02.10 «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
04.00 «Брюгге»
— «Андерлехт».
Чемпіонат Бельгії

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.45 Зона ночі
04.50 Абзац
06.50 М/С «Том і Джеррі
шоу»
08.00 М/Ф «Тарзан-2»
09.30 М/Ф «Робінзон Крузо.
Дуже Населений
острів»
11.30 Х/ф «Вона —
чоловік»
13.30 Х/ф «Змішані»
15.50 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
17.40 Х/ф «Крокодил
Данді»
19.50 Х/ф «Крокодил
Данді-2»
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «Одружуся з
першою зустрічною»
00.40 Т/с «Ми такі»
02.40 Служба розшуку дітей
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
23.15 Лінійка документальних
проєктів
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ювентус» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
07.45 «Ліон» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
09.30 «Автогол»
09.45 «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
11.30 Журнал Ліги Чемпіонів
12.00 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
12.45, 16.15, 22.15 Yellow
13.45 «Брюгге»
— «Андерлехт».
Чемпіонат Бельгії
15.25 «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
17.10, 0.20 «Великий футбол»
18.50 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра
19.45 «Севілья» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
21.25 LIVE. «Вольфсбург»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини
23.25 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
02.05 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
03.55 «Лечче» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.45 Правда життя
08.45 Під іншим кутом
09.45 Сучасні дива
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35, 0.40 Речовий доказ
14.55, 23.40 Секрети Другої
світової
15.55, 21.45 Скарби з горища
16.55 Мисливець і здобич

ICTV
04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.25, 13.20 Х/ф «Королі
вулиць»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф «Сімейне
пограбування»
16.30 Х/ф «Тілоохоронець
кілера»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Один у полі воїн»
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «Конвой»
01.45 Стоп
17.55 Таємнича Аравія
18.55, 20.50 Фантастичні
історії
19.55 Прихована реальність
22.45 Невідомий Китай
01.50 Містична Україна
02.40 Професія — альфонс
03.30 Великі українці
К1
Top Shop
М/с «Каспер»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.00 Х/ф «Побачення
наосліп»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20.00 Т/с «Доктор Хто»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
00.00 Х/ф «Бабій»
02.00 «Нічне життя»
06.30
07.45
08.30
09.30
11.20

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Три пера»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Ігри Приколів
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 2.00, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
10.25 Т/с «Еліза»
11.20, 14.15 Телепродаж
11.45 Своя земля
12.00 Енеїда
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з
Суспільним
14.30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 Пліч-о-пліч
15.55, 2.30 Суспільнополітичне ток-шоу
«Зворотний відлік»
18.25 Тема дня
19.55 Д/с «Життя з левами»
21.25, 23.40, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 Д/с «Як працюють
машини»
04.50 Перша шпальта
НТН
05.05, 13.30, 3.55 «Речовий
доказ»
05.30, 4.55 «Професії»
06.30 Х/ф «Тихі береги»
07.55, 17.45, 3.15
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вантаж без
маркування»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура https://culture.
suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
07.50 Світ навколо
08.00 Новини
08.05 Кухня По. Кулінарна
програма
08.30 Смак сиру.
Документальний цикл
09.00 Новини
09.05 Аромати Перу
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+

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, 0.35, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 0.45 «Міняю жінку-14»
02.35 Т/с «Центральна
лікарня»
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
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,
22.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
10.45 Чудова гра.
Документальна
програма
11.40 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія ірландських
замків»
13.25 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК
13.40 Сучасна музика
на UA.КУЛЬТУРА.
Panivalkova
14.05 Лекторій. Поезія
14.30 UA.КУЛЬТУРА на
Львівському BookForum
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По.
Документальний цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 UA. Культура на
Львівському BookForum
19.20 Лекторій. Поезія
19.45 Острови.
Азорські острови.
Документальний фільм
20.35 Сильна доля
21.00 Новини
21.25 Театральне реаліті.
Захопи сцену
21.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА вистави
на UA. КУЛЬТУРА.
СХІД-ЗАХІД
23.10 Новини (із
сурдоперекладом)
23.35 Тема дня
00.25 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
RadioSymphony_UA
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Юрій Андрухович
«Розстріляне
відродження.

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.25 Х/ф «Трьох потрібно
прибрати»
14.10, 15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується
кожного»
20.00, 2.40 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна
хроніка»
23.50 Т/с «Східні солодощі-2»
03.25 «Три сестри»
05.10 «Телемагазин»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.00, 2.10 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Улюблені діти»
23.20 Контролер
01.40 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.55, 15.55, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55,

5 канал
13.55, 14.55, 16.55,
17.55, 22.55 Погода на
курортах
08.20 Полігон
08.30 Клуб LIFE
08.40 ID JOURNAL
09.20, 17.45 Час громади

03.20
03.25
03.55
04.45
05.10
05.50

Українська культура 1030 років ХХ століття»
Дивацька історія
України
Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
Супер-Чуття.
Документальний цикл
Орегонський путівник
РадіоДень
Погода

СТБ
06.25 Т/с «Коли ми вдома»
09.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.25 МастерШеф
14.35 Хата на тата
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.00 Наречено для тата
21.00 Т/с «Вибір матері»
23.45 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «Казка з татом-3»
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-4»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений світ»
13.55 Х/ф «Бронежилет»
15.30 Х/ф «Захисник»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-7»
00.55 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ліон» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
07.45 «Вольфсбург»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини
09.30, 5.25 Журнал Ліги
Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
12.15 «Великий футбол»
13.55 «Гранада»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
16.05 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
17.55 «Ювентус» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
19.40 «Автогол»
19.55 LIVE. «Вальядолід» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
20.45 Yellow
21.55 LIVE. «Барселона»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
23.55 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
00.50 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
02.40 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
03.35 «Баєр» — «Уніон».
Чемпіонат Німеччини

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.40 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50 М/С «Том і Джеррі
шоу»
07.00 Т/с «Бібліотекарі»
08.00 Т/с «Цілком таємно»
12.50 Х/ф «Конвоїри»
15.00, 22.00 Т/с
«Подорожники»
15.50, 21.00 Вар’яти
16.50 Хто зверху?
19.00 Хто проти блондинок?
23.00 Х/ф «Селюк в
Беверлі-Хіллз»
00.50 Т/с «Ми такі»
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
16.10, 17.10, 18.20,
19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний день
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
ФУТБОЛ-2
06.00 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
06.55 «Гранада»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
08.45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
09.40 «Баварія» — «Кельн».
Чемпіонат Німеччини
11.30, 19.10 Чемпіонат Іспанії.
Огляд туру
12.25 «Ювентус» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
14.15, 23.55 Журнал Ліги
Чемпіонів
14.45 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
15.30, 22.45 Yellow
16.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
17.25 «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
20.05 «Ліон» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
21.55 LIVE. «Брешія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
00.25 «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
02.15 «Вольфсбург»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини
04.05 «Вальядолід» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.50, 2.40 Правда
життя
08.50, 16.50 Мисливець і
здобич
09.50 Сучасні дива
10.40 Скептик

7

ICTV
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.00 Більше ніж правда
11.00, 13.20, 16.20 Т/с «Танк»
12.45, 15.45 Факти. День
16.30 Х/ф «Всесвітня
війна Z»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Один у полі воїн»
00.40 Т/с «Конвой»
02.25 Стоп
15.15 Невигадані історії
23.15 Лінійка документальних
проєктів
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
11.40 Там, де нас нема
12.40, 0.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Секрети Другої
світової
15.50, 21.45 Скарби з горища
17.50, 22.45 Невідомий Китай
18.50, 20.45 Фантастичні
історії
19.50 Прихована реальність
01.50 Містична Україна
К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 Т/с «Дорогий доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10, 0.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
01.10 «Вірю не Вірю»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Принцеса
Мален»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 2.00, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.20, 14.15 Телепродаж
11.45, 4.05 Своя земля
12.00 Енеїда
13.10, 3.40 #ВУКРАЇНІ
13.40, 17.10 Пліч-о-пліч
14.30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з
Суспільним
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня
19.30, 4.50 Спільно
19.55 Д/с «Життя з левами»
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:
Спорт
21.45 Розважальна програма
з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Левиний рик»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 Схеми. Корупція в
деталях
НТН
05.55 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»
07.50, 17.45, 3.30
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.30, 4.20 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
01.15 «Склад злочину»
02.00 «Таємниці
кримінального світу»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура https://culture.
suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
07.50 Світ навколо
08.00 Новини
08.05 Кухня По. Кулінарна
програма
08.30 Смак сиру.
Документальний цикл
09.00 Новини
09.05 Аромати Перу
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.50 Чудова гра.
Документальна
програма

25 вересня

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, 0.35, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 23.45 «Світ навиворіт10: Бразилія»
00.45 Т/с «Центральна
лікарня»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.25 Х/ф «Корсиканець»
14.10, 15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується
кожного»
20.00, 2.35 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна
хроніка»
23.50 Т/с «Східні солодощі 2»
03.20 «Три сестри»
05.10 «Телемагазин»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.35, 8.20 Полігон
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, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10

11.15 Фестивалі планети
11.45 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія ірландських
замків»
13.30 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Хорея
Козацька. Концертна
программа
13.55 UA.МУЗИКА. Кліп
14.05 Лекторій. Музика
14.30 UA.КУЛЬТУРА на
Львівському BookForum
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По.
Документальний цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 UA. Культура на
Львівському BookForum
19.20 Лекторій. Література
19.45 Острови.
Мальдівські острови.
Документальний фільм
20.35 Сильна доля
21.00 Новини
21.25 Концерт на
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet
Kyiv Stage. Олексій
Гринюк. Appassionato
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Etnovation. Квартет
Усеїна Бекірова
01.35 Сучасна музика на
UA.Культура. Rockoko
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Олена Боримська.
Візуальне мистецтво.
злам парадигми

03.20 Дивацька історія
України
03.30 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.55 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.00, 2.10 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Улюблені діти»
23.20 Гучна справа
01.40 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

5 канал
16.55, 17.55, 22.55

Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 12.55, 15.55, 18.15,
23.55 Погода в Україні

Погода на курортах
08.30 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.20, 13.10,

07.20 Огляд преси

16.10, 17.10, 18.20,

07.40 Драйв

19.30, 0.25, 1.15

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,

Інформаційний день

СТБ
06.35 Т/с «Коли ми вдома»
09.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.35 МастерШеф
14.25 Хата на тата
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Т/с «Вибір матері»
23.45 Зважені та щасливі
02.00 «Зважся!»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10
«Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-4»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.20 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Закляті вороги»
15.25 Х/ф «Кікбоксер»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-7»
00.55 «Облом.UA.»
04.15 8-й тур ЧУ з футболу
«Дніпро-1» —
«Карпати»
ФУТБОЛ-1
06.00, 19.40, 23.55, 2.00 Топматч
06.10 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
07.55, 18.55 «Автогол»
08.10 «Брешія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 «Барселона»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
12.10 «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
13.55 «Ліон» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
16.05 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
16.55 LIVE. «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
17.45, 20.45 Yellow
19.10 Журнал Ліги Чемпіонів
19.55 LIVE. «Рома» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
21.55 LIVE. «Інтер»
— «Лаціо». Чемпіонат
Італії
00.10 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
02.10 «Вальядолід» —
«Гранада». Чемпіонат
Іспанії

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

03.00, 2.50 Зона ночі

04.00 Скарб нації

04.10 Абзац

04.10 Еврика!

