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Найцікавіше про фестиваль«Марія», 

що проходить у Києві з 4 по 9 жовтня
стор. 14»

Студент розробив 

програму для боротьби з 

інтернет-магазинами, які 

розповсюджують 

наркотики через соціальні 

мережі
стор. 2»

Бот вам у поміч Лариса Кадирова: 
Ми замислювали репертуар, 

щоб зустрілися Шевченко 
і Франко, Стус і Матіос

А вчора масові акції протестів продовжилися виступом аграріїв під Верховною Радою проти продажу сільськогосподарських земель іноземцям.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙

стор. 13»

У музеї українського весілля 

проводять церемонію 

одруження за народним звичаєм

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,859 грн 

1 € = 27,159 грн

1 рос. руб. = 0,379 грн

Кожна птиця 
знайде свого 

Гриця

«Ні — 
капітуляції!»

Погодження владою 
«формули Штайнмаєра» 
викликало обурення 
політикуму і вуличні 
протести
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«Я впевнений, що є немало людей, які б хотіли боротися в месенджері з явищем продажу 
наркотикiв через iнтернет. Тоді й виникла ідея об’єднати всіх ентузіастів».

Владислав Лактiонов
студент факультету кiберполiцiї ХНУВС

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Ноу-хау належить третьокурснику 
Харківського національного університе-
ту  внутрішніх справ (ХНУВС) Владиславу 
Лактіонову, який навчається на факуль-
теті кіберполіції. Свій чат-бот із назвою 
«Стоп Наркотик» він якраз і створював 
для того, аби полегшити роботу поліцей-
ських, які займаються пошуком віртуаль-
них адрес наркоторговців. Ця ідея у ньо-
го виникла після успішного запуску своєї 
першої розробки, що допомогла однокур-
сникам отримати в поміч такого собі авто-
матичного ретельного секретаря. «Я напи-
сав розклад занять в університеті і створив 
для нього спеціальну програму, — каже 
винахідник, — бо постійно заходити на 
сайт якось незручно. А так у «Телеграмі» 
є сформована група, яка пам’ятає, де ти 
вчишся, й щодня присилає твій розклад. 
Загалом, прикольно!» 
 Новий чат-бот створений за тим же при-
нципом. Владислав каже, що не раз помічав 
на вулицях рекламу, де вказані конкретні 
дані віртуальних наркомагазинів. Як при-
пинити їхню діяльність — невідомо, оскіль-
ки звичайна скарга адміністраторам того ж 
таки «Телеграма» навряд чи буде ефектив-
ною. «Але я впевнений, що є немало людей, 
які б теж хотіли боротися в месенджері з 
таким явищем, — розповів автор ноу-хау. 
— Тоді й виникла ідея об’єднати всіх ен-
тузіастів. Я сів і, можна сказати, за декіль-
ка ночей написав бота,  функціонал якого  
полягає в об’єднанні всіх бажаючих задля 
подолання цієї проблеми». 
 Над запуском чат-бота працювали 
кілька студентів факультету кіберполіції 
ХНУВС. Декан В’ячеслав Марков зали-
шився задоволений роботою своїх підо-
пічних. «Ідеться про програму, що дозво-
ляє вибудувати функціонал, за допомогою 
якого можна архівувати та систематизу-
вати інформацію, — повідомив він. — Це 
надзвичайно важливо для правоохорон-
них органів, оскільки в подальшому ці 
дані використовуватимуть у судах як до-
кази. Ще одне завдання — консолідувати 
людей, аби молодь змогла брати участь у 
блокуванні акаунтів. Функціонал чат-бота 
ми постійно оновлюємо. Скажімо, нещо-
давно знайшли можливість додавати фо-
тографії та геолокації». 
 У ході презентації чату «Стоп Нарко-
тик» із ним змогли ознайомитися 5 тисяч 
користувачів, півтори тисячі з яких вия-
вили бажання регулярно блокувати адреси 
наркокрамниць. Масовість «ботів» у дано-
му випадку надзвичайно важлива, оскіль-
ки написи на стінах із айпі-даними вірту-
альних магазинів оновлюються щодня. За 
даними правоохоронців, 90 відсотків усіх 
наркотичних засобів, що потрапляють до 
покупців, сьогодні реалізуються саме че-
рез інтернет. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Упродовж минулих двох 
діб офіційно зафіксовано 43 
випадки порушення режи-
му вогню збройними фор-
муваннями Російської Фе-
дерації та її посіпаками. 
Активність бойових дій на-
ростає. Противник обстрі-
лював позиції підрозділів 
Об’єднаних сил із заборо-
нених Мінськими угода-
ми артилерійських систем 
калібру 122 мм, мінометів 
калібру 82 мм. А також з оз-
броєння БМП, гранатометів 
різних систем та стрілець-
кої зброї. Крім того, пору-
шуючи усі існуючі угоди, 
ворог відкрив вогонь з ве-
ликокаліберних кулеметів, 
стрілецької зброї в районах 
ділянок розведення сил і за-
собів неподалік Золотого та 
Богданівки, а також вико-
ристав БПЛА з підвісом для 
скидання гранат.
 На донецькому напрям-
ку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» 
ворог обстріляв позиції 
Об’єднаних сил неподалік 
Мар’їнки, Павлополя, Но-
вомихайлівки, Богданівки, 
Водяного, Опитного, Ав-
діївки, Пісків, Новотроїць-
кого, Новогнатівки, Вер-
хньоторецького, Новогри-
горівки, Миколаївки.
 На луганському напрям-
ку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Північ» 
гаряче було біля Зайцево-
го, Катеринівки, Кримсь-
кого, Новгородського, Но-
волуганського, Березово-
го, Золотого (по ділянці 
розведення), Травневого, 
Кряківки, Хутора Вільно-
го, Луганського, Троїцько-
го, Світлодарська, Півден-
ного, Новозванівки. 
 За минулу добу внаслі-
док ворожого обстрілу один 
військовослужбовець зі 
складу Об’єднаних сил от-
римав поранення.
 За даними української 
сторони спільного центру 
з контролю та координації 
питань припинення вогню 
та стабілізації лінії розме-
жування сторін, «підійшли 
до завершення підготовчі 
роботи з відновлення зруй-
нованої частини мосту на 
ділянці розведення №1 Ста-
ниці Луганської. Вже вико-
нано роботи з монтажу пі-

шохідного безпечного ого-
родження на змонтовано-
му 66-метровому обхідному 
мості, настилу з дощок. Те-
пер проводяться роботи з 
розчищення узбіччя від зрі-
заних дерев i гілок. Ведеть-
ся підготовка до асфальту-
вання ділянки біля розло-
му, а також до будівництва 
двох автобусних зупинок 
для пасажирів перед зруй-
нованою частиною мосту. 
До речі, нагадаємо, що з 15 
липня 2019 року на конт-
рольованому українським 
урядом боці функціонує 
спеціалізований автобус, 
що підвозить людей похи-
лого віку та осіб з інвалід-
ністю.
 Українська сторона 
СЦКК наголошує, що об-
хідний міст працюватиме 
до тих пір, поки ремонтува-
тимуть зруйновану частину 
основного мосту, і зазначає, 
що робить усе належне, аби 
покращити гуманітарну си-
туацію на переході.
 Тим часом ситуація з 
розведенням сил набуває 
все емоційнiшого забарв-
лення. Після заяви прези-
дента Зеленського про го-
товність української сто-
рони до розведення сторін 
у районі Золотого та Пет-
рівського почали говорити 
про здачу позицій та неро-
зуміння необхідності роз-
ведення, неготовність ви-
конувати злочинний на-
каз. Міністерство оборони 
роз’яснило своє розуміння 
та бачення процесу розве-
дення. «Процес розведення 
військ на окремих ділянках 
лінії бойового зіткнення 
має на меті зберегти життя 
і здоров’я військовослуж-
бовців Збройних сил Ук-
раїни та запобігти загрозам 
для мирного населення, яке 
проживає у прифронтовій 
зоні», — наголошують вій-
ськові. 
 На переконання Міні-
стерства оборони, це дозво-
лить створити ділянки без-
пеки для роботи міжнарод-
них гуманітарних і безпе-
кових організацій, а також 
дасть змогу провести роз-
мінування територій. Про-
цес розведення військ (сил) 
реалізується в рамках до-
сягнутих у попередні роки 
домовленостей у Мінську: 
протоколу від 5 вересня 
2014 року, меморандуму від 
19 вересня 2014 року і ком-

плексу заходів iз виконан-
ня Мінських угод від 12 лю-
того 2015 року. У 2016 році 
було підписане рамкове рі-
шення ТКГ про розведення 
сил і засобів на трьох ділян-
ках, межі яких закріплені 
у домовленостях: у Золото-
му, Петрівському та Стани-
ці Луганській. Наразі про-
ходить його реалізація.
 Розведення відбуваєть-
ся на відстань 1 км від лінії 
розмежування та є дзер-
кальним, тобто таким що 
має здійснюватися обома 
сторонами. Основна умова 
початку розведення військ 
— дотримання режиму при-
пинення вогню на ділянці 
розведення впродовж семи 
днів.
 Процес розведення 
військ відбуватиметься пос-
лідовно, у два етапи: пер-
ший етап — відведення осо-
бового складу з обох сторін, 
другий — демонтаж інже-
нерних споруд та подальше 
розмінування територій.
 Якщо зазначені умо-
ви не виконуються, процес 
розведення військ  припи-
няється.
 Якщо російсько-окупа-
ційні війська ігнорувати-

муть домовленості і спробу-
ють повернутися на раніше 
займані позиції, українсь-
кі військовослужбовці дія-
тимуть адекватно. Питан-
ня захисту цивільного насе-
лення в районах, де ведуть-
ся бойові дії, та питання 
консолідації зусиль щодо 
надійного захисту меш-
канців, які проживають 
впритул до лінії зіткнення, 
є й залишатимуться пріо-
ритетними для українсь-
ких воїнів. Знаючи ціну та 
зусилля, які були покла-
дені на утримання кожно-
го метру української землі, 
військовослужбовці Зброй-
них сил України залиша-
ються у повній бойової го-
товності відстоювати тери-
торіальну цілісність та су-
веренітет України. Армія 
продовжить стояти на за-
хисті суверенітету, даючи 
змогу дипломатичним шля-
хом відновити територіаль-
ну цілісність України. 
 Міністерство оборони 
наголошує, що законодавс-
твом України передбачене 
право військовослужбовців 
застосовувати вогневі засо-
би у разі загрози їх життю 
та здоров’ю. ■

гривень
українські податківці поповнили держбюджет цьо-
горіч, повідомили у пресвідділі Податкової служби.

На  331,1 млрд євро
Німеч-

чина надала Україні з початку війни 
на Донбасі, інформує німецька аген-
ція новин dpa.

доларів
К о н г р е с 

США затвердив продаж Україні нової партії 
протитанкових комплексів Javelin, стверджу-
ють в американській компанії Bloomberg.

паломників-хасидів
святкували іудейський Новий рік в Умані, підрахува-
ли у пресслужбі Державної прикордонної служби.

кримчан
призвала 

РФ до лав російської армії за весь час оку-
пації півострова, розповів член Кримської 
правозахисної групи Олександр Сєдов.