05.50 М/С «Том і Джеррі

04.20 Служба розшуку дітей

шоу»

04.25 Студія Вашинґтон

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

04.30 Факти

08.10 Т/с «Цілком таємно»

04.50 Т/с «Відділ 44»

13.00 Х/ф «Крокодил

05.35, 10.10 Громадянська

Данді»
15.10, 22.00 Т/с
«Подорожники»
16.00, 21.00 Improv Live Show

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

17.00 Хто зверху?

новини з Костянтином

19.00 Діти проти зірок

Стогнієм

23.00 Х/ф «Шахраї»

11.50, 13.20, 16.25 Т/с

00.50 Т/с «Ми такі»

«Конвой»

02.45 Служба розшуку дітей

12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф «Королі вулиць»

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
23.15 Лінійка документальних
проєктів
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

18.45, 21.05 Факти. Вечір

04.00 «Вольфсбург»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини

12.00 Там, де нас нема
13.00, 0.40 Речовий доказ
15.15, 23.40 Секрети Другої
світової
16.15 Ефект Нострадамуса
17.55, 22.45 Невідомий Китай
18.55, 20.50 Фантастичні
історії
19.55 Прихована реальність
21.45 Скарби з горища
01.50 Містична Україна
02.40 Ризиковане життя

ФУТБОЛ-2
06.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
06.55 «Севілья» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
08.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
09.40 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
11.30 «Автогол»
11.45 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
12.30, 22.45 Yellow
13.30 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
14.25 «Барселона»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
16.15 «Брешія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
18.05 «Баварія» — «Кельн».
Чемпіонат Німеччини
19.55 LIVE. «Мальорка» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
21.55 LIVE. «Реал» —
«Осасуна». Чемпіонат
Іспанії
23.55 «ПСЖ» — «Реймс».
Чемпіонат Франції.
Прем’єра
01.45 Журнал Ліги Чемпіонів
02.15 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
04.05 «Рома» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.15, 14.10 Правда життя
09.10 Мисливець і здобич
10.10, 17.05 Сучасні дива
11.00 Скептик

20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Перевірка на
міцність»
23.30 Т/с «Невиправні»
01.25 Т/с «Один у полі воїн»
03.05 Стоп

К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 Т/с «Дорогий доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10, 0.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
01.10 «Вірю не Вірю»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Лускунчик і
мишачий король»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019

26 вересня
UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.40
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25, 14.15 Телепродаж
11.45, 4.10 Своя земля
12.00, 15.15 Енеїда
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц «Аромати Південної
Африки»
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.10 Пліч-о-пліч
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/с «Життя з левами»
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.25, 2.20 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
чоловічих команд
2019 р. Півфінал І
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 Перша шпальта
04.50 Спільно
05.20 52 вікенди
НТН
05.15 «Професії»
06.10 Х/ф «Вклонись до
землі»
07.50, 17.45, 3.05
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про
солдата»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.30, 4.20 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
22.00 Т/с «Справжній
детектив-3»
23.45 «Склад злочину»
01.35 «Таємниці
кримінального світу»
UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура https://culture.
suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
07.50 Світ навколо
08.00 Новини
08.05 Кухня По.
Документальний цикл
09.00 Новини
09.05 Аромати Перу
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
10.45 Фестивалі планети
11.45 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія ірландських
замків»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.55, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.40, 21.40 Т/с «Свати»
22.30 «Право на владу-2019»
01.05 Х/ф «Холодне
літо 53-го»
03.00 Х/ф «Діагноз»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.25 Х/ф «Пограбування
по-бельгійськи»
14.10, 15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується
кожного»
20.00, 2.40 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімена
хроніка»
23.50 Т/с «Східні солодощі-2»
03.25 «Три сестри»
05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.00, 2.10 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Улюблені діти»
23.20 слідами міфів про
Роттердам +. Міф
четвертий
01.40 Телемагазин
02.40 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

5 канал
08.30 Клуб LIFE

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.20 Огляд преси
06.20, 2.15, 5.35 Машина часу
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,
22.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 12.55, 15.55, 18.10,
23.55 Погода в Україні
07.25 MEDекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
17.55, 22.55 Погода на
курортах

13.30 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Bahroma
13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
14.05 Лекторій. Література
14.30 UA.КУЛЬТУРА на
Львівському BookForum
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По.
Документальний цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 UA. Культура на
Львівському BookForum
19.20 Лекторій. Кіно
19.45 Острови.
Азорські острови.
Документальний фільм
20.35 Сильна доля
21.00 Новини
21.20 Як дивитися кіно
21.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА
художніх фільмів на
UA. КУЛЬТУРА. «Білий
бог», 16+
23.45 Новини (із
сурдоперекладом)
00.05 Тема дня
01.00 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Андрухович і Карбідо.
ЛІТОГРАФІЇ
02.05 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.45 Юрій Винничук
«Амури і батяри.
Масова культура
Галичини» UPLectorium.
Розсстріляне
відродження
03.30 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.55 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

СТБ
07.25 Т/с «Коли ми вдома»
10.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12.30 МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.00 Зважені та щасливі
21.00 Т/с «Вибір матері»
23.45 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10
«Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-5»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»
13.00 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Слід смерті»
15.00 Х/ф «Чужий: Заповіт»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-7»
00.55 «Облом.UA.»
04.15 8-й тур ЧУ з
футболу «Зоря»
— «Маріуполь»

08.40 Світла енергія
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
16.10, 17.10, 18.15,
19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний день
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.35, 3.40 Топ-матч
06.10 «Мальорка» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
08.10 «ПСЖ» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
12.10, 1.50 «Реал» —
«Осасуна». Чемпіонат
Іспанії
13.50 «Рома» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
14.40, 21.55 Yellow
16.05 «Автогол»
16.20 «Барселона»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
18.10 «Інтер» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
19.55 LIVE. «Ейбар» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
22.05 Журнал Ліги Чемпіонів
22.50 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра
23.45 «Брешія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
03.55 «Баварія» — «Кельн».
Чемпіонат Німеччини
ФУТБОЛ-2
06.00 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
07.50, 9.50, 13.50, 15.50,
17.50, 1.55 Топ-матч
08.00, 2.10 «Інтер» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
10.00 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
11.50, 23.55 Yellow
12.00 «Брешія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
14.00 «Мальорка» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії

НОВИЙ КАНАЛ
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03.00, 2.55 Зона ночі

04.10 Скарб нації

04.00 Абзац

04.20 Еврика!

05.50 М/С «Том і Джеррі

04.25 Студія Вашингтон

шоу»

04.30 Факти

07.00 Т/с «Бібліотекарі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

8.00 Т/с «Цілком таємно»

05.35 Громадянська оборона

12.50 Х/ф «Крокодил

06.30 Ранок у великому місті

Данді-2»
15.00, 22.00 Т/с
«Подорожники»
16.00, 21.00 Шалена зірка

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм

17.00, 19.00 Хто зверху?

10.10 Секретний фронт

23.00 Х/ф «Конвоїри»

11.25, 13.20, 16.25, 1.20 Т/с

01.00 Т/с «Ми такі»
02.50 Служба розшуку дітей

«Один у полі воїн»
12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф «Глибоководний

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
23.15 Лінійка документальних
проєктів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
05.15 Полігон
16.00 «ПСЖ» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
17.55 «Реал» — «Осасуна».
Чемпіонат Іспанії
19.40 Журнал Ліги Чемпіонів
20.10 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
21.55 LIVE. «Торіно»
— «Мілан». Чемпіонат
Італії
00.05 «Барселона»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
04.00 «Ейбар» — «Севілья».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.20, 14.05 Правда життя
09.25 Таємнича Аравія
10.25, 17.15 Сучасні дива
11.15 Скептик
11.45 Історія українських
земель
12.55, 0.40 Речовий доказ
15.15, 23.40 Секрети Другої
світової
16.15, 21.45 Скарби з горища
18.05, 22.45 Невідомий Китай
19.05, 20.50 Фантастичні
історії
20.00 Прихована реальність
01.50 Містична Україна
02.40 Бандитська Одеса

горизонт»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
21.25 Т/с «Перевірка на
міцність»
23.30 Т/с «Невиправні»
03.00 Стоп
К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 Т/с «Дорогий доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10, 0.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
01.10 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Соляна
принцеса»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 1.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ОГОЛОШЕННЯ
Кредитна спілка «Сіндікат» (код ЄДРПОУ
40025979) повідомляє про прийняття Загальними
зборами (Протокол №09/09/19 від 09.09.2019 року)
рішення про подання до Нацкомфінпослуг заяви про
виключення Кредитної спілки «Сіндікат» iз Реєстру
фінансових установ.
Повне Товариство «Ломбард Сіндікат-Плюс, Гульцов та Компанія» (код ЄДРПОУ 31154084) повідомляє
про прийняття Загальними зборами учасників (Протокол №09/09/19 від 09.09.2019 року) рішення про
подання до Нацкомфінпослуг заяви про виключення
Повного Товариства «Ломбард Сіндікат-Плюс, Гульцов та Компанія» iз Реєстру фінансових установ.
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00, 5.30 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25, 14.15 Телепродаж
11.45, 4.55 Своя земля
12.00 Енеїда
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.30 Д/ц «Аромати Південної
Африки»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.10 Пліч-о-пліч
17.25 Схеми. Корупція в
деталях
17.55 VoxCheck
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена історія
20.30 Перша шпальта
21.35, 2.25 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
чоловічих команд
2019 р. Півфінал ІІ
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.20, 4.15 «Професії»
06.15 Х/ф «Шереметьєво2»
07.55, 17.45, 3.15
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Версія
полковника Зоріна»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.30, 3.45 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Х/ф «Все можливо»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.
media/
06.00 Гімн України
06.05 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
07.50 Світ навколо
08.00 Новини
08.05 Кухня По.
Документальний цикл
08.30 Смак сиру.
Документальний цикл
09.00 Новини

КАНАЛ «1+1»

27 вересня

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
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.25, 22.30 «Ліга сміху2019»
00.35 «Київ Вечірній»
02.25 «Ігри приколів»
05.25 «Світське життя-2019»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
07.35 «Готуємо разом. 5
років»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.25 Х/ф «Я нічого не
знаю, але скажу все»
14.10, 15.00, 23.50 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 2.20 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.05 «Жди мене. Україна»
04.50 «Телемагазин»
05.05 Х/ф «Я кохаю»

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25, 2.15 Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.15, 21.25, 0.15
08.30 Клуб LIFE
Актуально: Економіка.
09.25, 16.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
07.15, 12.55, 15.55, 18.10
16.10, 17.10, 18.15,
Погода в Україні
19.30, 0.25, 1.15
07.25 Драйв
Інформаційний день
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
12.30 Брифінг речника
16.55, 17.55, 0.20
Міністерства оборони
Погода на курортах

09.30 Аромати Чилі. 2 с.
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.45 Фестивалі планети
11.45 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія ірландських
замків»
13.25 Концерт «UNPLUGGED»
сестер Тельнюк
14.05 Лекторій. Кіно
14.30 UA.КУЛЬТУРА на
Львівському BookForum
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По.
Документальний цикл
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 UA. Культура на
Львівському BookForum
19.20 Музеї. Як це працює
19.45 Острови.
Карибські острови.
Документальний фільм
21.00 Новини
21.25 Гогольфест-2019.
Гранд-опера «Неро»
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
ЗУСТРІЧ ЕПОХ.
Вівальді – Гайдн
01.50 UA.МУЗИКА. Кліп
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Сергій Жадан.
про новий роман
«Інтернат», війну, мир
та мову

03.30 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.55 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода
СТБ
07.05 Т/с «Коли ми вдома»
11.50, 19.00, 22.45
МастерШеф
14.45 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
23.40 Х-фактор
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10 «Кримінал»
12.20, 16.30 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
16.10 «Кримінал.Підсумки»
17.00 «Ситуація»
18.30 Спецпроект» Влада
хохотала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-5»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 «Помста природи»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.35, 15.30 Т/с «Підкидьок»
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Настане
світанок»
01.45 Телемагазин
03.50 Зоряний шлях

13.10 Х/ф «Герой у
розшуку»
15.00 Х/ф «Операція
«Удар»
19.25 Т/с «Перевізник»
23.10 Х/ф «Гість»
01.05 Х/ф «Мега піранья»
02.30 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «ПСЖ» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
08.10, 4.00 «Торіно»
— «Мілан». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.25 «Брешія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
12.10 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
13.55 «Інтер» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
16.05, 19.45 Yellow
16.15 «Реал» — «Осасуна».
Чемпіонат Іспанії
18.00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Шахтар» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
21.25 LIVE. «Уніон» —
«Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
23.25 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
00.20 «Рома» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
02.10 «Ейбар» — «Севілья».
Чемпіонат Іспанії

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

03.50 Абзац

04.25 Служба розшуку дітей
05.30 М/С «Том і Джеррі
шоу»

04.30 Студія Вашингтон
04.35, 2.00 Факти

06.50 Х/ф «Шахраї»

04.55 Т/с «Відділ 44»

08.50 Х/ф «Селюк у

05.40 Громадянська оборона

Беверлі-Хіллз»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

10.40 Т/с «Подорожники»

09.15, 19.25 Надзвичайні

14.10, 21.40, 23.55 Екси

новини з Костянтином

16.20, 19.00 Топ-модель по-

Стогнієм

українськи
02.00 Х/ф «Одружуся з

10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф
«Найвеличніший

першою зустрічною»

шоумен»
12.45, 15.45 Факти. День

14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
22.45 Лінійка документальних
проєктів
00.50 ID JOURNAL
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву
ФУТБОЛ-2
06.00, 11.05, 18.25 Чемпіонат
Франції. Огляд туру
06.55 «Реал» — «Осасуна».
Чемпіонат Іспанії
08.45 Журнал Ліги Чемпіонів
09.15, 2.10 «Рома» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
12.00 «Ейбар» — «Севілья».
Чемпіонат Іспанії
13.50, 21.45 Yellow
14.00 «ПСЖ» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
15.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
16.45 «Маріуполь» —
«Динамо». Чемпіонат
України
19.15 «Торіно» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
20.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
21.55 LIVE. «Вільярреал»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
23.55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
00.25 «Шахтар» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
04.00 «Уніон» — «Айнтрахт».
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 14.00 Правда життя
09.05, 17.50, 22.40 Невідомий
Китай
10.05, 17.00 Сучасні дива
10.55 Скептик
11.55 Історія українських
земель
12.50, 0.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Секрети Другої
світової
16.00 Скарби з горища

13.45, 16.20, 0.10 «На
трьох»
16.30, 23.05 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу
02.25 Стоп
18.50, 20.45 Фантастичні
історії
19.50 Прихована реальність
21.45 Ефект Нострадамуса
01.50 Містична Україна
02.40 Місця сили
К1
06.30
07.45
08.30
08.50
09.50
11.30

Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.20 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.10 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10, 0.15 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.15 Х/ф «Свідок на
весіллі»
20.10 Х/ф «Закони
привабливості»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
01.20 «Вірю не вірю»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Один на
Різдво»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Ігри Приколів
16.00 Х/ф «Сам удома-3»
18.00, 1.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Один вдома-4»
23.00 Х/ф «Далека дорога»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
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28 вересня
UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15,
2.00, 3.50, 5.10 Новини
09.30 Енеїда
10.35 Хто в домі хазяїн
11.05 Відкривай Україну з
Суспільним
11.35, 15.00 Телепродаж
11.50 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
13.05 Х/ф «Пармська
обитель»
15.15 Д/ц «Браво, шеф!»
16.20 Разом
16.50, 5.30 Спільно
17.25 #ВУКРАЇНІ
17.50 Д/ф «Америка.
Південно-західна
Америка: від Долини
смерті до Великого
каньйону»
19.00 Д/ц «Таємниці
людського мозку»
20.00 Розсекречена історія
21.25 Д/ц «Спільноти тварин»
22.20 Т/с «Монро»
23.40 Пліч-о-пліч
00.00 Телепродаж Тюсо
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.20 Своя земля
04.15 Сильна доля
НТН
05.15 Х/ф «Добрі наміри»
06.35 Х/ф «Вічний поклик»
12.10 Т/с «Закон і порядок»
15.45, 2.30 «Випадковий
свідок»
16.55 «Таємниці світу»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кухарка»
21.00 Х/ф «Перестрілка»
22.50 Х/ф «Револьвер»
00.55 «Реальні злочинці»
03.55 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура https://culture.
suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Елементи
07.00 Новини
07.10 По Азимуту. Карпати.
Документальний цикл
07.55 Нова доба нової прагне
печі
08.00 Новини
08.05 Марин та його друзі.
Підводні історії.
Мультсеріал
09.00 Новини
09.15 Казки перевірені часом.
Вероніка повертається.
Художній фільм
10.45 Відкривай Україну з
Суспільним

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.20 Мультфільм
06.45 «Гроші-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.30 «Їмо за 1002019»
11.15 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Світ навиворіт»
16.30, 21.30 «Вечірній
квартал-2019»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30, 5.25 ТСН
20.15 «Українські сенсації2019»
23.30, 0.30 «Світське життя2019»
01.30 «Ліга сміху-2019»
03.10 Х/ф «Холодне
літо 53-го»

06.00 «Слово Предстоятеля»
06.15 Х/ф «Я нічого не
знаю, але скажу все»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Роман з Ольгою»
11.40 Х/ф «Приходьте
завтра»
13.40 Х/ф «Молода
дружина»
15.30 Т/с «Її чоловіки»
20.00, 4.50 «Подробиці»
20.30 «Крутіше за всіх. Новий
сезон»
22.25 Т/с «Анна Герман»
01.45 Х/ф «Сімейне коло»
03.10 «Орел і решка.
Морський сезон-3»
03.55 «Орел і решка. Дива
світу»

06.00 Час-Time
06.20, 10.25, 13.30, 14.15,
15.20, 23.15, 2.40, 4.10
Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15,
18.10, 23.55 Погода в
Україні
07.20, 11.10, 3.40 Феєрія
мандрів
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55,

11.45 По Азимуту. Карпати.
Документальний цикл
12.40 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
16.25 Фестивалі планети
17.45 Концерт вихідного
дня на UA.КУЛЬТУРА.
ЕСТРАДНОСИМФОНІЧНИЙ
ОРКЕСТР УКРАЇНИ
18.50 Blue Horse. Історія
українського джазу.
Концертна програма
20.15 Весна 68.
Документальна
програма
21.00 Новини
21.20 Ігри імператорів.
Документальний цикл
16+
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Джордж Гершвін.
Легенда в стилі блюз.
Найкраще
01.20 Юрій Вінничук. Амури
і батяри. Масова
культура Галичини.
UPLectorium.
Розстріляне
відродження
02.05 Букоголіки
03.25 Разом
04.40 #ВУКРАЇНІ

11.00 Т/с «Вибір матері»
19.00 Х-фактор
22.00 МастерШеф

СТБ
05.15
07.05
08.05
10.00

Хата на тата
Прокинься з Ектором!
Зважені та щасливі
«Зважся!!»