1,4 млрд Понад 30 тис. 18,9 тис.На 39 млн. 
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ДОВІДКА «УМ»

 Стаття 22 Статуту ВС ЗС України передбачає, що військовослуж-
бовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного 
впливу та зброю особисто або у складі підрозділу: (Абзац перший стат-
ті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV (1420-15) від 
03.02.2004) для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і жит-
тя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими 
способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо; для за-
тримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка нама-
гається втекти або яка чинить збройний опір, намагається втекти 
з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує за-
стосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя 
і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб; для відбиття нападу на 
об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнен-
ня цих об’єктів у разі захоплення; у разі спроби насильного заволодіння 
зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засоба-
ми неможливо припинити цю спробу.

■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

НА ФРОНТІ

Нас розводять?
Міністерство оборони України 
роз’яснило своє розуміння та бачення 
процесу розведення сторін поблизу 
Золотого та Петрівського

■ІНТЕРНЕТРІ

Бот вам 
у поміч
Студент розробив 
програму для боротьби з 
інтернет-магазинами, які 
розповсюджують наркотики 
через соціальні мережі

■
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неефективних 
держпідприємств

Кабмін планує ліквідувати до 2025 року, згідно з 
програмою діяльності українського уряду.

1 тис. українських 
захисників

загинули на Донбасі цьогоріч у 
вересні, за даними фонду «По-
вернись живим»

українців
мають дові-

ру до суддів і судової системи в цілому, йдеть-
ся у дослідженні Центру Разумкова.

фестивалів
Європи потрапив ук-

раїнський ГогольFest, констатують у Міжнарод-
ному журі, очолюваному Джонатаном Міллсом.

компанії
хочуть розділити Укрзаліз-

ницю, заявив міністр інфраструктури 
Владислав Криклій.

14 Лише 11,8% У топ-5 На 3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ФЕСТИВАЛЬ

Інколи 
«Лiнолеум» 
краще за 
«паркет»
Актуальна анімація 
«захоплює» Україну  
Софія РОЗУМЕНКО 

 У столиці щойно відбувся між-
народний фестиваль актуальної ані-
мації та медіамистецтв LINOLEUM, 
який наразі продовжує подорожу-
вати містами країни. Цьогоріч на 
ньому представлено понад 250 різ-
номанітних короткометражних 
анімаційних фільмів із понад 40 
країн.
 Уже шостий рік поспіль у рамках 
фестивалю LINOLEUM прихильни-
ки авторської анімації мають змогу 
переглянути роботи сучасних ані-
маторів з усього світу. Темою цього 
року став пошук Точок дотику: фес-
тиваль відображає сучасні тенденції, 
напрямки, рухи та загальний розви-
ток настроїв суспільства. Перемож-
цем національного конкусу став ані-
маційний фільм «Кохання» режисе-
ра із Дніпра Микити Лиськова. Ця 
робота вже встигла отримати кіль-
ка перемог на міжнародних фести-
валях, а її прем’єра відбулась в Ансі 
— на одному з найзнаковiших аніма-
ційних фестивалів світу. 
 «Мені цей фестиваль дуже близь-
кий і цінний, адже я вже вшосте 
беру в ньому участь. Уперше пот-
рапив сюди зі своєю студентською 
роботою, жоден фестиваль її тоді не 
погодився взяти, а LINOLEUM зва-
жився — і для мене це стало коло-
сальною підтримкою. LINOLEUM 
дуже важливий для України фес-
тиваль, цього року до нас завітало 
багато міжнародних гостей високо-
го рівня. Наразі ця подія — потуж-
ний культурний міст між нами і сві-
товою спільнотою», — зазначив ре-
жисер «Кохання».
 Щодо актуальності тем, то ми-
тець наголосив, що з восьми філь-
мів національного конкурсу в трьох 
фігурував… Ленін: аніматори зараз 
починають говорити про сучасні 
теми — про знесення пам’ятників 
вождю пролетаріату, про перейме-
нування метро, про життя у певно-
му місті.
 «Усі втомилися від нав’язаного 
позитиву, нібито у нас усе добре. За-
звичай знімають центральну вули-
цю, де лежить бруківка, а сусідні 
жахливі не показують. Такий обман 
усім набрид, і люди радіють, коли 
бачать реальність. Зараз необхідно 
говорити правду про наші проблеми 
і вирішувати їх, акцентувати увагу 
на тому, що справді відбувається. 
Мені хочеться, щоб ми зрозуміли, 
що все залежить від нас, що ми самі 
можемо змінити ситуацію на кра-
ще. Давайте міняти життя самі, да-
вайте щось робити. Якщо вам щось 
не подобається, давайте почнемо ви-
рішувати ці проблеми, а не очіку-
вати, поки хтось — якийсь прези-
дент або якийсь чиновник — за нас 
усе зробить», — резюмував Микита 
Лиськов. ■

■

Світлана МИЧКО

 Два дні проходив у Терно-
полі всеукраїнський жіночий 
бізнес-форум Lady Fest, у якому 
взяло участь понад півтори со-
тні бізнес-леді з різних регіонів 
України. «Як стати успішною в 
усіх сферах одночасно, віднай-
ти гармонію та поєднати усю 
багатогранність жінки: бути 
щасливою дружиною і мамою 
і при цьому розвиватися у про-
фесійній сфері? До нас завіта-
ють відомі жінки, які поділять-
ся власними історіями успіху, 
розкриють секрети зростан-
ня бізнесу та розвитку особис-
тості. Це буде майданчик для 
обміну досвідом, де жінки змо-
жуть відчути плече та підтрим-
ку одна одної, тому що жіноча 
енергетика, а тим паче жіноча 
бізнесова енергетика, є дуже 
потужною», — так анонсувала 
захід на пресконференції одна з 
його організаторок, засновниця 
Української Платформи «Жін-
ки в Бізнесі» Надія Лисецька. 
Відтак про свої історії успіху на 
форумі розповіли такі яскраві 
представниці ділового ук-
раїнського жіноцтва, як, при-
міром, львів’янка Оксана Че-
репанич — перший шеф-кухар 
ресторану «Криївка», ініціа-
тор проєкту «Кулінарна Шко-
ла Боско»; засновниця бренду 
GREHORI TEXTILE, киянка 
Світлана Лисенко — головний 

лікар-косметолог і засновниця 
клініки медичної косметоло-
гії ESTHE’L; видавниця жур-
налів VESNA і HEALTH, оде-
ситка Наталя Делієва — голо-
ва ГО «Асоціація жінок Украї-
ни «Дія», директорка Першого 
благодійного театрального фон-
ду».
 Утім ішлося на форумі да-
леко не лише про бізнес та те, 
як досягти в ньому успіху, а й 

про інші речі, що є дуже важли-
вими для жіноцтва. Так, при-
міром, відбулася панельна дис-
кусія «Жінка&Чоловік: парт-
нерство чи боротьба», під час 
якої своїми думками і досвідом 
поділилися відомі в Україні сі-
мейні пари, в яких бізнесом 
займаються обоє. Психолог, 
сексолог та сімейний консуль-
тант Наталя Ішкова розповіла 
учасницям про те, як прими-

рити бізнес та... чуттєвість. А 
стиліст- іміджмейкер, власни-
ця студії стилю #SaMa Мар’яна 
Сабадаш представила їм базові 
знання про те, що таке фор-
мальний дрес-код та як завж-
ди залишатися в тренді без до-
помоги стиліста.
 — Це дуже добре, що такі 
форуми проводяться і дають 
жінкам нові можливості, до-
помагають розпочати влас-
ну справу, — прокоментувала 
партнерка форуму, керівниця 
регіонального представництва 
Української Платформи «Жін-
ки в Бізнесі» Ольга Навроцька. 
— Жіночий бізнес також дасть 
змогу зміцнити нашу державу. 
Адже жінка — це генофонд на-
ції. І коли наші жінки масово 
виїжджають за кордон, а бага-
то хто там залишається, то ра-
зом з ними виїжджає і майбут-
нє країни. Якщо в жінок буде 
тут своя успішна — хай навіть 
маленька — справа, то їм не 
треба буде їхати деінде.
 Проєкт, у рамках якого про-
ходив форум, спрямований пе-
редусім на розвиток жіночого 
підприємництва і був започат-
кований Центром інформацій-
ної підтримки бізнесу (заснова-
ний на базі Вінницького клубу 
ділових людей. — Авт.) у рам-
ках ініціативи EU4Business 
Європейського Союзу та за під-
тримки Європейського банку 
реконструкції та розвитку. ■

ФОРУМИ

Бізнес для леді
У Тернополі збиралися кращі представниці 
українського ділового жіноцтва

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Усе менше й менше депутатів 
приходить на роботу до парла-
менту. На початку засідання в 
залі було зареєстровано 371 де-
путата. Від самого ранку народ-
нi обранцi дискутували щодо но-
вого закону про столицю. Про-
ти цього документа виступили 
всі фракції, окрім «Слуги наро-
ду». «Це найгірший законопро-
ект, який я коли-небудь бачила 
та читала. Він суперечить і Кон-
ституції України, і Цивільному 
кодексу», — заявила депутат-
ка від «Батьківщини» Альона 
Шкрум. Підтримали колегу 
фракції «Європейської Солі-
дарності», «Голосу» та «Опо-
зиційної платформи — За жит-
тя». «Головна проблема цього 
законопроекту в тому, що ні-
хто не запитав думки киян, чи 
підтримують вони такі ініціа-
тиви, чи влаштовують їх такі 
зміни. Ми виступаємо катего-
рично проти прийняття дано-
го документа», — заявив голо-
ва фракції Юрій Бойко. 
 А розглядали депутати за-
конопроєкт авторства нардепа 

від «Слуги народу» Олександ-
ра Ткаченка. За цим докумен-
том, пропонується відновити 
районні ради в Києві як пред-
ставницькі органи жителів 
районів столиці. Загальний 
склад Київської міської ради 
планується скоротити до 80 де-
путатів. Кількість депутатів 
районної ради  встановити на 
рівні 20 осіб. Повноваження 
Київміськдержадміністрації 
автори радять передати Київсь-
кому магістрату, який, зокре-
ма, відповідатиме за цільове 
призначення земельних діля-
нок у Києві. Київський місь-
кий голова, у разі остаточного 
прийняття документа, очолю-
ватиме Київський магістрат — 
виконавчий орган Київміськра-
ди, головуватиме на засіданнях 
Київської міської ради, а голова 
КМДА здійснюватиме нагляд за 
дотриманням Конституції та за-
конів України й координувати-
ме діяльність територіальних 
органів влади. 
 У свою чергу, мер Києва Ві-
талій Кличко заявив, що но-
вий закон суперечить інтере-
сам киян. «Якщо цей закон ух-

валять, кияни зі своїх кишень 
платитимуть зарплату депута-
там Київради. У столиці дiяти-
ме своя, не така, як у всій країні, 
виборча система», — наголосив 
очiльник столицi. Вiн також 
розкритикував норму стосов-
но Київради, яка передбачає 
ухвалення рішення третиною 
обранців. Також у законопро-
єкті, за словами Кличка, кон-
кретно не визначено повний 
перелік повноважень київсь-
кого міського голови та голо-
ви КМДА. «Хто за що відпові-
датиме і чи не будуть повнова-
ження перетинатися — досі не 
зрозуміло», — зауважив вiн. 
 Проте, незважаючи на за-
клики депутатів не голосувати 
за документ, а спершу дооопра-
цювати, депутати від «Слуги 
народу» у кількості 244 голосів 
таки ухвалили його в першому 
читанні. Уже найближчим ча-
сом парламентарiї планують 
доопрацювати документ i про-
голосувати за нього в цілому. 
 Окрім цього, депутати встиг-

ли проголосувати в другому чи-
танні законопроєкт, яким ска-
совується державне фінансу-
вання партій, що не подолали 
п’ятивiдсотковий поріг на ви-
борах до Верховної Ради. Змі-
ни передбачають, що щорічно 
партіям виділятимуть 0,01 час-
тинини від мінімальної заробіт-
ної плати, помножену на загаль-
ну кількість виборців по багато-
мандатному виборчому округу 
на останніх виборах у Раду. За-
раз цей коефіцієнт становить 
0,02. Проте право на держфі-
нансування матимуть винят-
ково партії, що на виборах на-
брали не менше п’яти вiдсоткiв 
голосів (раніше було два вiдсо-
тки). 
 Не змогли парламентарії 
скасувати ухвалення двох за-
конів, якими було розшире-
но обов’язкове використання 
касових апаратів і програм-
них реєстраторів розрахун-
кових операцій для малого 
бізнесу з метою детінізації 
розрахунків. ■

ПАРЛАМЕНТ

На зарплату мiським 
депутатам — 
iз кишень киян
Закон про столицю, ринок землі, 
реформа НАЗК i державне фінансування 
політичних партій

■

Депутати проголосували в першому читанні новий закон про столицю.❙

Жіноче підприємництво — це вже суспільне явище.❙
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Мінський автограф 
Кучми 
 Саме російські ЗМІ 
першими оприлюднили 
підписи всіх сторін під 
погодженням «формули 
Штайнмаєра» щодо ви-
рішення конфлікту на 
Донбасі. Під документом, 
який стосується насампе-
ред виборів на Донбасі й 
статусу окупованих нині 
територій, стоять підпи-
си представників Украї-
ни та Росії у ТКГ — Ле-
оніда Кучми та Бориса 
Гризлова, представників 
ОРДО й ОРЛО — Наталі 
Ніконорової та Владис-
лава Дейнега, а також 
представника голови 
ОБСЄ Мартіна Сайдіка.
 На відміну від «Мінсь-
кого протоколу» 2014 
року, під яким підписали-
ся і представник України 
у ТКГ Кучма, і ексватаж-
ки проросійських бойо-
виків Захарченко з Плот-
ницьким, нині згоду Ук-
раїни на «формулу»(яка 
регулює, коли має запра-
цювати закон про особли-
вий статус ОРДЛО) офор-
мили інакше: окреми-
ми особистими листами 
на адресу ОБСЄ від пред-
ставника України та від 
«республік» про те, що 
вони погоджуються з її 
імплементацією.

Зради немає?
 Володимир Зеленсь-
кий запевняє, що йдеть-
ся не про «капітуляцію», 
бо вибори відбудуться 
лише після виведення 
російських військових 
і відновлення контролю 
над українським кордо-
ном та згідно з українсь-
ким законодавством. Ні-
бито все гарно, втім, це 
лише теорія. Бо на прак-
тиці наступним етапом 
стануть перемовини у 
нормандському фор-
маті, де президенту Ук-
раїни Зеленському дове-
деться домовлятися про 
мир з президентом Росії 
Путіним, а інші учасни-
ки зустрічі — президент 
Франції Макрон і канц-
лерка ФРН Меркель —  
усіляко вітатимуть пос-
тупки офіційного Києва. 
За допомогою яких саме 
інструментів Зеленсь-
кий планує переконати 
інших учасників перемо-
вин у необхідності прове-
дення чесних виборів без 
бойовиків і російських 
окупантів? Питання від-

крите. 
 Тим більше що під 
час зустрічі з представ-
никами парламентських 
фракцій у середу прези-
дент Зеленський нерво-
во запевняв, що йдеть-
ся не про «зраду», але 
відмовився пояснити 
свою позицію з трибу-
ни Ради. Мовляв, це вже 
зайве, тому що він пуб-
лічно «все пояснив» про 
«найбільшу страшилку 
останніх тижнів під на-
звою «формула Штайн-
маєра» під час вечірньо-
го брифінгу напередод-
ні.
 Зеленський нагадав, 
що існуючий закон про 
особливий статус Донба-
су діє до кінця 2019 року, 
його замінить інший за-
кон, який розроблятиме 
Верховна Рада. В цьому 
новому законі «не буде 
перейдено жодної чер-
воної лінії, саме тому не-
має і не буде ніколи нія-
кої капітуляції».
 Проте депутати трьох 
фракцій Верховної Ради 
— «Голос», «Європейсь-
ка солідарність» і «Бать-
ківщина» — чекають від 
президента Зеленсько-
го особистого прояснен-
ня у парламенті своєї по-
зиції щодо подальшої де-
окупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих 
територій Донецької та 
Луганської областей.
 Тоді як президент 
Росії Володимир Путін 
вважає, що президент 
України Володимир Зе-
ленський «отримав важ-
ку спадщину від своїх по-
передників, але в першу 
чергу повинен вирішити, 
яким чином розвивати 
відносини з Донбасом». 
А вже у четвер міністр 
закордонних справ РФ 
Сергій Лавров заявив, 
що «формула Штайн-
маєра» є компромісним 
варіантом виконання 
Мінських угод. Мовляв, 
не існує «плану Б» щодо 
реалізації цих угод.
 «Початковий текст 
Мінських угод, схвале-
них Радою Безпеки ООН, 
припускав: спочатку за-
кон про особливий ста-
тус і фіксація його в Кон-
ституції, а потім прове-
дення ви борів», — за-
явив Лавров, тим самим 
натякнувши, що уго-
ди варто виконувати за 
російським сценарієм, а 
не ООНівським.

«Зелю геть!»
 Не дивно, що опонен-
ти Зе-команди закли-
кають оприлюднити усі 
інші домовленості, які не 
зафіксовані у «формулі» 
і можуть стати ціною до-
сягнення миру на Дон-
басі.
 Блогер Сергій Фур-
са вважає, що допоки не 
стануть відомі усі пла-
ни Києва, казати напев-
не, що втрачає і чим пос-
тупається Україна, не-
можливо: «Штайнмаєр 
по-зеленськи. Капітуля-
ція чи ні? А біс його знає. 
Бо ж диявол, як завжди, 
в деталях. Ключове, що 
було сказано, — вибори 
мають пройти відповідно 
до Конституції України. 
І питання, що під цим ро-
зуміють обидві сторони. 
І що під цим розуміє пре-
зидент України».
 Якщо нова влада і на-
далі приховуватиме до-
мовленості та програва-
тиме росіянам інформа-
ційну війну на власному 
полі, як це сталося остан-
німи днями, то створена 
нею ж соціальна напруга 
призведе до неабияких 
наслідків.
 Уже перші акції про-
тесту під назвою «Ні — 
капітуляції!» засвідчи-
ли, що українці хоча й 
прагнуть миру, але не за 
будь-яку ціну. Вони ба-
чать майбутнє окупова-
них територій в складі 
України, але здебільшо-
го без «особливого ста-
тусу», як було до 2014 
року.
 За даними соціоло-
гів, навіть у прифронто-
вому Донбасі населення 

не сприймає вибори на 
умовах Росії, повну ам-
ністію, а також подаль-
ше формування право-
охоронних органів у так 
званих «ЛДНР» винят-
ково з тамтешніх меш-
канців. 
 Перші нечисленні мі-
тинги патріоти організу-
вали під Радою у середу 
вранці. Напередодні лі-
дер «Нацкорпусу» Ан-
дрій Білецький заявив 
про «безстрокову акцію 
проти капітуляції», яка 
поки що має попереджу-
вальний характер. 
 А вже того ж дня вве-
чері під Офісом прези-
дента на Банковій на ак-
цію «Ні — капітуляції!» 
зібралося кілька тисяч 
людей, не згодних із дія-
ми глави держави щодо 
врегулювання ситуації 
на Донбасі. Протесту-
вальники прийшли сюди 
з майдану Незалежності, 
де вже встановлено пер-
ший намет i навіть неви-
личку «йолку для Зе» як 
натяк на колишню «йол-
ку Януковича». Попу-
лярним гаслом акцій ста-
ло «Зелю геть!»
 Подібні акції відбули-
ся в середу й на централь-
них вулицях кількох ук-
раїнських міст. Учас-
ники протестів висту-
пають проти схвалення 
українською владою так 
званої «формули Штайн-
маєра», а президента Зе-
ленського звинувачують 
у зраді національних ін-
тересів і капітуляції пе-
ред Росією. Протестанти 
обіцяють проводити свої 
акції щодня. 
 Далі буде? ■

МОВОЮ ДОКУМЕНТА

 Із тексту листа на ім’я спеціального представника ОБСЄ у Тристо-
роннiй контактній групі Мартіна Сайдіка з підписом Леоніда Кучми від 
1 жовтня:
 «Справжній закон набуває чинності о 20:00 за місцевим часом в 
день голосування на дострокових місцевих виборах в окремих районах 
Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно 
до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює про-
ведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимча-
совій основі до дня публікації підсумкової доповіді місією БДІПЛ ОБСЄ 
зі спостереження за виборами, відповідно до встановленої практи-
ки БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому позачергових місцевих ви-
борів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам для демократич-
них виборів, а також українському законодавству.
 Справжній закон продовжує діяти на постійній основі в разі, якщо в 
підсумковому звіті БДІПЛ ОБСЄ буде зроблено висновок відповідно до 
встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в 
окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені в ці-
лому відповідно до стандартів ОБСЄ та українському  законодавству... 
Українська сторона приймає текст цієї формули». ■

ПРЯМА МОВА

 Петро Порошенко, експрезидент України:
 — Ніякої «формули Штайнмаєра» не існує в природі. Це вигадка 
Путіна. Українська сторона ніколи не затверджувала цю формулу, але 
це те, що Володимир Путін неодноразово намагався прочавити на пере-
говорах. Із 1 жовтня, як би вас не переконували у зворотному, Україна 
стала частиною цього процесу. Наслідок — міністр закордонних справ 
Сергій Лавров уже сказав, що буде так, як у Придністров’ї, а ватажки 
бойовиків заявили, що згода України на «формулу Штайнмаєра» озна-
чає право народу Донбасу на самовизначення.

 Святослав Вакарчук, лідер партії «Голос»:
 — Головне питання, яке хвилює всіх: що буде з українським кор-
доном на Донбасі, хто і як його контролюватиме під час виборів. Вибо-
ри без повного контролю над нашим кордоном — це не вибори, а про-
фанація. Я сподіваюся, це розуміють всі. Я сподіваюся, це розуміє пре-
зидент. Ми вимагаємо від президента чітких і однозначних відповідей 
про те, яким чином українська команда відстоюватиме інтереси України 
на зустрічі «нормандської четвірки». Зараз не час для криків, зараз не 
час для розмов про зраду й перемогу, зараз час чіткої й консолідованої 
позиції, яка буде однозначною: український кордон має перебувати під 
українським контролем по всій території суверенної України. А тоді ми 
будемо проводити там вибори.

 Сергій Таран, політолог:
 — Це не мир, а перенесення війни до Києва. На гірших для Украї-
ни умовах. Після легітимізації перевдягання бойовиків з камуфляжів 
у костюми депутатів ці території мають затягнути в українську політи-
ку. Чекайте бойовиків, які вбивали українців, на ваших телеекранах та в 
парламенті. Тепер вони нам розказуватимуть, як нам жити. «Формула 
Штайнмаєра» — це шлях не до миру, а до більшої війни.