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер».
Новини
09.10 «Ехо України»
10.10 «Медексперт»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий
марафон»
17.00 «Щасливе інтерв’ю»
18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу
в прямому ефірі з
Лейлою Мамедовою
21.00 «Закрита зона»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «Казка з татом-3»
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09.00 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «Чужий: Заповіт»
16.15 Х/ф «Санктум»
18.20 Х/ф «Підстава»
20.00 Х/ф «Її звали Нікіта»
22.15 Х/ф «Урок
виживання»
00.10 Х/ф «Бойові пси»
01.45 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 16.50, 21.35, 1.40,
3.45 Топ-матч
06.10 «Інтер» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

09.00, 15.20 Т/с «Улюблені
діти»

00.40 Х/ф «БайБайМэн»
12.30 Брифінг речника

18.15 Док. проект

03.40, 2.40 Зона ночі
06.40 М/С «Том і Джеррі
шоу»
07.20 Подіум
09.20 Т/с «Бібліотекарі»
11.10 Діти проти зірок

17.00, 21.00 Т/с «Віражі долі»
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Гра в любов»

13.10 Хто проти блондинок?
15.10 Хто зверху?
17.10 М/Ф «Ваяна»
19.10 Х/ф «Подорож до
центру Землі»

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Гра в любов

21.00 Х/ф «Подорож-2:
Таємничий острів»
22.50 Х/ф «Глушина»

03.15 Реальна містика
5 канал
14.55, 16.55, 17.55,
20.55, 0.55 Погода на
курортах

ICTV
05.00 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Особливості
національної роботи
07.39 Я зняв!
09.20 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
13.30 Дизель шоу
16.55 Х/ф «Сімейне
пограбування»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Сікаріо»
21.35 Х/ф «Сікаріо-2: Проти
всіх»
23.45 Х/ф «Глибоководний
горизонт»
01.45 Т/с «Невиправні»

03.35 Служба розшуку дітей
05.50 М/С «Лунтік»

07.30, 4.50 Зоряний шлях

11

Міністерства оборони

18.25, 0.30, 2.15 Полігон

12.35 Медекспертиза

19.25 Особливий погляд

09.15 Автопілот-новини

13.10 Континент

21.30, 3.00 Вікно в Америку

09.25 Укравтоконтинент

13.45 Навчайся з нами

22.05 Лінійка документальних

09.35 Натхнення

16.10, 20.00, 1.15, 5.15

10.10 Історія успіху

Рандеву

проєктів
03.20 Кіно з Я. Соколовою

12.10 Олімпійські історії

17.15 Стоп корупції!

04.30 Огляд преси

08.10 «Реал» — «Осасуна».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 16.25, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 «Шахтар» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
12.20 «Уніон» — «Айнтрахт».
Чемпіонат Німеччини
14.00, 18.55 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат
Німеччини
14.25 LIVE. «Ліон»
— «Нант». Чемпіонат
Франції
15.15, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. «Хетафе»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
19.25 LIVE. «Боруссія»
(Д) — «Вердер».
Чемпіонат Німеччини
21.25, 23.40 Yellow
21.40 LIVE. «Сассуоло» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
23.50 «Атлетік» — «Валенсія».
Чемпіонат Іспанії
01.55 «Олександрія»
— «Львів». Чемпіонат
України
04.00 «Ювентус» — «СПАЛ».
Чемпіонат Італії

08.25 «ПСЖ» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
10.15, 17.55 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
11.10 «Торіно» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
13.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
13.55 LIVE. «Атлетік» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
14.45, 18.50, 22.45 Yellow
15.55 LIVE. «Ювентус»
— «СПАЛ». Чемпіонат
Італії
16.45 Футбол Tables
19.00 Журнал Ліги Чемпіонів
19.25 LIVE. «Олександрія»
— «Львів». Чемпіонат
України
20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. «Атлетіко»
— «Реал». Чемпіонат
Іспанії
00.10 «Ліон» — «Нант».
Чемпіонат Франції
02.15 «Хетафе»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
04.05 «Боруссія» (Д) —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини

14.10, 22.30 Сучасні дива
15.00 Невідомий Китай
17.00 Невідома Південна
Америка
18.00 Ілюзії сучасності
21.00 Загублені цивілізації
00.10 Україна: забута історія
05.30 Квітка Цісик

ФУТБОЛ-2
06.00, 23.55, 2.00 Топ-матч
06.05 «Барселона»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
07.55, 21.25 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат
Німеччини

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.10, 23.20 Містична Україна
08.00 Історія українських
земель
09.30 Речовий доказ
10.40 Секрети Другої світової
12.35 Титанік: загадку
розгадана

К1
06.30
07.45
08.25
09.30

Top Shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
М/ф «Барбі з
Лебединого озера»
11.10 М/с «Земля до початку
часів»
13.00 Х/ф «Закони
привабливості»
14.40 «Орел і решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «Доріан Грей»
01.50 «Вірю не вірю»
02.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Діномама»
13.05 Х/ф «Принцеса
Мален»
14.15, 1.00 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Елвін і
бурундуки»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У Кіно
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15,
2.00, 5.10 Новини
09.30 Енеїда
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.30, 15.00 Телепродаж
11.45 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
13.00 Х/ф «Три золотих
волосини»
14.30, 21.55 Бюджетники
15.20 Розсекречена історія
16.20 Тема дня
17.00 Перший на селі
17.35, 22.25 Т/с «Мисливці на
нацистів»
18.25, 2.20 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
чоловічих команд 2019
р. Фінал
20.30 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 Розважальна програма
з Майклом Щуром
23.40 Пліч-о-пліч
00.00 Телепродаж Тюсо
04.15 #ВУКРАЇНІ
04.45 Своя земля
05.30 Спільно
НТН
05.25 «Легенди бандитського
Києва»
06.15 Х/ф «Мільйони
Ферфакса»
08.00 «Страх у твоєму домі»
11.35 Х/ф «Кухарка»
12.55 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
14.20 Х/ф «Рідна дитина»
17.10 Х/ф «Перестрілка»
19.00 Х/ф «Засуджений»
20.50 Х/ф «Незаперечний-2»
22.45 Х/ф «Незаперечний-3»
00.40 Х/ф «Револьвер»
02.40 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура https://culture.
suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Примара Бабиного
Яру. Документальна
програма
07.00 Новини
07.05 Розсекречена історія.
Міфи і правда про
Бабин Яр
08.00 Новини
08.05 Київ. Початок війни.
Документальна
програма
09.00 Новини
09.05 Спецпроект. Голокост.
Чи вивчили ми уроки
історії?
10.00 Київ. Початок війни.
Документальна
програма
10.50 Львівський театр ім.
Марії Заньковецької.
Інна Павлюк, Наталя
Лісова. Або-або/
Вистава за листами
Олени Теліги 16+
12.40 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Герберт
Цукурс. Фільм 1

КАНАЛ «1+1»
06.20 Мультфільм
06.45 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт-10:
Бразилія»
10.50 «Світ навиворіт»
13.30 Т/с «Свати»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2019»
00.15 «Ліга сміху-2019»
02.10 «Київ Вечірній»
03.40 «Розсміши коміка»
05.00 ТСН

29 вересня
ІНТЕР
05.20 Д/п «Життя»
06.10 Х/ф «Осляча шкіра»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Дива
світу»
11.05 «Орел и решка. Івлєєва
vs. Бєдняков» Прем’єра
12.00 «Крутіше всіх. Новий
сезон»
14.00 Т/с «Її чоловіки»
18.15 Х/ф «Мадам»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Прогулянка по
Бангкоку»
22.20 Х/ф «Холостяки у
відриві»
00.15 «Речдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
09.25 Т/с «Віражі долі»
13.20 Т/с «Настане світанок»
17.00, 21.00 Т/с «Референт»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Перехрестя»
01.45 Телемагазин
03.00 Т/с «Гра в любов»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 10.05, 13.30, 14.10,
20.00, 2.15 Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55,
23.10 Погода в Україні
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55,
11.55, 14.55, 16.55,

5 канал
17.55, 20.55, 0.15
Погода на курортах
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.30, 3.15 Кіно
з Я. Соколовою
11.30 Будемо жити

13.30 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Адольф
Айхман. Фільм 2
14.20 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Клаус
Барбі. Фільм 3
15.15 Індія. національний
парк Канха.
Документальний фільм
16.15 Індія. слідами тигра.
Документальний фільм
17.15 Вбити Гітлера. 13
хвилин. Художній фільм
16+
19.05 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
20.00 Розсекречена історія.
Міфи і правда про
Бабин Яр
21.00 Новини
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Хорея Козацька. Од
синього Дону до сивих
Карпат
01.15 Едвард Лукас, Наталя
Гуменюк. нова холодна
війна – хто виграє і як
вона може закінчитися
02.10 Букоголіки
03.30 Разом
04.45 #ВУКРАЇНІ

17.00 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу
в прямому ефірі з
Лейлою Мамедовою
21.00 «Великі новини»
23.00 «ВАТА-шоу»

21.20 «Великий футбол»
00.00 «Наполі» — «Брешія».
Чемпіонат Італії
02.00 «Кельн» — «Герта».
Чемпіонат Німеччини
04.00 «Лечче» — «Рома».
Чемпіонат Італії

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.10 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09.15 «ДжеДАІ 2019»
10.45 Т/с «Звонар»
13.40 Х/ф «Нестримні»
15.05 Х/ф «Герой у
розшуку»
16.55 9-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Дніпро1»
19.00 Х/ф «Гнів»
20.55 Х/ф «Леон-кілер»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Сассуоло» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
07.40 «Олександрія»
— «Львів». Чемпіонат
України
09.20 «Ювентус» — «СПАЛ».
Чемпіонат Італії
11.05 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
11.35 «Атлетіко» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
12.20, 15.45, 19.45 Yellow
13.25 LIVE. «Наполі» —
«Брешія». Чемпіонат
Італії
14.15, 16.45, 22.30 Футбол
Tables
15.25 «Автогол»
15.55 LIVE. «Лечче»
— «Рома». Чемпіонат
Італії
17.55, 18.45, 21.25, 1.30, 3.35,
5.40 Топ-матч

СТБ
06.20, 12.00 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
10.00 Наречена для тата
14.55, 17.55, 19.00 Слідство
ведуть екстрасенси
20.00 Один за всіх
21.00 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.45, 20.45
«Репортер». Новини
09.10 «18 плюс»
10.10 «Кримінал»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий
марафон»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Атлетіко» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
07.45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08.15 «Хетафе»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.55, 23.00 Футбол
NEWS
10.25 «Автогол». Прем’єра
10.40 «Боруссія» (Д) —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини
12.20 «Сассуоло» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
13.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Десна». Чемпіонат
України
14.45, 18.25, 23.20 Yellow
16.20, 19.05, 1.50, 3.50 Топ-матч
16.25 LIVE. «Фортуна»
— «Фрайбург».
Чемпіонат Німеччини
17.15, 20.15 Футбол Tables
18.35, 23.30 Журнал Ліги
Чемпіонів
19.25 LIVE. «Олімпік»
— «Зоря». Чемпіонат
України

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

03.00 Зона ночі
05.50 М/С «Том і Джеррі
шоу»
08.10 М/Ф «Тарзан»
10.10 М/Ф «Ваяна»
12.10 Х/ф «Голодні
ігри. Сойкапересмішница.
Частина 2»
14.50 Х/ф «Подорож до
центру Землі»
16.50 Х/ф «Подорож-2:
Таємничий острів»
18.40 Х/ф «Післязавтра»
21.00 Х/ф «Пограбування в
ураган»
23.00 Х/ф «Проти шторму»
01.20 Х/ф «Глушина»