 Богдан Яременко, голова Комітету ВР з питань  
 зовнішньої політики, фракція «Слуга народу»:

 — Мета президента Зеленського — це встановлення миру. Ми 
поспішаємо, бо щодня надходить інформація про загиблих на Донбасі. 
Так, ми повинні встановити контроль на кордоні, війська мають бути 
відведені, і ці червоні лінії встановив Володимир Зеленський. Саме це 
ми і будемо захищати на переговорах. І Росія ніколи не змусить нас пе-
реступити через ці червоні лінії. 

 Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ:
 — Я чую, що червоні лінії у питанні Донбасу залишаться недотор-
каними. Хочу ці червоні лінії побачити. Чітко і недвозначно сформульо-
ваними. Впевнений, що цього хоче все українське суспільство. Кожний 
українець має право знати, яку ціну і за що ми платимо.

 Юлія Тимошенко, лідерка фракції «Батьківщина»:
 — «Формула Штайнмаєра» дійсно не передбачає встановлення 
контролю над україно-російським кордоном до проведення виборів. У 
дипломатичному світі зараз розуміють це так: спочатку — вибори, а 
потім якось воно буде. Але Україна має полягати у тому, що спочатку 
— демілітаризація, а потім вибори.

■

■

На Майдані розпочали безстрокову акцію протесту.
Фото з сайта opinionua.com.

❙
❙

ВІЙНА І МИР

«Ні — капітуляції!»
Погодження владою «формули Штайнмаєра» 
викликало обурення політикуму і вуличні протести

■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

Іван ЛЕОНОВ

Справжній вибух в інформаційному полі спричинила новина про погодження Ук-
раїною так званої «формули Штайнмаєра» в Мінську. Неабияк цьому посприяла 
втаємниченість Банкової: президент Зеленський до останнього не вважав за пот-
рібне пояснити громадськості, як саме він уявляє той мир, про який збирається 
домовлятися із Путіним. Як результат, про це повідомили російські пропагандист-
ські ЗМІ зі своїми акцентами на «хотєлках» Кремля, звісно ж. «Гасити» скандал 
Зеленському довелося на екстрено скликаному брифінгу в понеділок увечері. Мо-
вляв, «виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути», а влада не перейде 
«червоні лінії» тощо. Утім, Зеленський досі не пояснив, якими є ці червоні лінії. І 
ця мовчанка призвела до нервової реакції суспільства, адже багато хто сприйняв 
новину про погодження формули як зраду і капітуляцію Києва перед Москвою. І 
вже неважливо, чи достатніми є підстави для оголошеної зради.
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ГУЧНА СПРАВА

Слідство 
ведуть 
конгресмени
Волкер та Йованович 
свідчитимуть у Конгресі у 
справі про імпічмент Трампа
Ігор ВІТОВИЧ

 У рамках розслідування щодо імпічмен-
ту президента Сполучених Штатів перед комі-
тетами Палати представників Конгресу США 
даватимуть свідчення колишній спеціальний 
представник Державного департаменту США 
з питань України Курт Волкер та колишня по-
сол США в Україні Марі Йованович. Про це вве-
чері у вівторок, 1 жовтня, агенції новин «Рей-
тер» повідомило джерело в одному з очолюва-
них демократами комітетів, які проводять роз-
слідування.
 У четвер, 3 жовтня, першим перед конгре-
сменами постав колишній спеціальний пред-
ставник Держдепартаменту США Курт Вол-
кер. Він є першим безпосередньо пов’язаним із 
Україною чиновником зовнішньополітичного 
відомства, який свідчитиме в Конгресі в межах 
розслідування щодо імпічменту президента До-
нальда Трампа. Волкер мав прийти на спільне 
засідання комітетів Палати представників з пи-
тань розвідки, закордонних справ та загального 
нагляду, яке, з огляду на різницю в часі, мало 
відбутися вже надвечір за київським часом. За-
слухати свідчення Марі Йованович планують 
11 жовтня.
 Члени Палати представників, де більшість 
зараз — за Демократичною партією, хочуть по-
чути, чи здійснював президент США Дональд 
Трамп тиск на президента України Володимира 
Зеленського під час телефонної розмови з ним. 
Ідеться про спроби Трампа спонукати українсь-
кого колегу пришвидшити розслідування про-
ти Хантера Байдена — сина Джо Байдена, яко-
го вважають найперспективнішим кандидатом 
у президенти США від демократів на виборах 
2020 року, нагадує «Німецька хвиля».
 Загалом конгресмени викликали для надан-
ня свідчень п’ятьох чинних та колишніх спів-
робітників Держдепу. Тим часом держсекре-
тар США Майк Помпео намагався перешкоди-
ти їхнім свідченням у Конгресі, закинувши де-
мократам спроби «залякати» співробітників 
Держдепартаменту, повідомляє агенція новин 
«Ассошiейтед Прес». У комітетах Конгресу вже 
наголосили, що такі дії держсекретаря є неза-
конними та можуть розглядатися як перешко-
джання розслідуванню.
 Президент Сполучених Штатів Дональд 
Трамп загостроє риторику у своїй критиці 
ініційованої проти нього членами Демокра-
тичної партії процедури імпічменту. У серії до-
писів у соціальній мережі «Твіттер» Трамп на-
звав спробу позбавити його президентської по-
сади «путчем із метою відібрати в народу вла-
ду» та намаганням перекреслити результати 
виборів. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Незграбні дії недосвідченого, але 
самовпевненого президента Володи-
мира Зеленського на міжнародній 
арені починають давати негативні на-
слідки для України. Після оприлюд-
нення змісту його телефонної розмо-
ви з Дональдом Трампом 25 липня, під 
час якої він намагався будь-що сподо-
батись йому, іміджеві втрати понесли 
як сам Зеленський, над яким через за-
попадливість почали глузувати амери-
канські та європейські ЗМІ, надавши 
прізвисько Моніка Зеленскі, так і Ук-
раїна, яка обрала президентом комі-
ка.
 Суттєвішим наслідком стало те, що 
після трьох років розмов у Конгресі та 
ЗМІ про втручання Росії в американсь-
кі вибори тепер стрілку переведено на 
втручання України в американські ви-
бори. 

 Наслідком того, що Зеленський 
«настукав» американському прези-
денту, що ЄС недостатньо допомагає 
Україні, стало прохолоднішим став-
лення Європи до України. Заговори-
ли навіть про можливе зняття санк-
цій ЄС із Росії. 
 Останньою ланкою цього ланцюж-
ка стало те, що депутатів нижньої па-
лати парламенту Нідерландів тепер 
несподівано зацікавило те, чому Ук-
раїна не закрила повітряний простір 
над Донбасом під час бойових дій уліт-
ку 2014-го. Уряд Нідерландів не запе-
речує проти збору фактів після того, 
як депутати нижньої палати парла-
менту цієї країни висловилися за роз-
слідування ролі України у справі про 
збиття літака рейсу MH17. Відповід-
ну ініціативу, висунуту соціалістами 
і партією «Християнсько-демокра-
тичний заклик», увечері у вівторок, 1 
жовтня, підтримали депутати від усіх 
представлених у парламенті партій, у 
тому числі правлячих, повідомила ні-
дерландська мовна асоціація NOS, що 
входить у систему суспільного мовлен-
ня Нідерландів.
 Тим часом міністр закордонних 
справ Нідерландів Стеф Блок стрима-
но відреагував на заклик парламен-
таріїв. Урядовець заявив, що уряд 
не бачить необхідності в проведенні 
подібного розслідування. Він зазна-

чив, що таке розслідування — непро-
сте завдання, оскільки буде потрібне і 
сприяння Росії, «бо йдеться й про її 
повітряний простір». Однак Блок за-
певнив, що не заперечує проти збору 
фактів для вивчення можливості про-
ведення розслідування.
 Переведення стрілок iз Росії на 
Україну стало наслідком того, що ук-
раїнська влада в рамках обміну по-
лоненими між Україною та Росією 7 
вересня у форматі 35 на 35 передала 
Росії ключового свідка у справі збит-
тя MH17 Володимира Цемаха. Його 
включили до обміну попри лист 40 єв-
родепутатів до президента України 
Володимира Зеленського з проханням 
не видавати Росії Цемаха. Нідерланд-
ська євродепутатка Каті Пірі була од-
ним з авторів цього листа. Пірі попе-
реджала тоді, що Україна заплатила 
надто високу політичну ціну за обмін 
полоненими. Через передачу Цемаха 
влада України матиме «серйозні роз-
мови» з Нідерландами. Тепер за сло-
вами пішли справи. Україну можуть 
зробити співучасницею злочину в небі 
над Донбасом. Зрештою, а чому б Ні-
дерландам, які голосували за повер-
нення Росії в ПАРЄ в червні цього 
року, не попросити цю «демократич-
ну й правдолюбиву» країну видати їм 
ключового фігуранта справи? Замість 
шукати винних у Києві...■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Помер легендарний чеський 
естрадний співак Карел Готт. 
Серце музиканта перестало би-
тися ввечері у вівторок, 1 жовт-
ня, незадовго до півночі. Він віді-
йшов уві сні, в своєму будинку в 
Празі в колі найближчих членів 
родини. Речниця співака Ане-
та Штольцова підтвердила його 
смерть чеській інформагенції 
CTK 2 жовтня, повідомляє аген-
ція новин dpa. Виконавець помер 
у віці 80 років.
 У вересні 2019 року співак оп-
рилюднив інформацію про те, що 
хворіє на гостру форму лейкемії. 
Рак лімфатичної системи в нього 
діагнозували чотири роки тому.
 Карел Готт був одним з найус-
пішіших співаків в історії Чехії. 
Він не сходив зі сцени майже шість 
десятиліть. За оцінками експертів, 

за цей час було розпродано понад 50 
мільйонів платівок із його піснями, 
багато з яких стали хітами.
 Готт народився 14 липня 
1939 року в Пльзені, на заході 
Чехії. У Чеській Республіці спі-

вака вважали легендою. Там він 
42 рази ставав лауреатом гля-
дацької премії «Золотий соло-
вей». Із 1968 року він став відо-
мим і на Заході, де здобув собі 
славу як «Сінатра Сходу», «Зо-
лотий голос із Праги» чи «Елвіс 
Преслі з берегів Влтави». 
 До його найбільших хітів нале-
жать «Леді Карнавал», «Підсоло-
джу собі каву», «Де маєш, пташеч-
ко, своє гніздечко» та «Дзвіноч-
ки щастя». Упродовж своєї довгої 
кар’єри Готт записав та видав по-
над 180 альбомів, 
 Співак виконував пісні не 
лише чеською мовою, в його ре-
пертуарі були пісні німецькою, 
італійською, англійською та 
російською мовами. Він був уні-
версальним талантом, викону-
вав твори різних музичних жан-
рів — від музики поп до оперних 
арій, народних пісень та пісень у 

стилі кантрі. Він часто адаптував 
світові хіти на чеський лад. Най-
більш відомі з них El condor passa, 
Hot Stuff чи Maria (з мюзиклу 
«Вестсайдська історія»).
 Особливо популярним Карел 
Готт став у Німеччині. Тут його 
називали «Божественний Ка-
рел», адже навіть прізвище спі-
вака в перекладі з німецької озна-
чає «Бог». 1977 року вийшов ні-
мецький мультсеріал «Бджілка 
Майя», де Готт виконав головну 
мелодію. Його голос запам’ятало 
не одне покоління німецьких ді-
тей, що виросли на цьому мульт-
серіалі, який з успіхом ішов та-
кож у СРСР.
 Українські глядачам голос Ка-
рела Готта відомий, зокрема, за са-
ундтреком до популярного філь-
му-казки «Три горішки для По-
пелюшки» спільного виробниц-
тва Чехословаччини та НДР. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Відгородитися від Мексики сті-
ною — таку ідею Дональд Трамп 
виношував, щойно вступив на пре-
зидентську посаду. Проте цей 
спосіб боротьби з нелегальними 
іммігрантами, виявляється, був од-
ним із найгуманніших. Бо, як пише 
газета «Нью-Йорк Таймс», прези-
дент США хотів побудувати уздовж 
стіни з Мексикою рів та заповнити 
його... алігаторами. Вони, на думку 
Трампа, були б чудовими охоронця-
ми кордону. 
 8 жовтня видавництво «Саймон 
і Шустер» випустить у США книгу 
«Прикордонні війни: напад Трампа 
на імміграцію» (Border Wars: Inside 
Trump’s Assault on Immigration) 
журналістів «Нью-Йорк Таймс» 
Джулі Гіршфельд Девіс i Майкла 

Д. Шера. Книга написана, зокрема, 
на основі розмов із працівниками 
Білого дому та адміністрацією До-
нальда Трампа, які анонімно роз-
повіли, як виглядає битва прези-
дента США з нелегальними імміг-
рантами iз Мексики зсередини.
 У книзі, уривки з якої газе-
та «Нью-Йорк Таймс» опублікува-
ла в середу, 2 жовтня, описується, 
зокрема, зустріч в Овальному ка-
бінеті між Дональдом Трампом та 
його працівниками, яка відбула-
ся в березні 2019 року. Тоді пре-
зидент США мав необережність 
поділитися деякими своїми ідея-
ми. Вони були такими шокуючими, 
що запланована на 30 хвилин нара-
да розтягнулася до двох годин. На-
приклад, Дональд Трамп пропону-
вав підключити стіну до електрич-
ного струму чи зупиняти мігрантів 

пострілами в ноги. Або ж збудува-
ти вже згаданий рів уздовж стіни 
на мексиканському кордоні та за-
повнити його зміями чи алігатора-
ми. Президент США цілком серйоз-
но сподівався, що його працівники 
підготують кошторис витрат на та-
кий проєкт.
 Інша ідея президента полягала 
у тому, щоб закрити весь кордон iз 
Мексикою впродовж 24 годин. Од-
нак його радники побоювалися, що 

це не дозволить туристам, які пе-
ребувають у Мексиці, повернути-
ся до США і спричинить економіч-
не уповільнення обох країн. Їм ледь 
вдалося відмовити Дональда Трам-
па. 
 І хоча жодна з божевільних ідей 
Трампа не була реалізована, вихід 
книжки, де вони будуть описані, 
додасть «перчинки» в його образ. 
Особливо на тлі останніх подій з ім-
пічментом... ■

ВТРАТИ

Не стало «чеського 
солов’я»
Легендарний співак 
Карел Готт відійшов у 
засвіти на 81-му році 
життя

■

Карел Готт у Чехії 42 рази ставав
 лауреатом глядацької премії 
«Золотий соловей».

❙
❙
❙

ЗМІНА НАСТРОЇВ

Київ хочуть зробити співучасником?

■

Парламент Нідерландів 
вимагає розслідувати 
роль України у справі 
збиття малайзійського 
«Боїнга»

ОВВА! 

Кожному мексиканцю — по алігатору
Президент США пропонував створити 
на кордоні з Мексикою канал iз 
кровожерливими тваринами

■

Трамп радиться з помічниками: а замість прикордонників 
будуть крокодили. 

❙
❙



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, 0.40, 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 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2019»

00.00, 0.50 «Танці з зірками-

2019»

03.55 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

ІНТЕР

06.05, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.55 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Чінгачгук 

— Великий Змій»

13.40 Х/ф «Оцеола: Права 

рука відплати»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Східні солодощі-2»

02.40 Т/с «Банкірші»

03.25 «Щоденник вагітної»

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

10.30 Свекруха чи невістка. 

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 «Маркус»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.00 Абзац

06.45, 8.45 Kids Time

06.55 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.50 М/ф «Тропічний 

ліс: Історія долини 

папороті»

10.10 Х/ф «Гарфілд»

11.50 Х/ф «Гарфілд-2»

13.10 Х/ф «Черепашки 

ніндзя»

15.10 Х/ф «Черепашки 

ніндзя-2»

17.40 Таємний агент

19.00 Ревізор

21.50 Страсті за ревізором

23.50 Таємний агент. 

Пост-шоу

01.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 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

11.00 Антизомбі. Дайджест

12.00, 13.20, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.25 Х/ф 

«Скайлайн»

16.45 Х/ф «Скайлайн-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Чужий проти 

хижака»

01.40 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 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, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.55, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Хроніка дня

07.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55, 1.10 

Погода на курортах

08.40 ID JOURNAL

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 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

22.15 Спостерігач

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Top Shop

05.50 Х/ф «Ще до війни»
08.30, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

09.05 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.30, 3.25 «Речовий доказ»

14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Х/ф «Війна»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.25 «Професії»

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 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська кухня 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

10.00 Грозовий перевал. 

Художній фільм 

12.30 Замки Британії. 

Керрикфергюс. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

13.20 З весною в серці. 

Концертна програма 

14.10 Музеї. Як це працює 

14.35 UA. Культура на 

Львівському BookForum 

16.35 РадіоДень

16.55 Кухня По. 

Документальний цикл 

13 c. 

17.25 Тайська кухня 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Музика 

19.45 UA.КУЛЬТУРА 

на Львівському 

BookForum. Артем 

Чапай

20.00 Патагонія. від Буенос-

Айреса до мису Баїа. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Сучасне українське 

кіно. Холодний Яр. 

Інтро. Документальний 

фільм Аліни Горлової 

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема дня

00.15 Олесь Шевченко. Як на 

сповіді.  

Документальний цикл 

«Дисиденти»

00.40 Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено. 

Документальний цикл 

«Дисиденти»

01.10 Цікаво. com 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний цикл 

03.45 Світ навколо. Толока 

по-африканськи

03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

07.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.00 МастерШеф

15.20, 18.50, 23.45 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.50 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментівські війни. 

Харків-2»

14.35 Х/ф «12 раундів»
16.40 Х/ф «12 раундів-2: 

Перезавантаження»
21.30 Т/с «Касл-7»

23.05 Х/ф «Парниковий 
експеримент»

00.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Дженоа» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

07.45, 1.40 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45 «AUTO ГОЛ!»

12.00 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

13.45 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

15.30, 21.30, 23.45 Yellow

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

17.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.50 «Баварія» 

— «Гоффенгайм». 

Чемпіонат Німеччини

20.35 «Торіно» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.55 «Реал» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії

02.10 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

04.00 «Шальке» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.30 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.40, 13.40, 19.25 Yellow

07.50 «Баварія» 

— «Гоффенгайм». 

Чемпіонат Німеччини

09.30 «AUTO ГОЛ!»

09.45 «Аталанта» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

11.30, 5.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.00 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

13.50 «Реал» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії

15.30 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України

17.15, 0.55 «Великий футбол»

18.55 Передмова до 7-го та 

8-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

19.35 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

22.15 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

23.10 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

02.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.30 «Торіно» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.50 Правда життя

09.00, 17.55 Земля 2050 р.

10.00, 17.05 Сучасні дива

10.50 Скептик

11.50 Україна: забута історія

12.40, 0.30 Речовий доказ

15.20 Невада: ядерна таємниця

16.15, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Земля: сили природи

23.30 Людство: забута історія

02.30 Юрій Нікулін

03.15 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

04.05 Академік Корольов

04.55 Ролан Биков

05.40 Таємниці пірамід

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Дорогий доктор»

13.10 Х/ф «Охоронець»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

20.00 Т/с «Доктор Хто»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Читець»
02.20 «Бійцівський клуб»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Крутий пес»
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 СуперЖінка

15.00, 19.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

22.00 Ігри приколів

23.00 Зірконавти

00.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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 Енеїда

12.40, 17.15 Пліч-о-пліч

13.10, 21.45 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

15.15 Х/ф «Пармська 
обитель»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Разом

19.55 Д/ф «Життя з левами»

20.30 Д/ф «Дикі тварини»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

22.15 Д/ф «Левиний рик»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Розсекречена історія

04.25 Схеми. Корупція в 

деталях

04.50 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.40, 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 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 0.50 «Міняю жінку-14»

02.20 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

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»
11.10, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.20, 14.15 «Речдок»
15.10 «Речдок. Особливий 

випадок»
16.25 «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»
23.55 Т/с «Східні солодощі 2»
02.35 Т/с «Банкірші»
03.25 «Щоденник вагітної»
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

10.30 Свекруха чи невістка. 

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 «Маркус»

23.20 Контролер

01.40 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.35, 6.45 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.50 Т/с «Бібліотекарі»

07.50 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.50 Х/ф «Лігвище 
монстра»

15.00 Т/с «Подорожники»

16.00, 21.00 Вар’яти

17.00, 19.00 Хто проти 

блондинок?

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.10 Х/ф «Інший світ»
01.50 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Більше ніж правда

11.45, 13.15, 21.25, 1.05 Т/с 

«Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Х/ф «Банди 
Нью-Йорка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Без 
компромісів»

02.45 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.20 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, 
4.00, 5.00 Час новин

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

07.25 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на 

курортах

08.30 Клуб LIFE

09.20, 17.45 Час громади

09.40, 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

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

НТН

05.25 Top Shop
06.00 Х/ф «Ніагара»
07.50, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 3.55 «Речовий доказ»
14.25, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.15 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 «Склад злочину»
01.25 «Таємниці 

кримінального світу»
04.25 «Професії»

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 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 
08.30 Тайська кухня 
09.00 Новини 
09.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
10.50 Фестивалі планети 
11.50 Замки Британії. 

Единбург. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.40 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Карнавал в готелі 
«Табір» 

13.35 Сучасна музика 
на UA.КУЛЬТУРА. 
Концертна программа. 
ТНМК

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Поезія 
14.35 UA. Культура на 

Львівському BookForum 
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По. Кулінарна 

програма
17.25 Тайська кухня 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Поезія 
19.45 UA.КУЛЬТУРА на 

Львівському BookForum
19.55 Патагонія. Від 

Камаронес до 
гори Дарвіна. 
Документальний фільм

21.00 Новини 
21.25 Концерт вихідного 

дня на UA.КУЛЬТУРА. 
Blue Horse. Історія 
українського джазу

23.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

23.20 Тема дня
00.15 Бути сама собі ціллю. 

Ольга Кобилянська. 
Документальна 
програма

00.40 Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю. 
Документальний цикл 
«Дисиденти»

01.10 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний цикл 

03.40 Світ навколо
03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
04.45 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»
09.10 Т/с «Коли ми вдома. 

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

екстрасенси
18.50 Наречена для тата
20.50 Т/с «Та, що бачить 

завтра»
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»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь-6»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
12.00 «Помста природи»
12.20 Х/ф «Збройний барон»
14.50 Х/ф «Янгол-охоронець»
19.25, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-7»
00.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Львів» — «Зоря». 
Чемпіонат України

07.45 «Барселона» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України
12.15 «Великий футбол»
13.55 «Брюгге» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії
16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.15 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

17.10 Yellow
18.10 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра

18.25 «Реал» — «Гранада». 
Чемпіонат Іспанії

20.15 Передмова до 7-го та 
8-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

20.45 «Інтер» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

23.45 «Баварія» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

01.35 «LALIGA ZAP». 
Чемпіонат Іспанії

01.50 «Вальядолід» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

03.40 Топ-матч
03.55 «Аталанта» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

06.55 «Аталанта» — «Лечче». 
Чемпіонат Італії

08.45 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру

09.40 «Вальядолід» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

11.25 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

12.20, 20.30 Yellow
12.30 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України
14.15, 23.40 Передмова до 

7-го та 8-го турів. Відбір 
до Євро-2020 р.