04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
04.55 Факти
05.20, 7.05 Антизомбі.
Дайджест
06.05 Громадянська оборона
08.00 Секретний фронт
08.55 Т/с «Відділ 44»
11.40, 13.00 Х/ф
«Всесвітня війна Z»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Сікаріо»
16.25 Х/ф «Сікаріо-2: Проти
всіх»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «РЕД»
22.50 Х/ф «РЕД-2»
00.55 Т/с «Невиправні»

12.10 Невигадані історії

18.00, 1.00, 5.10 Час.
Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
19.25 Стоп корупції!
21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних
проєктів
23.15, 0.20 Полігон
00.50, 1.55 Огляд преси

12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.20 Світла енергія
15.35 Паспортний сервіс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
18.55 LIVE. «Кельн»
— «Герта». Чемпіонат
Німеччини
20.55 Журнал Ліги Чемпіонів
21.40 LIVE. «Мілан»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
23.40 «Маріуполь»
— «Десна». Чемпіонат
України
01.45 «Фортуна» —
«Фрайбург». Чемпіонат
Німеччини
03.50 «Олімпік» — «Зоря».
Чемпіонат України
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.55, 23.35 Містична Україна
07.45 Історія українських
земель
09.30 Речовий доказ
10.40 Секрети Другої світової
12.40 Загублені цивілізації
14.10, 22.35 Сучасні дива
15.00 Невідома Південна
Америка
18.00 Ілюзії сучасності
21.00 Титанік: загадка
розгадана
00.15 Підроблена історія

К1
06.30
07.45
08.25
09.20

Top Shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
01.00 Х/ф «Сімейка
Джонсів»
02.40 «Бійцівський клуб»
03.25 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Їжачок Боббі:
Колючі пригоди»
11.30 Х/ф «Щоденник
слабака»
13.15 Панянка-селянка
15.15 Х/ф «Далека дорога»
17.30 Х/ф «Один вдома-4»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

■ КОСМОС

Трибуна миру

Місячна царівна

«Українське» питання, зустріч Трампа і Зеленського
та американські докази проти Ірану: що готує 74-та сесія
Генасамблеї ООН

13

Перша жінка на супутнику Землі: нею
буде американка віком більше 40 років
Олег БОРОВСЬКИЙ

У рамках програми Artemis американська космічна агенція НАСА
планує відправити на Місяць першу в історії астронавтку. Ініціатором ідеї виступив президент США Дональд Трамп, який пообіцяв виділити на цей космічний проект додаткові кошти у розмірі 6,1 млрд доларів. У своєму твіті Трамп наголосив, що його
адміністрація хоче повернути Сполученим Штатам «домінацію і
лідерство в космічному просторі у найближчі століття». Він пообіцяв «нову еру експлуатації космосу».

Підборами по Місяцю

❙ Новий президент Генасамблеї нігерієць Тіджані Мухаммад-Банде.
Інна СТЕПАНЧУК
У Нью-Йорку триває перше
засідання 74-ї сесії Генасамблеї
ООН, яка розпочала свою роботу 17 вересня. На відкритті нової сесії виступив Генеральний
Секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він привітав зі вступом на
посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада-Банде. Останній раніше наголошував, що свою діяльність на чолі високого органу
присвятить боротьбі з бідністю
у світі та забезпеченню доступу
до освіти, в тому числі інклюзивної. Саме доступ до освіти новий президент Генасамблеї вважає найважливішим завданням
людства, оскільки, на його думку, вона є ключем до послаблення ненависті, досягнення порозуміння та рівності.
Тіджані Мухаммад— Банде зробив серйозну академічну
кар’єру в політології. Він здобув ступінь бакалавра в університеті Ахмаду Белло у Нігерії,
став магістром Бостонського
університету в США та доктором філософії у галузі політології в університеті Торонто
(Канада), повідомляє «Укрінформ».
«Як найбільш репрезентативний орган ООН Генеральна Асамблея повинна подвоїти
зусилля для досягнення поліпшення життя всього людства,
миру, безпеки та сталого розвитку, особливо коли ми готуємося відзначити 75-ту річницю
існування організації, — цитують пана Тіджані Мухаммада-

Бенді «Українські національні
новини». — Всього через тиждень усі глави держав і урядів
зберуться в цьому залі на загальнополітичні дебати. —
Вони висловляться з найважливіших тем, що впливають
на життя всього людства. Саме
тиждень високого рівня стане
дорожньою картою для нашої
роботи впродовж усієї сесії».
Нагадаємо, загальнополітичні
дебати високого рівня пройдуть
в ООН iз 24 по 30 вересня.
В України на цю сесію Генасамблеї ООН — свої амбітні
плани. Раніше українській делегації вдалося включити до
порядку денного сесії питання
про ситуацію на окупованих
територіях. За це проголосували дипломати 65 країн. «Проти» голосувала Росія, а також
її друзі — Венесуела, Вірменія,
Білорусь, Іран, Казахстан,
КНДР, Куба, Сирія, Сербія —
загалом 17 країн. Ще 53 держави утрималися. Член постійного представництва України при
ООН Олег Ніколенко вважає,
що це – незначна, але процедурна перемога для нашої країни. Зокрема, включення цього
пункту в порядок денний сесії
Генасамблеї дозволить міжнародному співтовариству «тримати руку на пульсі» ситуації на окупованих Росією територіях — на Донбасі та в Криму.
Також планується ініціювати ухвалу резолюції з мирного
врегулювання збройного конфліту. Орієнтовно розгляд українського питання заплановано на 23 вересня. Цього ж дня,

як планується, з трибуни ООН
виступить президент України
Володимир Зеленський.
Тут же, на полях Генасамблеї, відбудеться перша зустріч президентів України Володимира Зеленського та США
Дональда Трампа. Підготовку цієї зустрічі вже підтвердили в Білому домі. Орієнтовно вона відбудеться між 23 і 26
вересня. Як повідомляв раніше міністр закордонних справ
України Вадим Пристайко,
«у нас є запрошення, воно навіть письмове, що нечасто робиться в дипломатії, не просто
відвідати Сполучені Штати —
ви знаєте, що у США ми їдемо
23 вересня (на сесію Генасамблеї ООН), — а прибути з візитом у Вашингтон і зустрітися з
президентом і урядом США. Є
різні дати, які ми зараз відпрацьовуємо» .
А от зустрічатися з лідером
Ірану Хасаном Роухані Дональд
Трамп, як він сам зізнався, не
має бажання, хоча й не виключає такої можливості. На думку президента США, Іран не готовий до подібних переговорів,
повідомляє «Рейтер».
Сполучені Штати вже заявили, що атаки на нафтові об’єкти
в Саудівській Аравії були здійснені не тільки за допомогою
дронів, а й крилатих ракет, випущених iз території Ірану.
Про це повідомляють західні
ЗМІ з посиланням на джерела в
американському уряді. Докази
цьому США мають оприлюднити під час Генеральної Асамблеї
ООН наступного тижня. ■

усіма, хто стикається з онкологічними захворюваннями», — написав міністр Верига під своїм фото з поголеною головою.

вами правоохоронців, Габишева нібито підозрюють у злочині на території Якутії. Про
яке правопорушення йдеться — не повідомляється.
Нагадаємо, Олександр Габишев ще в
березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де мав намір «вигнати» Путіна з Кремля. Він вважає
президента Росії породженням темних сил,
з яким під силу впоратися тільки шаманові.
За більш ніж 3 тис. км дороги Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його
проповідями набрали більше 1 млн переглядів. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Лиса голова на підтримку
колеги
Міністр охорони здоров’я Литви Ауреліюс Верига на знак солідарності з
прем’єр-міністром Саулюсом Сквернялісом постригся наголо і виклав своє фото в
«Фейсбуці». Як повідомляє «Новинарня»,
Саулюс Скверняліс бореться з онкологічною хворобою, а про свій стан здоров’я відверто повідомив в останні дні літа. «Наявність або відсутність волосся — тимчасове явище. Це тільки форма. Хочеться підтримати тих, для кого такі зміни — не їхній
вибір. На знак солідарності з прем’єром і з

Російського шамана зупинили
«шамани» з органів
Шамана із російської Якутії, Олександра Габишева, який ішов «виганяти» президента Росії Володимира Путіна, затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області
працівники спецслужб. Згодом управління
Міністерства внутрішніх справ Росії в Республіці Бурятія повідомило, що затриманого відправлять назад до Якутська. За сло-

До цього часу в усій історії
астронавтики на поверхні місяця побували 12 чоловіків
— востаннє 1972 року. «Жодна жінка ніколи не отримала
такого привілею», — нагадала речниця НАСА Беттіна Інклан. Але до 2024 року завдяки обіцяній Дональдом Трампом дотації ситуація має змінитися.
Для того щоб план відправки на Місяць 2024 року чергових астронавтів, включно
з жінками, міг бути реалізований, необхідно затвердити
виділення бюджетних коштів
для НАСА Конгресом США.
Передача космічній агенції
додаткових 6 млрд доларів,
iмовірно, відбудеться за рахунок скорочень бюджетних видатків у інших галузях, наприклад фінансування вищої
освіти.
Незважаючи на те що жінки багато останніх років є
учасницями численних космічних місій, нога жодної з
них наразі не ступала на поверхню Місяця. У рамках інтенсивної праці над місією
«Аполло» в 1969—1972 роках у групі астронавтів не
було жодної жінки. Фахівці
виходять iз того, що відправка жінок у космічний простір
виходить дорожчою з огляду
на психологічні та гігієнічні
потреби порівняно з чоловіками, а також більш ризикованою з огляду на фізичні навантаження.
Польоту першої жінки в
космос людство завдячує радянським дослідникам, які
в 1963 році в рамках космічної гонки між СРСР та США
відважились перервати чоловічу домінацію і відправили на космічну орбіту космонавтку Валентину Терешкову. Американські та інші
космічні агенції розпочали
регулярно залучати до космічних місій жінок лише у
80-х роках минулого століття.
На цей час лише три країни світу провадять активні
космічні програми за участі
жінок — США, Росія і Китай. Окрім того, багато інших
країн — Канада, Франція, Індія, Іран, Італія, Японія, Південна Корея та Велика Британія — вже відправляли
своїх громадянок на орбіту чи
в космічний простір у рамках
місій, підготовлених російськими чи американськими
агенціями.
Місія Artemis («Артеміда») завдячує своєю назвою
грецькій богині полювання
та природи, сестрі-близнючці
бога Аполлона (Apollо). Він, у
свою чергу, був натхненням
для історичної місії космічного корабля Apollo 11, під час

якої 20 липня 1969 року на
Місяць вперше ступила нога
людини.
Фахівці, які готують місію
Artemis, обіцяють, що цього
разу запланували для астронавтів та астронавток «довше
перебування» на поверхні нашого космічного супутника. А
наступним кроком в освоєнні
людиною космосу, про який
повідомив цьогорічного літа
в «Твіттері» президент США,
має бути місія на Марс.