14.45 «Інтер» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

16.30 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

17.25 «Баварія» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

19.10 Журнал Ліги Чемпіонів
19.40 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України
21.35, 3.50 «LALIGA ZAP»«. 

Чемпіонат Іспанії
21.50 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

00.10 «Ворскла» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

02.00 «Брюгге» — «Гент». 
Чемпіонат Бельгії

04.05 «Боруссія» (М) — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.20, 14.10 Правда життя
09.20, 18.00 Земля 2050 р.
10.20, 17.10 Сучасні дива
11.10 Скептик
12.10 Україна: забута історія
13.00, 0.30 Речовий доказ
15.20, 23.30 Людство: забута 

історія
16.20, 21.45 Ефект 

Нострадамуса
19.00, 20.45 Секретні території
20.00, 1.40 Містична Україна
22.35 Земля: сили природи
02.30 Гордість України

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30, 0.00 «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 «Орел і решка. Навколо 

світу»
22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
01.00 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Маленький 

принц»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 23.00 Зірконавти
12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
14.00 СуперЖінка
15.00, 19.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
00.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

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»
11.25, 14.15 Телепродаж
11.45 Енеїда
12.45, 17.15, 19.30 Пліч-о-пліч
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»
14.30 Д/ф «Аромати 

Колумбії»
15.15 Бюджетники
15.45, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»
17.30 Cпільно
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 Д/ф «Дикі тварини»
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф «Левиний рик»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Схеми. Корупція в 

деталях
04.25 Перша шпальта
04.50 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЖОВТНЯ 2019
8 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

до кінця року — 125 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

до кінця року —165 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,

до кінця року — 46 грн. 22 коп.

Передплатний iндекс — 49497
 
 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на листопад—грудень 2019 року як за електрон-
ною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на листопад мож-
на до 18 жовтня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.40, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами-6»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 23.50, 0.50 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

01.05 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

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»

11.10, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»

13.20, 14.15 «Речдок»

15.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

16.25 «Роман з Ольгою»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Східні солодощі 2»

02.40 Т/с «Банкірші»

03.25 «Щоденник вагітної»

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

10.30 Свекруха чи невістка. 

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 «Маркус»

23.20 Гучна справа

01.40 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Абсолютно 

секретно»

13.00 Х/ф «Лялька»

15.00 Т/с «Подорожники»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Діти проти зірок

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.40 Х/ф «Інший світ-і2: 

Еволюція»

01.40 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.55, 13.20, 21.25, 1.25 Т/с 

«Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.25 Х/ф «Шлях 

воїна»

16.45 Х/ф «Секретні 

матеріали: хочу 

вірити»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «Хижак»

02.55 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 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, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.25 Хроніка дня

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.20, 

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

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

НТН

05.25 Top Shop

05.55 Х/ф «Вбивство у 
зимовій Ялті»

07.50, 17.45, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 4.00 «Речовий доказ»

14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 «Склад злочину»

01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

04.30 «Професії»

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 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська кухня 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.50 Фестивалі планети 

11.50 Замки Британії. 
Кардифф. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.40 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Карнавал в готелі 
«Табір»

13.35 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Хорея 
Козацька

14.10 Лекторій. Музика 
14.35 UA. Культура на 

Львівському BookForum 
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По. Кулінарна 

програма
17.25 Тайська кухня 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Література 
19.45 UA.КУЛЬТУРА 

на Львівському 
BookForum. Письменник 
Ельчин Сафарлі 

20.00 Всесвітня Природна 
Спадщина. США. 
Національний парк 
Йелоустоун

21.00 Новини 
21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 
Bouquet Kyiv Stage. 
LAURA MARTI-MISHA 
TSIGANOV Across the 
Ocean 

23.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

23.20 Тема дня
00.10 Дворянин 

Микола Лисенко. 
Документальна 
програма

00.45 Наталя Сумська. 
Перевтілення. 
Документальна 
програма

01.10 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний цикл 

03.40 Світ навколо
03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
04.45 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода

СТБ

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

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

екстрасенси
18.50 Битва екстрасенсів
20.50 Т/с «Та, що бачить 

завтра»
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»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь-6»
09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений світ»

13.00 «Помста природи»

13.10 Х/ф «Малавіта»
15.15 Х/ф «Людина 

листопада»
19.25, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.25, 23.00 Т/с «Касл-7»

00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії

06.15 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

08.00 «AUTO ГОЛ!»

08.15 «Брюгге» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

11.15 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

13.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

13.55 «Аталанта» — 

«Лечче». Чемпіонат 

Італії

16.00 «Баварія» 

— «Гоффенгайм». 

Чемпіонат Німеччини

17.45 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України

19.35, 23.40 Yellow

19.45 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

21.35 LIVE. Німеччина — 

Аргентина. Контрольна 

гра

23.50 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

01.40, 3.40 Топ-матч

01.50 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

03.55 «Реал» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

06.55 «Торіно» — «Наполі». 
Чемпіонат Італії

08.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

09.30 «Колос» — «Динамо». 
Чемпіонат України

10.20, 18.15 Yellow
11.25 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру
12.15 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії
12.30 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

14.15, 23.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів

14.45 «Львів» — «Зоря». 
Чемпіонат України

16.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

17.25 «Дженоа» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

19.20 Передмова до 7-го та 
8-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

19.50 «Шальке» — «Кельн». 
Чемпіонат Німеччини

21.40 «AUTO ГОЛ!»
21.55 «Реал» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії
00.15 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

02.00 Огляд матчу 
«Німеччина» 
— «Аргентина». 
Контрольна гра. 
Прем’єра

02.10 «Аталанта» — 
«Лечче». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Баварія» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 14.15, 2.30 Правда 

життя

09.25, 17.55 Земля 2050 р.

10.25, 17.05 Сучасні дива

11.15 Скептик

12.15 Україна: забута історія

13.05, 0.30 Речовий доказ

15.15, 23.30 Людство: забута 

історія

16.15, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Земля: сили природи

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30, 0.00 «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 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Астерікс і Земля 

Богів»

11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00, 13.00, 23.00 Зірконавти

12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00 СуперЖінка

15.00, 19.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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»

11.25, 14.15 Телепродаж

11.45 Енеїда

12.45, 13.40, 17.15 Пліч-о-пліч

13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ

14.30 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

Суспільним

16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30, 4.50 Спільно

19.55 Д/ф «Дикі тварини»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Бюджетники

22.15 Д/ф «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.20 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 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40, 21.40 Комедія «Свати»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Трилер «Двадцять вісім 

тижнів потому»

03.55 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

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»

11.10, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»

13.20, 14.15 «Речдок»

15.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

16.25 «Роман з Ольгою»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Східні солодощі 2»

02.40 Т/с «Банкірші»

03.30 «Щоденник вагітної»

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, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха чи невістка. 

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 «Маркус»

23.20 Слідами таємниць 

Чорнобиля. Частина 

перша

01.40 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.30 Абзац

06.15, 7.15 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Абсолютно 

секретно»

10.00 Ревізор

13.00 Страсті за ревізором

15.00 Т/с «Подорожники»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Будиночок на 

щастя»

23.50 Х/ф «Інший світ: 
Повстання ліканів»

01.40 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.45, 21.25, 1.00 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.15 Х/ф «Банди 

Нью-Йорка»

16.55 Х/ф «Шлях воїна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

23.30 Х/ф «Ласкаво 

просимо у 

зомбіленд»

02.40 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 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, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 

23.55 Погода в Україні

07.25 Хроніка дня

07.55, 8.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.30 Клуб LIFE

08.40 Світла енергія

09.25, 17.45 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.15, 19.30, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.15 Спостерігач

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.30 Top Shop

06.00 Х/ф «Гетьман»
07.50, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «В останню 
чергу»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 3.55 «Речовий доказ»

14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 «Склад злочину»

01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

04.25 «Професії»

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 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська кухня 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Фестивалі планети 

11.45 Замки Британії. 

Йоркський замок. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька 

13.35 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

14.10 Лекторій. Література 

14.35 UA. Культура на 

Львівському BookForum 

16.35 РадіоДень

16.55 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська кухня 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Кіно 

19.45 UA.КУЛЬТУРА на 

Львівському BookForum

20.00 Всесвітня природна 

спадщина. Колумбія

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

21.50 Холодна війна. 

Художній фільм, 16+

23.20 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.45 Тема дня

00.40 Василь Симоненко. 

Тиша і грім. 

Документальна 

програма

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний цикл 

03.40 Дивацька історія 

України 

03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

07.20 Т/с «Коли ми вдома»

09.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.15 МастерШеф

15.05 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.50 Зважені та щасливі

20.50 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

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»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь-6»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.45 Х/ф «Знак пошани»
15.40 Х/ф «12 раундів-3: 

Блокада»

19.25, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.25, 23.00 Т/с «Касл-7»

00.45 «Облом.UA.»

04.15 10 тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Олімпік»

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.30 «AUTO ГОЛ!»

06.15 Швеція — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.00 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії

08.15 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 16.00, 21.05 Передмова 

до 7-го та 8-го турів. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.50 Шотландія — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

11.40, 18.20 Yellow

12.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.35 Англія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.10, 3.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30 Німеччина — 

Аргентина. Контрольна 

гра

18.50 LIVE. Косово — 

Гібралтар. Контрольна 

гра

20.55, 3.50 Огляд матчу 

«Німеччина — 

Аргентина». Контрольна 

гра

21.35 LIVE. Хорватія 

— Угорщина. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Словаччина — Вельс. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Сербія — Парагвай. 

Контрольна гра. 

Прем’єра

04.00 Казахстан — Кіпр. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Передмова до 7-го та 

8-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р.

06.30 Угорщина — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

08.20 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

09.15 Німеччина — 

Аргентина. Контрольна 

гра

11.05 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

12.00 Азербайджан 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

13.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

14.40 Огляд матчу 

«Німеччина — 

Аргентина». Контрольна 

гра

14.50 Литва — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.40, 19.45 Yellow

16.50 LIVE. Казахстан — Кіпр. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.55 LIVE. Білорусь 

— Естонія. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.55, 23.40 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Нідерланди 

— Півн. Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

00.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

02.15 Хорватія — Угорщина. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Словаччина — Вельс. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 14.05 Правда життя

09.15, 17.55 Земля 2050 р.