Хто вона?
Наразі немає жодної інформації стосовно того, хто саме
буде першою жінкою, яка стане на поверхню Місяця. Але
американські коментатори
висловлюють впевненість, що
НАСА не буде проводити нового набору (з огляду на виставлені Трампом часові рамки), а
скористається з досвіду 12 космонавток, які вже пройшли
вишкіл і співпрацюють з агенцією. П’ятеро жінок, які були
набрані до нового класу астронавтів 2017 року, ще не встигнуть набрати потрібного досвіду до 2024 року, тому як кандидатки, ймовірно, не розглядаються.
Усі ці жінки, які входять
до загону американських астронавтів, на цей час є старшими 40 років. Вони були
відібрані з тисяч претенденток
наприкінці 90-х років. Серед
них є колишні військові пілоти, лікар, учена та навіть колишня співробітниця ЦРУ.
З огляду на ліміт часу для
виконання місячної місії буде
обрана, ймовірно, одна з тих
астронавток, які вже мають
за плечима принаймні один
політ у космос чи перебування на Міжнародній космічній
станції (МКС). Окрім того,
для астронавток немає верхньої межі віку. Нагадаємо, що
Джон Гленн, найстарший чоловік у космосі, здійснив свій
останній політ у віці 77 років,
коли вже був сенатором.
Тому шанси полетіти є навіть у найстаршої з 12 американських астронавток Суніти
Вільямс, яка тепер готується
до своєї третьої космічної місії
(у рік запланованого польоту
на Місяць їй виповниться 58
років). Суніта Вільямс уже
була командиром космічної
місії на МКС у 2012 році. Серед інших претенденток розглядають також кандидатури Анни Маккейн та Крістіни Кох, які вже побували на
МКС.
У місії Artemis передбачені місця для чотирьох астронавтів, з яких двоє ступлять на поверхню Місяця. Передбачається, що «квиток на
Місяць» отримає лише одна
жінка, зазначає телемережа
Сі-Ен-Ен. ■

14

ПОСТАТЬ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019

Наталія ОСИПЧУК

Івана Світличного — легендарну постать
у когорті шістдесятників — Василь Стус
називав «доброоким». 20 вересня виповнюється 90 років від дня народження
літературознавця, мовознавця, перекладача, шістдесятника, лауреата Державної
премії України імені Тараса Шевченка,
члена Міжнародного ПЕН-клубу. Його
життєвий чин лише підтверджує: схід
України в усі часи народжував справжніх
патріотів.

Слово-зброя
Іван Світличний народився у селі
Половинкине Старобільського району
Луганської області. Після закінчення
середньої школи вступив на навчання
на українське відділення філологічного факультету Харківського університету. Викладач Донецького національного університету Феня Пустова
(яка на той час була студенткою Харківського університету) у своїх спогадах писала: «Всі ми ставилися до Івана
з глибокою симпатією та повагою, дехто називав його «светлой личностью».
Це пов’язувалося не стільки з прізвищем, скільки з тим, що він, як правило, був усміхненим, привітним, випромінював доброзичливість. Людей до
себе Іван притягував не тільки ерудицією, а й кришталевою моральною чистотою, щедрістю.
Після закінчення університету Іван
Світличний вступив до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка.
Його покликанням стали теоретичні
студії в галузі літератури. Іван Світличний вражав своєю ерудицією, він
перекладав Беранже, Лафонтена, Бодлера, Верлена. Творчість завжди була
для нього святилищем, про що він писав: «Поезія — свобода серця...»
Проте на зламі 50—60-х років покоління молодої творчої інтелігенції (Михайлина Коцюбинська, Алла
Горська, Василь Стус) відчайдушно
прагнуло змін. Одним із засновників
Клубу творчої молоді (1960р.) був Іван
Світличний. Спочатку діяльність була
суто культурницькою, працювали різні секції: поетична, літературна, музична, театральна. Було організовано
вечори пам’яті Лесі Українки, Івана
Франка, Тараса Шевченка. Іван Світличний першим із київського середовища на початку 60-х років ініціював
контакт із представниками львівської інтелігенції — братами Михайлом
і Богданом Горинями, Стефанією Шабатурою.
Іван Світличний був одним із тих,
хто першим встановив контакт з українською діаспорою, щоб передавати на Захід інформацію про те, що насправді відбувається в УРСР. Був заарештований у 1965-му, під час першої хвилі ув’язнень «антісовєтчіков».
І хоча через кілька місяців, після судового процесу, його відпустили, проте
позбавили права викладати за фахом.
Досить інтенсивним був протестний
рух за національне визволення протягом 1965—1972 років. Саме на цей період припадає розвиток самвидаву.
Світличний їздив до Москви, був знайомий із Солженіциним, встановлював
контакти з представниками дисидентського руху в інших республіках.
13 січня 1972 року під час покосу
української інтелігенції Івана Світличного було заарештовано. 7 років
таборів суворого режиму та 5 років заслання — таким був вирок зі звинувачення в антирадянській агітації та
пропаганді. Хоча свою діяльність непокірний Світличний не припинив навіть у таборі. Його вірші — саркастичні, колючі, іронічні — прориваються
крізь ґрати. А ще — напрочуд ніжнощемкі: «В тюрмі, за ґратами, в неволі
мені приснилася... тюрма. Але не ця.
Ні ґрат нема, ні варти. І всього доволі.
І світ — ідилія сама».

Осередок духовності на Уманській
А ще в Івана був дивовижний дар
притягувати до себе талановитих людей, відкривати молоді обдарування.
До Івана Світличного тягнулася не
лише творча молодь, а й художники —

■ ДО ДАТИ

Ловець душ доброокий
Іван Світличний, засуджений за антирадянську діяльність
до семи років таборів суворого режиму та п’яти років заслання,
протестував голодуванням

❙ Іван Світличний.
❙ Фото з сайта museum.khpg.org.
Алла Горська, Галина Севрук, Опанас
Заливаха.
Перебуваючи під враженням після
першого арешту Івана Світличного, Василь Стус написав пронизливий вірш
«Не можу я без усмішки Івана». Йому
вдалося майстерно передати тогочасну
атмосферу, що панувала в суспільстві:
«В проваллях ночі, коли Київ спить, а
друга десь оббріхують старанно, склепить очей не можу ні на мить. Він, як
зоря, проміниться з туману, але мовчить, мовчить, мовчить. Іваночку! Ти
чуєш, доброокий? Їй-бо, не знаю, що я
зле зробив. Чого ж бо й досі та й поріг
високий ані відчув, ані переступив?».

❙ Василь Стус, Іван Світличний (праворуч) та Іван Гель (ліворуч). Київ 1968 р.
❙ Фото з сайта bizslovo.org.
«Іван ніколи не був ні здоровим, ні
сильним, ні матеріально благополучним, — згадувала Ірина Жиленко. —
Звідки ж він брав сили завжди усміхатися, завжди бути готовим прийняти
на себе наші проблеми, терзання, істерики — порадити і розрадити?» Порівнюючи дві епохи — ту, в якій пощастило жити та спілкуватися зі світлим
Іваном, і жорстоке сьогодення, Ірина

«Він був Світлом. А сам лишався в затінку. Не любив, коли його
хвалили. Зате як пишався нами, як цвів, слухаючи вірші Симоненка,
Драча, Вінграновського, Ліни Костенко, Стуса, Калинця. Як радів за
всіх нас — поетів і художників, музикантів і співаків!»
Ірина Жиленко, поетеса
Згадка про поріг високий невипадкова. Помешкання на вулиці Уманській,
35, стало осередком духовного творчого життя. Сюди, на гостину до Світличних, зліталися усі ті, кому система ще
не встигла підтяти крила. Василь Стус
писав із табору: «Великий мій уклін сонечку вусатому, низький уклін — безусим господарям, де я мав стільки теплих розмов і мовчань. Згадую стіни, завантажені книгами і гравюрами, керамікою і книгами — думну сутінь, де
добре мислилося й почувалося. Їй-Богу,
коли є в Києві найрідніші закамарки,
то один із них — там, у ластів’ячому
гнізді, під самим дахом».
У збірці спогадів про Івана Світличного «Доброокий» вміщено дивовижні
спогади людей, які його знали особисто, з ким поет ділив тепло свого серця.
Серед них — спогади поетеси Ірини Жиленко, яка дала блискучу характеристику тогочасному літературному середовищу: «Світличний був збирач людей, він
був ловець душ у найкращому біблійному значенні цього виразу. Звідки одразу такий букет людей воістину прекрасних? Григорій Кочур, Михайлина Коцюбинська, Алла Горська, Віктор
Зарецький, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Галина Севрук, Людмила Семикіна,
Веніамін Кушнір і чи не найдивніший
у своїй доброті й духовній красі — Опанас Заливаха. Тепер я розумію: все це
— Іван Світличний. Усі ми зібрані Іваном, усі ми зійшлися на світло його серця, Іван втягував у коло свого тяжіння
все найкраще, найлюдяніше, найталановитіше. Зло не мало до нього входу».

Жиленко не приховувала своїх сентиментів. Так, у «часи підлості, провокацій, шпигунства, доносів, підкупів,
пліток, інтриг і відвертих погроз» незайманим залишався духовний острівець, який тримали на собі ті світлі янголи. Напевно, без них ніколи б не розвіялася темрява та не настав світанок.
«Я тверджу: не було і нема в наш час
благороднішої, гуманнішої і мудрішої
(по-державному і по-людськи) людини, як Іван Світличний, — писала Ірина Жиленко. — Потрібно докласти немало зусиль, щоб пробудити в молодій
людині національну свідомість. Але незрівнянно більше уваги і праці коштувало зробити з нас мислячих, освічених,
благородних людей. Світличний робив
це з такою відданістю, з такою безкорисливістю, що цілком виправдовував своє
прізвище. Він був Світлом. А сам лишався в затінку. Не любив, коли його хвалили. Зате як пишався нами, як цвів, слухаючи вірші Симоненка, Драча, Вінграновського, Ліни Костенко, Стуса, Калинця. Як радів за всіх нас — поетів і
художників, музикантів і співаків!»