10.15, 17.05 Сучасні дива

11.05 Скептик

12.05 Україна: забута історія

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.15, 23.30 Людство: забута 

історія

16.15, 21.45 Ефект 

Нострадамуса

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Земля: сили природи

02.30 Шосте відчуття

03.15 Прокляття скіфських 

курганів

04.00 Потойбіччя. Сни

04.50 Полювання на НЛО

05.30 Актори-фронтовики

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30, 0.00 «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 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Щоденник 
слабака-2: Правила 
Родріка»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 23.00 Зірконавти

12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00 СуперЖінка

15.00, 19.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У Кіно

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 15.15 Енеїда

12.40, 17.15 Пліч-о-пліч

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ф «Дикі тварини»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Разом

04.00 Перша шпальта

04.30 Спільно

04.55 52 вікенди
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25, 22.30 «Ліга сміху-

2019»

00.35, 2.20 Трилер «Двадцять 

вісім тижнів по тому»

05.15 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»

13.20, 14.15, 23.50 «Речдок»

15.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

16.25 «Роман з Ольгою»

18.00, 2.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.05 «Жди мене. Україна»

04.40 «Телемагазин»

04.55 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Реальна містика. Новий 

сезон

12.50, 15.30 Т/с «Шукаю 

тебе»

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.35 Футбол. Відбір до Євро-

2020 р. Україна—Литва

00.05 Т/с «Вір мені»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Вір мені

04.15 Реальна містика

05.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.10 Абзац

05.00, 6.05 Kids Time

05.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.10 Х/ф «Луна далеких 

світів»

08.00 Х/ф «Гребберси»

09.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

14.10, 21.40, 23.40 Екси

16.10, 19.00 Топ-модель по-

українськи

01.40 Х/ф «Інший світ»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20, 0.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

16.20, 22.55 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

02.20 Стоп

5 канал

06.00, 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

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30 Хроніка дня
07.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

09.25, 16.45 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.15, 

19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.45 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.25 Top Shop

05.55 Х/ф «Гетьман»
07.50, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Вовча зграя»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 3.30 «Речовий доказ»

14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Дот»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

04.00 «Професії»

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 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Кухня По. Кулінарна 

програма 

08.30 Тайська кухня 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.50 Фестивалі планети 

11.50 Замки Британії. Лідс. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька 

13.20 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

14.10 Лекторій. Кіно 

14.35 UA. Культура на 

Львівському BookForum 

16.35 РадіоДень

16.55 Кухня По. Кулінарна 

програма 

17.25 Тайська кухня 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Музеї. Як це працює 

19.45 UA.КУЛЬТУРА 

на Львівському 

BookForum. Книжковий 

ярмарок

20.00 Всесвітня природна 

спадщина. Коста-Ріка

21.00 Новини 

21.25 Гогольфест Дніпро. 

Сайт-специфік 

перформанс 

«DniПРОметей 

Повсталий»

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема дня

00.15 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний цикл 

03.35 Дивацька історія 

України 

03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.40 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

07.30 Т/с «Коли ми вдома»

12.30, 19.00, 22.45 

МастерШеф

15.25 Хата на тата

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.05 Х-фактор

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь-6»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

13.00 «Помста природи»

13.30 Х/ф «Після шторму»
15.30 Х/ф «2012: Наднова»
19.25 Т/с «Перевізник»

23.15 Х/ф «Ігри кілерів»
01.15 «Облом.UA.»

04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.20 Yellow

06.10, 1.45 Німеччина 

— Аргентина. 

Контрольна гра

07.55, 16.05 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.25 Хорватія — Угорщина. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Сербія — Парагвай. 

Контрольна гра

13.55 Білорусь — Естонія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.35 Нідерланди — 

Півн. Ірландія. 

Чемпіонат Німеччини

20.3, 23.40 «Головна 

команда»

21.35 LIVE. Україна — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р.

00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

03.35 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 Чехія — Англія. Відбір 

до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.10 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

08.00 Білорусь — Естонія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.45, 12.15 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

10.25, 3.30 Нідерланди 

— Півн. Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.45 Словаччина — Вельс. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.35 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії

14.50 Німеччина — 

Аргентина. 

Контрольна гра

16.40 Топ-матч

16.50 Сербія — Парагвай. 

Контрольна гра

18.40, 3.20 Огляд матчу 

«Німеччина — 

Аргентина». 

Контрольна гра

19.00, 22.30 Yellow

21.05, 5.20 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

21.35 LIVE. Чехія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

23.40 Португалія — 

Люксембург. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

01.30 Ісландія — Франція. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 14.05 Правда життя

09.15 Дивовижний Всесвіт

10.15, 17.05 Сучасні дива

11.05 Скептик

12.05 Україна: забута історія

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.15 Людство: забута історія

16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса

17.55 Земля: сили природи

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Невідома Австралія

23.30 За лаштунками

02.30 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30, 0.10 «Орел і решка. 

Шопінг»

09.30 Т/с «Дорогий доктор»

11.10, 18.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.00 Х/ф «Засніжені 
пальми»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Елвін та 
бурундуки-2»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Зірконавти

12.30, 13.30, 16.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00 СуперЖінка

15.00, 19.00 4 весілля

16.30 Х/ф «Сам удома 
5: Святкове 
пограбування»

18.00, 0.15 Панянка-селянка

21.00 М/ф «Тролі»

22.45 Х/ф «Найдовший 
тиждень»

01.15 Теорія зради

02.05 БарДак

02.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 0.35, 3.50, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.25, 14.15 Телепродаж

11.50 Енеїда

12.45, 17.15 Пліч-о-пліч

13.10 Д/ф «Браво, шеф!»

14.30 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 Д/ф «Спільноти 

тварин»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 1.25 Тема дня

19.30, 2.20 Розсекречена 

історія

20.30 Д/ф «Дикі тварини»

21.25, 1.00, 5.30 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Холодна війна»

03.15 #ВУКРАЇНІ

04.15 Разом

04.40 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100-

2019»

11.15 «Громада на мільйон. 

Спеціалісти»

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

«Життя відомих 

людей»

16.30 «Жіночий квартал-

2019»

18.30 Прем’єра «Розсміши 

коміка-2019»

19.30, 5.25 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

21.30 Прем’єра «Жіночий 

квартал-2019»

23.30, 0.30 «Світське життя-

2019»

01.30 «Ліга сміху-2019»

03.10 «Розсміши коміка-

2019»

04.55 Мультфільм

ІНТЕР

06.05 «Слово Предстоятеля»

06.15 Х/ф «Северіно»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Роман з Ольгою»

11.30 Х/ф «Живіть у 

радості»

13.00 Х/ф «Невловимі 

месники»

14.40 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

16.30 Т/с «Голос з минулого»

20.00, 2.05 «Подробиці»

20.30 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

22.30 Т/с «Я — охоронець»

02.35 «Орел і решка. 

Морський сезон»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.45 Зоряний шлях

08.50, 15.20 Т/с «Маркус»

16.50 Т/с «Невідправлений 

лист»

20.00 Головна тема

21.00 Т/с «Невідправлений 

лист

23.00 Музична платформа

01.00, 2.15 Т/с «Колір 

черемхи»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.00 Служба розшуку дітей

04.05 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтик»

06.05, 7.00 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.05 Таємний агент

08.40 Таємний агент. 

Пост-шоу

10.20 Діти проти зірок

12.30 Хто проти блондинок?

14.30 Хто зверху?

16.30 М/ф «Олешко Попович 

і Тугарин Змій»

17.50 Х/ф «Трансформери 3»
21.00 Х/ф «Трансформери: 

Час вимирання»
00.20 Х/ф «Піраміда»
02.10 Х/ф «Інший світ-2: 

Еволюція»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.40 Особливості 

національної роботи

07.20 Я зняв!

09.05 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.25 Х/ф «П’ятий вимір»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Перевізник-3»

21.05 Х/ф «Перевізник: 

спадщина»

22.55 Х/ф «Правило бою»

00.30 «На трьох»

5 канал

06.00 Час-Time
06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 
часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 10.55, 12.55, 

15.15, 18.55, 23.55 

Погода в Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15 Хроніка тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

15.20 Світла енергія

16.15 Кендзьор

17.15 Стоп корупції!

18.20, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Top Shop

05.30 Х/ф «Останній гейм»
06.55 Х/ф «Вічний поклик»
12.10 Т/с «Закон і порядок»

15.45, 2.50 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Формула 
кохання»

21.15 Х/ф «Закусочна на 
колесах»

23.20 Х/ф «Ніндзя-2»
01.15 «Реальні злочинці»

03.10 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 По Азимуту. Карпати 

08.00 Новини 

08.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

Чарівий гаманець. 

Художній фільм

10.45 Відкривай Україну з 

Суспільним 

11.45 По Азимуту. 

Олешківські піски. 

Документальний цикл 

12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

15.40 Діма Андрієць. 

Ти можеш летіти. 

Концертна програма

18.05 Концерт вихідного 

дня на UA.КУЛЬТУРА. 

Концерт збірного 

оркестру. ПРЕМ’ЄРА 

телеверсії

19.40 Заміновані вірністю. 

Документальний фільм 

12+ 

20.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька. 

21.00 Новини 

21.20 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

RadioSymphony_UA

00.55 Найкраще з Будинку 

Звукозапису 

Українського радіо. 

Літографії Юрія 

Андруховича та 

«Karbido»

02.05 Букоголіки 

03.30 Разом 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.15 Хата на тата

06.25 Прокинься з Ектором!

07.25 Зважені та щасливі

09.25 «Зважся!»

10.20 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

19.00 Х-фактор

22.00 МастерШеф

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток Шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Закрита зона»

21.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест 

2018»

09.00 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «12 раундів»

16.00 Х/ф «12 раундів-2: 

Перезавантаження»

17.50 Х/ф «База Клейтон»

19.45 Х/ф «Зламана 
стріла»

21.50 Х/ф «Чорний орел»
23.40 Х/ф «Спека»
01.25 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.00 Португалія — 

Люксембург. Відбір до 

Євро-2020 р.

08.45, 20.55, 3.30 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 Ісландія — Франція. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.15 Нідерланди — Півн. 

Ірландія. Чемпіонат 

Німеччини

13.55 Чехія — Англія. Відбір 

до Євро-2020 р.

16.05, 23.50 Україна — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 «Головна команда»

18.50 LIVE. Боснія і 

Герцеговина — 

Фінляндія. Відбір до 

Євро-2020 р.

19.45, 23.40 Yellow

21.35 LIVE. Норвегія 

— Іспанія. Відбір до 

Євро-2020 р.

01.40 Грузія — Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.00 Данія — Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.40 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.15 Чехія — Англія. Відбір 

до Євро-2020 р.

09.00, 11.55 «Головна 

команда»

10.05 Україна — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.45 Португалія — 

Люксембург. Відбір до 

Євро-2020 р.

14.30, 16.45, 22.30 Yellow

15.50 LIVE. Грузія 

— Ірландія. Відбір до 

Євро-2020 р.

17.55, 20.55, 23.40 

«Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

18.50 LIVE. Данія — 

Швейцарія. Відбір до 

Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Італія — Греція. 

Відбір до Євро-2020 р.

00.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.35 Боснія і Герцеговина 

— Фінляндія. Відбір до 

Євро-2020 р.

03.25 Норвегія — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

05.15 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 23.35 Містична Україна

08.05, 19.20 Брама часу

09.45 Речовий доказ

10.55 Людство: забута історія

12.55, 22.45 Сучасні дива

13.45, 21.00 НЛО з минулого

15.30 Земля: сили природи

17.30 Земля 2050 р.

18.30 Легендарні замки 

Закарпаття

20.10 Два Миронових

00.25 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Cупергерой 

Плодді»

11.00 Х/ф «Засніжені 
пальми»

14.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 Х/ф «Красуні в 
Парижі»

02.20 «Вірю не вірю»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.40 М/ф «Король Сафарі»

13.05 Х/ф «Принц-ведмідь»
14.15, 1.00 Панянка-селянка

15.15 Богиня шопінгу

17.15 Х/ф «Елвін і 
бурундуки-3»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Зірконавти

00.30 Казки У Кіно

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 23.20, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30 Енеїда

10.25 Хто в домі хазяїн

10.55 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.30, 14.45 Телепродаж

11.50 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

13.00 Х/ф «Йосип 

Прекрасний. 