Радів життю усупереч усьому
Здавалося б, така делікатна людина страждатиме за ґратами, проте сили
волі Іванові Світличному не бракувало.
За свідченнями побратимів, він тримався мужньо. Микола Горинь, який потрапив до табору за написання віршів
українською мовою, згадував, як Іван
Світличний навіть після перебування в
карцеріне втрачав почуття гумору. На
запитання побратимів про самопочуття

незмінно відповідав: «Життя чудове!».
Побратими Світличного наголошували на головних рисах «доброокого»
Івана: незламній позиції, гідності, чесності, доброзичливому ставленні до людей. Чесноти, які не купити за все золото світу. Іван Дзюба так характеризував свого побратима: «Жорстокий факт:
каторга вбила його тіло, але розкрила
нові можливості душі. Ті, хто близько
знав Івана Світличного — неймовірно
м’якого, делікатного, — не впізнають
його у каторжанській поезії».
У роки перебування в таборах (1973—
1978) Світличний був ініціатором або
учасником усіх акцій колективного протесту в’язнів, а також голодувань, найдовше з яких тривало 56 днів. Після цього голодування вага його тіла становила
44 кг (а до того важив 70 кг).
Треба розуміти, що до в’язниці
Іван Світличний потрапив з підірваним здоров’ям. За спогадами його родички Людмили Нені, у дитинстві, під
час війни, малому Іванові відірвало
пальці на правій руці. Жінка, яка побачила родича після ув’язнення, була
вражена: той виглядав набагато старшим, мав погану пам’ять. «Прийде моя
мати, а він: «Шуро, Льоля листа прислала, почитай». Вона читає листа, а
він через п’ятнадцять хвилин знову:
«Шуро, читай листа». Забув, забув...»,
— згадувала Людмила Неня.
Якби поряд з Іваном не було дружини, невідомо, чи пережив би він заслання. Зважаючи на стан здоров’я засудженого, у 1980 році йому дозволили переїхати в селище Майма (околиця Горно-Алтайська). 20 серпня 1981
року в Світличного стався інсульт, після чого він залишився інвалідом.
Йому довелося пережити клінічну смерть, складну нейрохірургічну
операцію в непристосованих умовах,
підозру на рак хребта, частковий параліч. Попри все, комісувати Світличного за станом здоров’я відмовилися.
Івана Світличного звільнили 22 січня 1983 року. Лікарі не давали жодного шансу. Проте він продовжив писати
і... радіти життю.
Дивовижний, гідний наслідування приклад високого служіння ідеї,
про який мають пам’ятати прийдешні покоління. Іван Світличний пішов iз
життя 25 жовтня 1992-го. Похований у
Києві на Байковому цвинтарі неподалік
могил своїх побратимів Василя Стуса,
Олекси Тихого і Юрія Литвина. ■
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СПОРТ
Луїш Каштру
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«Головне, що в грі з «Манчестер Сіті» ми залишалися собою».

головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк)
Григорій ХАТА
Третій «лігочемпіонський»
сезон поспіль футбольний жереб відправив чемпіона України
— «Шахтар» — до однієї групи
з найсильнішою командою англійської прем’єр-ліги — «Манчестер Сіті». «Екскурсія по місту [Харкову, де «гірники» проводять свої домашні єврокубкові матчі. — Авт.) футболістам
«МС» не потрібна, вони вже й
самі можуть екскурсії проводити. Дехто навіть думає над тим,
аби тут придбати собі квартиру», — жартував на передматчевій пресконференції український півзахисник англійського клубу Олександр Зінченко.
Без сумніву, в команді амбітного Хосепа Гвардіоли добре пам’ятають і єдину поразку
від «гірників», якої немотивовані турнірними перспективами «городяни» зазнали в Харкові у грудні 2017 року.
Водночас у «Шахтарі» перед стартом нового євросезону
всі були переповнені спогадами про болісні минулі невдачі.
Приміром, у минулій Суперлізі
«гірники» двічі програли англійському чемпіонові з загальним рахунком — 0:9.
Утім новий наставник донецького клубу Луїш Каштру до тривалого багатосерійного серіалу-протистояння українського та англійського чемпіонів підходив без негативного
підтексту, тож, маючи перед собою «чистий аркуш», міг певною мірою чимось здивувати
Гвардіолу та К°.
Однак тренерський дебют
португальця Каштру в Лізі
чемпіонів завершився великим
фіаско. Як і в попередньому
розіграші ЛЧ, домашнє побачення «Шахтаря» з «МС» завершилося розгромом — 0:3. «Аби
здобути очки в протистоянні з
«Манчестер Сіті», потрібно забивати», — наголосив опорний
півзахисник донецької команди
Тарас Степаненко. Проте вже
третій поспіль поєдинок із «городянами» футболісти «Шахтаря» завершили без голів.
Григорій ХАТА
Часи, коли волейболісти чоловічої збірної України на тренування за відсутності екіпірування виходили в клубній формі,
вже далеко позаду. Відчувши до
себе зміну ставлення національної федерації, до табору «синьожовтих» постійно прибувають
«легіонери». Працює на чолі української збірної й амбітний тренер-іноземець, під орудою котрого українська команда після багаторічної перерви знову грає у
фінальній частині ЧЄ й уперше
з часу оновлення формату турніру пробилася до «плей-оф» континентального форуму.
Участь збірної України в
1/8 фіналу ЧЄ-2019 стала можливою після того, як підопічні латвійського тренера Угіса
Крастіньша здобули на груповому етапі третю перемогу в чотирьох матчах, достроково гарантувавши собі місце в «топ16» цьогорічної континентальної першості, котра, нагадаємо,
проходить відразу в чотирьох
країнах — Франції, Словенії,
Бельгії та Голландії.
Свої матчі групового етапу українська національна команда проводить у Країні Тюль-

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

На різних полюсах
Український чемпіон утретє поспіль зазнав розгрому
від найсильнішої команди англійської прем’єр-ліги

❙ У трьох останніх поєдинках проти «Манчестер Сіті» футболісти «Шахтаря» не забили жодного гола.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
Кращий бомбардир «Шахтаря» Мораес мав у матчі кілька хороших голевих моментів,
однак, на відміну від українського чемпіонату, де він демонструє високу результативність,
у грі з маститим суперником
Жуніор, як і більшість його одноклубників, виглядав просто
розгубленим.
Натомість гості з Туманного
Альбіону холоднокровно реалізували три нагоди для взяття
воріт Андрія П’ятова, котрий
після стартової невдачі наголосив, що попереду в «Шахтаря» на груповому етапі ЛЧ2019/2020 ще п’ять матчів. Цікаво, що жоден з авторів голів
у складі «МС» аж ніяк не вважається зіркою екстракласу.

Загалом, за «городян» у Харкові ніхто з мегавідомих футболістів і не грав. Натомість
увесь матч за команду Гвардіоли провели ексфутболіст «Шахтаря» Фернандіньйо та успішний вихованець «гірницької»
школи Зінченко. При цьому
у складі «Шахтаря» зі стартових хвилин вийшов їхній капітан Тайсон, який лише кілька
днів тому у матчі національної
першості зазнав струсу мозку.
А після перерви на поле вийшов новобранець «гірників»
Євген Коноплянка, щоправда,
особливих дивідендів від цього донецький колектив не отримав.
Зауважимо, що в минулому сезоні подвійного фіаско

від «МС» «гірники» зазнали
на екваторі групового раунду,
що значним чином посприяло
їхньому невиходу до «плей-оф»
турніру. Цього ж разу друге побачення донецького клубу з фаворитом «пульки» відбудеться
в передостанньому турі, до моменту котрого «Шахтар» матиме достатньо можливостей для
виправлення турнірної ситуації.
У прогнозах футбольних експертів «Шахтар» фігурує як
основний претендент на друге місце в квартеті С. Утім для
реалізації подібних передбачень «гірникам» потрібно вдало зіграти три наступні поєдинки — витримати в гостях натиск дебютанта Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів. 1-й тур. Група
А. «Брюгге» (Бельгія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 0:0, «ПСЖ»
(Франція) — «Реал» (Іспанія) —
3:0.
Група В. «Олімпіакос» (Греція)
— «Тоттенхем» (Англія) — 2:2, «Баварія» (Німеччина) — «Црвена
Звєзда» (Сербія) — 3:0.
Група С. «Шахтар» (Україна) —
«Манчестер Сіті» (Англія) — 0:3
(Махрез, 24; Гюндоган, 38; Жезус, 76;
«Ш»: П’ятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик (Антоніо, 74), Соломон (Коноплянка, 46),
Тайсон, Марлос, Мораес (Дентіньйо,
77)), «Динамо» (Зг, Хорватія) —
«Аталанта» (Італія) — 4:0.
Група D. «Байєр» (Німеччина)
— «Локомотив» (Росія) — 1:2, «Атлетико» (Іспанія) — «Ювентус»
(Італія) — 2:2.
Група Е. «Наполі» (Італія) —
«Ліверпуль» (Анлія) — 2:0, «Зальцбург» (Австрія) — «Генк» (Бельгія)
— 6:2.
Група F. «Інтер» (Італія) —
«Славія» (Чехія) — 1:1, «Боруссія»
(Д, Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 0:0.
Група G. «Ліон» (Франція) —
«Зеніт» (Росія) — 1:1, «Бенфіка»
(Португалія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 1:2.
Група Н. «Челсі» (Англія) —
«Валенсія» (Іспанія) — 0:1, «Аякс»
(Голландія) — «Лілль» (Франція)
— 3:0.
— італійської «Аталанти» —
та максимально корисно провести «спарку» із загребським
«Динамо». До слова, в стартовому турі хорватський чемпіон,
який раніше відзначався футбольною скромністю, несподівано сильно «побив» бронзового призера чемпіонату Італії,
забивши у ворота нового клубу
півзахисника української збірної Руслана Малиновського чотири «сухі» м’ячі. Український
легіонер «Аталанти» вийшов на
поле за рахунку 0:3 на початку
другого тайму, коли, по суті,
можливостей якимось чином
вплинути на перебіг гри вже не
було. ■

■ ВОЛЕЙБОЛ

Поступовий прогрес
Українські волейболісти достроково
пробилися до «плей-оф» континентального
форуму
панів, волейболісти котрої й завдали «синьо-жовтим» наразі
єдиної на турнірі поразки.
У заключному турі на підопічних Крастіньша чекає дуель
з лідером секстету — командою
Польщі, котра наразі рухається
турнірною стежкою без втрат.
Cаме від цієї зустрічі й залежатиме підсумкове місце «синьожовтих» у групі й рейтинг їхнього майбутнього суперника в 1/8
фіналу ЧЄ-2019. Натомість поляки вже забронювали за собою
перше місце в «пульці», тож, не
виключено, напередодні «плейоф» вирішать трохи перепочити.
Водночас в активі збірної України на ЧЄ-2019 уже є перемоги над командами Чехії, Чорногорії та Естонії. Прибалтів, які

виглядали найслабшими в групі
D й швидше за інших в секстеті
розпрощалися з шансами на місце в «плей-оф», команда Крастіньша переграла «всуху», тоді
як і чехам, і чорногорцям українські волейболісти віддали
по одному сету.
«У нас дуже хороший колектив, хороші стосунки в команді. Угіс Крастіньш тренує збірну вже три роки, і ми граємо все
краще й краще», — наголосив
кращий снайпер збірної України
на ЧЄ-2019 Дмитро Вієцький.
Напередодні старту єврофоруму латвійський очільник збірної України сказав, що головний
мінус його команди — це відсутність у молодих збірників досвіду виступів на турнірах подібного рангу. Проте з кожною новою

❙ Дмитро Вієцький — кращий
❙ снайпер збірної України на ЧЄ-2019.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
грою українські волейболісти
накопичують необхідні знання й
уміння, демонструючи в Голландії вельми привабливу гру.
Крастіньш просить не тиснути на його вельми молоду команду й утриматися від обговорення
турнірних перспектив та оцінки
шансів на успіх. «Давайте рухатися поступово — від виграного
сету, до виграного матчу», — наголошує Крастіньш. ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи. Чоловіки. Група D. Чехія — Україна — 1:3
(21:25, 19:25, 25:19, 22:25), Україна — Голландія — 0:3 (26:28, 27:29,
21:25), Чорногорія — Україна —
1:3 (25:19, 18:25, 15:25, 19:25), Україна — Естонія — 3:0 (25:17, 25:15,
25:14).
Турнірне становище: Польща —
12 (4 матчі), Голландія — 10 (5), Україна — 9 (4), Чехія — 5 (4), Чорногорія — 3 (4), Естонія — 0 (5).

Читайте
в наступному
номері:
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Краще менше та краще
Чотири райони замість 25-ти: експерти презентували нову модель адміністративно-територіального
устрою Полтавської області

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ВЕРЕСНЯ 2019

■ СВІТ ЗІРОК

Шакіра перервала
мовчанку
Співачка дала велике інтерв’ю
Майже два роки не було нічого чути
про улюбленицю мільйонів шанувальників поп-музики Шакіру. Ходили навіть чутки, що не все гаразд у зірковому подружжі співачки та захисника легендарної «Барселони» Жерара Піке.
Та ось нещодавно зірка порушила свою
мовчанку, мабуть, щоб заперечити всі
ці плітки і сказати, що все у них чудово. Подружжя виховує двійко синочків
— 6-річного Мілана та 4-річного Сашу.
Співачка зізнається, що, одружуючись
із Жераром, не обговорювала, а тим
паче не підписувала ніякі шлюбні угоди, хто і як виконуватиме хатню роботу чи як вони виховуватимуть дітей. У
люблячих людей це виходить само по
собі, адже якщо діти народилися в любові, то й зростати повинні в атмосфері
турботи й захищеності. Шакіра розповіла в інтерв’ю, що чоловік бере активну
участь у вихованні хлопчаків і робить
це із задоволенням. Узагалі, їхні стосунки зараз переживають розквіт.

Приємно читати
подібні новини, а не
те, скажімо, що співачку влітку викликали в суд за несплату
податків, адже колумбійка від часу заміжжя
з Піке майже постійно
живе в Іспанії і, за її законами, є резидентом,
тож повинна сплачувати
«данину» з усіх прибутків,
де б вона їх не отримувала.
...Пригадалися також не такі
вже й віддалені у часі події, коли
співачка прилетіла в Україну,
щоб підтримати коханого у матчі проти збірної Франції на Євро2012. Було це на стадіоні «Донбас арена». На цей матч прилетіло 180 (!) літаків з уболівальниками, а ще більше — приїхало
потягами. Крім того, на цій спортивній арені виступали Бейонсе,
Ріанна. Боляче думати, на що перетворився цей стадіон зараз... ■
Шакіра.

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 23 до 29 вересня
Овен (21.03—20.04). Гарантією того, що ви зможете досягти
певних висот, стане націленість на
успіх. Найближчим часом ви зможете покращити своє фінансове
становище, тож смiливо плануйте
покупки.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25.
Телець (21.04—21.05). Нарештi ви налагодите сiмейнi стосунки.
Намагаючись домогтися прозорості відносин, вам захочеться зізнатися коханій людині у гріхах.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Близнюки (22.05—21.06).
Вашi доходи суттєво збiльшилися.
Бізнес може досить тривалий час
обходитися без значних вливань,
приносячи, як і раніше, прибутки.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №105

Рак (22.06—23.07). Ви позичатимете гроші друзям, надаватимете спонсорську підтримку тим,
хто її потребує. Пiдвищення на
посадi зміцнить ваше матеріальне становище.
Дні: спр. — 27; неспр. —
29.
Лев (24.07—23.08). Ви й надалi працюватимете над собою.
До недоліків близьких поставитеся з гумором, який допомагає вам
сприймати життя як свято.
Дні: спр. — 28; неспр. —
29.
Діва (24.08—23.09). Нарештi здiйсниться ваша мiрiя — вам
удасться поїхати на вiдпочинок за
кордон. Фiнансова допомога виявиться доречною.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

Терези (24.09—23.10). Намагаючись повернути минуле, ви
багато працюєте. Не виключено,
що майбутнє виявиться ще кращим. Компенсація за працю не
примусить себе довго чекати.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Скорпіон (24.10—22.11).
Ви звикли допомагати людям i робите це безкорисливо. Тож бажання стати меценатом повністю відповідатиме вашим намірам.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Стрілець (23.11—21.12).
Зусилля недоброзичливців будуть марними, оскiльки скоро
вони зрозуміють, що не мають
над вами влади. А ваша великодушність стане для них найкращим покаранням.
Дні: спр. — 29; неспр. — немає.

Козеріг (22.12—20.01).
Вам треба діяти швидше. Зараз
удача повзе за вами, але незабаром опиниться попереду. Ловіть її,
щоб не проґавити своє щастя.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Водолій (21.01—19.02). Не
захоплюйтеся азартними іграми,
фортуна не на вашому боцi. На роботі намагайтеся все тримати під
контролем, щоб уникнути непорозумінь.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Риби (20.02—20.03). Уміння вести бесіду з важливими партнерами забезпечить значну частину успіху. Вчасно сказаний жарт
розрядить атмосферу, а дорогий
коньяк і хороші сигари забезпечать ділове зближення.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24. ■

■ ПОГОДА
21—22 вересня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, на поверхнi ґрунту заморозки 0...-3, удень +12...+14. Пiслязавтра температура вночi
+7...+9, удень +17...+19.
Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, на поверхнi ґрунту заморозки 0...-3, удень +12...+14. Вiнниця: без опадiв. Уночi
+3...+5, на поверхнi ґрунту заморозки 0...-3, удень +13...+15.
Одеса: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +14...+16.

сонячно

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

19 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-19 градусів, у Днiпрi бiля Києва — 16.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +3...+5, на поверхнi ґрунту заморозки 0...-3,
удень +13...+15. Моршин: уночi +3...+5, на поверхнi ґрунту
заморозки 0...-3, удень +13...+15.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua
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По горизонталі:
1. Уміння вибудовувати причинно-наслідкові зв’язки. 4. Ритуальний барабан деяких африканських
народів. 7. Рослина-алерген, яка заполонила українські міста. 9. Викопні рослинні залишки, що використовуються як паливо і як піджива для
ґрунту. 11. 24 години. 12. Неотруйна
змія родини вужів. 14. Повість Миколи Гоголя. 15. Річка на Васильківщині, оспівана Іваном Нечуєм-Левицьким. 16. Порожниста кістка, з якої
на Кавказі п’ють вино. 18. Короткочасне навчання з метою підвищення
кваліфікації. 19. Містечко в Білорусі,
під яким у 1514 році військо під проводом князя Костянтина Острозького
розгромило московське військо. 22.
Гори, які розділяють Європу й Азію.
23. Відомий український художник,
автор портретів українських гетьманів
та ілюстрацій до поеми Ліни Костенко
«Берестечко». 24. Надмірна самовпевненість. 25. Духовна особа, що завідує церковним начинням.
По вертикалі:
1. Столиця Анголи. 2. Справжнє прізвище полковника армії УНР
Василя Вишиваного. 3. Біг на довгу дистанцію. 4. Декоративне вічнозелене дерево. 5. Поетична фігура.

6. Найвища духовна особа у мусульман. 8. Новий фільм Івана Тимченка про батальйон «Донбас» та події
2014 року. 10. Село під Києвом, де
любить селитися українська еліта.
13. Передмова до твору чи книги.
14. Ексголова Українського інституту національної пам’яті, звільнений у
середу рішенням Кабміну. 16. Орган
самоврядування в містах із Магдебурзьким правом. 17. Розписка про
право на отримання певних товарів
чи послуг. 20. Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка в
цьому виді спорту. 21. Місце для переговорів. 23. Поетичний розмір.■
Кросворд №102
від 13—14 вересня

■ ПРИКОЛИ
В одеському ресторані:
— Скажіть, у вас є дика качка?
— Ні, але для вас ми можемо
розлютити домашню.
***
У ресторані два джентльмени
милуються двома дамами.
— Фімо, може, підійдемо, познайомимося?
— Так, але трохи пізніше. Нехай
таки розплатяться.
***
· — Не хлібом єдиним сита людина, — говорив шеф-кухар iз ресторану, додаючи в котлети іноді трохи м’яса.
***
— Галочко, зайди, я млинців
напекла.

— Не можу, мені завтра за
кермо.
***
— Лєнка, тобі заспокійливе в
краплях чи таблетках?
— Неси у фужері, я дуже зла.
***
Бабуся з дідом цілуються на вулиці.
— Що, золоте весілля?
— Та ні, іпотеку виплатили.
***
— Сьомо, як ти гадаєш, яка дружина краще — вчителька чи лікарка?
— Учителька.
— Чому?
— Учителька каже: «Повторіть»,
а лікарка: «Хто наступний?»
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