Намісник фараона»

15.05 Д/ф «Браво, шеф!»

16.00 Разом

16.35 #ВУКРАЇНІ

17.00 Пліч-о-пліч

17.20 Д/ф «Наша Земля 

— Наші Океани»

19.00 Х/ф «Гніздо Горлиці»

21.25 Д/ф «Спільноти 

тварин»

22.20 Т/с «Дірк Джентлі»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ЖОВТНЯ 2019

УКРАЇНА МОЛОДА

12 жовтня

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.50 «Світ навиворіт 

10: Бразилія»

13.00 Комедія «Свати»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

00.15 «Ліга сміху-2019»

02.10 Трилері «Двадцять 

вісім тижнів по тому»

04.10 Д/ф «Луганський 

форпост»

ІНТЕР

04.30 «Великий бокс. 

Олександр Усик 

— Тайрон Спонг»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел и Решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

14.05, 20.30 Х/ф 
«Скарлетт»

20.00 «Подробиці»

22.00 Х/ф «Глибоке синє 
море»

23.55 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30, 4.40 Зоряний шлях

08.40 Т/с «Невідправлений 

Лист

12.50 Т/с «Вір мені»

17.00, 21.00 Т/с «Якщо ти 

мене пробачиш»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00 Т/с «Колір черемхи»

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.00 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

06.00, 7.25 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30 Х/ф «Гарфілд»
08.50 Х/ф «Гарфілд-2»
10.30 М/ф «Олешко Попович 

і Тугарин Змій»

12.00 Х/ф «Трансформери 3»
15.10 Х/ф «Трансформери: 

Час вимирання»
18.40 Х/ф «Могутні 

рейнджери»
21.00 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»
23.40 Х/ф «П’ята 

категорія»
01.30 Х/ф «Інший світ: 

Повстання ліканів»

ICTV

04.25 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Секретний фронт
07.05 Громадянська оборона
08.00 Антизомбі. Дайджест
08.55 Т/с «Відділ 44»
12.40, 13.00 Х/ф «П’ятий 

вимір»
12.45 Факти. День
15.00 Х/ф «Перевізник: 

спадщина»
16.50 Х/ф «Перевізник-3»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Механік-2: 

воскресіння»
22.40 Х/ф «Без 

компромісів»
00.30 Х/ф «Ласкаво 

просимо у 
зомбіленд»

02.00 «На трьох»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.15 Хроніка тижня

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10 Про військо

10.30, 3.15 Кіно з Я. Соколовою

11.15 Будемо жити

12.10, 0.20 Невигадані історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10, 23.15 Світла енергія

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

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

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.00 Top Shop

05.30 Х/ф «Грачі»
07.05 «Страх у твоєму домі»

10.40 Х/ф «Формула 
кохання»

12.20 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

14.00 Х/ф «Командос»
16.55 Х/ф «Закусочна на 

колесах»
19.00 Х/ф «Міцний горішок»
20.30 Х/ф «У бій ідуть 

лише «старики»
22.15 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»
01.00 Х/ф «Ніндзя-2»
02.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Фестивалі планети 

08.00 Новини 

08.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

«Чарівна бекеша». 

Художній фільм

10.45 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Театр 

маріонеток. Прем’єра 

вистави «Котилася 

торба» 

11.30 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Театр 

маріонеток. Прем’єра 

вистави «Хто розбудить 

сонце?»

12.15 Іван Сила. Художній 

фільм, 12+

14.15 Забуті смаки, випуск 3

14.55 Південні моря. 

Маршаллові острови. 

Документальний серіал 

про природу

15.45 Америка. Південно-

західна Америка. Від 

Долини смерті до 

Великого каньйону. 

Документальний серіал 

про природу

16.50 Фестивалі планети 

18.05 РадіоДень. Книжковий 

ТОП 7 

19.00 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. «Барвінок 

наддніпрянських сурм». 

Гурт Dz’ob

20.00 Розсекречена історія. 

21.00 Новини 

21.20 Індія, слідами тигра. 

Документальний серіал 

про природу

22.10 Всесвітня природна 

спадщина. США. 

Національний парк 

Гранд Каньйон 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

01.25 Міжнародний День 

Джазу. Євген Громов

02.05 Букоголіки 

03.30 Разом 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

06.55, 12.05 Хата на тата

09.00 Прокинься з Ектором!

09.55 Наречена для тата

18.00 Битва екстрасенсів

19.55 Один за всіх

20.55 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.45 «Репортер». 

Новини

09.10 «18 плюс»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте»

18.15, 19.00, 20.00 Ток Шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»

22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.50 «ДжеДАІ. 

Дайджест-2018»

08.50 «ДжеДАІ 2019»

09.50 Т/с «Звонар»

12.50 Х/ф «Меч дракона»
14.50 Х/ф «Конан-варвар»
17.15 Х/ф «Конан-руйнівник»
19.15 Х/ф «Чистильник»
21.10 Х/ф «Прямий контакт»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

06.45 Італія — Греція. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.30, 12.35, 16.45 Yellow

08.40, 14.30 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS

10.25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.40, 13.40 «Головна команда»

11.45 Україна — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.50 LIVE. Казахстан 

— Бельгія. Відбір до 

Євро-2020 р.

17.55, 23.40 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

18.50 LIVE. Білорусь 

— Нідерланди. Відбір 

до Євро-2020 р.

20.55 «Великий футбол»

21.40 LIVE. Вельс 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.55 Угорщина — 

Азербайджан. Відбір до 

Євро-2020 р.

03.45 Огляд матчу «Україна 

— Литва». Відбір до 

Євро-2020 р.

03.55 Естонія — Німеччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.25 Грузія — Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.10, 12.00, 14.30 

«Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

10.05 Данія — Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.55, 19.45, 23.40 Yellow

12.40 Італія — Греція. Відбір 

до Євро-2020 р.

15.00 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

15.30 Норвегія — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

18.50 LIVE. Угорщина 

— Азербайджан. Відбір 

до Євро-2020 р.

20.55 «AUTO ГОЛ!»

21.10, 5.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

21.35 LIVE. Естонія — 

Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.50 Казахстан — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.40 Білорусь — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

03.30 Вельс — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 23.35 Містична Україна

07.50, 19.10 Брама часу

09.20 Речовий доказ

10.30 За лаштунками

12.30, 22.45 Сучасні дива

13.20, 21.00 НЛО з минулого

15.05 Невідома Австралія

16.05 Дивовижний Всесвіт

18.05 Майор Вихор

20.00 Місто, яке зрадили

00.25 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.50 Х/ф «Гонка»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.45 Х/ф «Щоденник 
слабака-3: Собачі 
дні»

14.30 Панянка-селянка

15.30 Богиня шопінгу

17.15 М/ф «Тролі»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Найдовший 
тиждень»

23.30 Зірконавти

01.00 Казки У Кіно

02.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 23.20, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30 Енеїда

10.25 Д/ф «Браво, шеф!»

11.35, 14.45 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

13.00 Х/ф «Жива вода»
15.00 Д/ф «Тайська кухня»

15.25, 21.25 Бюджетники

15.55 UA:Фольк. Спогади

17.00 Перший на селі

17.30 #ВУКРАЇНІ

17.55 Д/ф «Нова Зеландія: 

Забутий рай»

19.10 Д/ф «Супер-Чуття»

20.00 Д/ф «Таємниці 

людського мозку»

21.55 Д/ф «Спільноти 

тварин»

22.20 Т/с «Дірк Джентлі»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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У книзі відгуків — 
записи різними мовами
 Ось такий затребу-
ваний музей, за слова-
ми його очільниці, наро-
дився зов сім випадково. 
«У нас багато років існує 
фольклорний вокальний 
ансамбль «Берегиня». 10 
років тому його учасни-
цями були літні жіноч-
ки. Вони знали багато 
давніх весільних пісень, 
але ніде не могли їх заспі-
вати. А якось одна з них 
— пані Олена — зізнала-
ся, що в неї збереглася її 
післявоєнна весільна сук-
ня, — пригадує Оксана 
Трипольська. — Тож я її 
й попросила: принесіть, 
цікаво подивитися, якою 
була весільна сукня вашої 
молодості. А вона: «Так у 
мене й весільне фото збе-
реглося». Інші учасниці 
ансамблю й собі почали го-
ворити: а в мене, мовляв, 
є весільні вишиті руш-
ник, сорочка... Виріши-
ли всі речі, які стосуються 
весільного обряду, зібра-
ти в одному місці. А потім 
й інші односельці, дізнав-
шись про таку ініціативу, 
почали діставати зі своїх 
скринь, горищ старовин-
ні речі й приносити сюди. 
Невдовзі завдяки «сара-
фанному радіо» новина 
поширилася — як вияви-
лося, це було цікаво й за-
галу. До нас почали приїж-
джати відвідувачі спершу 
з Полтавщини, потім — з 
інших областей, а тоді — 
і з інших країн. Як бачи-
те, у нашій книзі відгуків 
зроблені записи різними 
мовами. Зустрічається 
навіть ієрогліфічне пись-
мо. Скажімо, не так дав-
но до нашого музею за-
вітали хлопці з Африки, 
які в Україні навчають-
ся, то їм усе було надзви-
чайно цікаво. Спілкува-
лися з ними з допомогою 
перекладача. Так от, за їх-
німи словами, у них отакі 
дерев’яні ночви, цеберка, 
інші речі, які в нас є му-
зейними експонатами, 
досі використовують у 
повсякденному побуті».
 Отже, першим музей-
ним експонатом стала 
весільна сукня з блакит-
ного крепдешину. «Чим 
вона унікальна? На той 
час одягнути таку весіль-
ну сукню — то був дуже 
сміливий крок, — пояс-
нює Оксана Борисівна, 
— бо досі дівчата вихо-
дили заміж тільки в ук-

раїнському національ-
ному вбранні (та під час 
війни багатьох молодих 
українців вивезли в Ні-
меччину, де вони й запо-
зичили іншу моду). Мати 
нареченої була категорич-
но проти такого весільно-
го наряду, але Олена на-
полягла на своєму. Тка-
нину вона якраз і привез-
ла з Німеччини, де була 
«остарбайтером», відрі-
за не вистачало на сук-
ню, тому рукави зшили 
з клаптиків. Після цьо-
го приклад Олени почали 
наслідувати й інші дів-
чата в селі». Потім у му-
зеї з’явилися старовинні 
вишиті сорочки, рушни-
ки — серед останніх один 
аж 1917 року (це найс-
таріший експонат). Є тут 
і давні дерев’яні ліжко, 
стіл, лава, дзеркало, ткані 
килими з чистої шерсті — 
усе добротне й зроблене зі 
смаком. Навіть не вірить-
ся, що на початку минуло-
го століття. «Це не якісь 
особливі речі — виробниц-
тво ось таких якісних меб-
лів на ту пору було постав-
лене на потік. Оце ліжко з 
родини мого чоловіка Воло-
димира, — розповідає Ок-
сана Трипольська. — Я на-
родилася в Полтаві, закін-
чила там середню школу, а 
потім навчалася в тодішнь-
ому Гадяцькому культур-
но-освітньому училищі, 
після якого мене відправи-
ли в село Великі Будища. 
Сталося так, що, відпрацю-
вавши за направленням, я 
вийшла заміж за місцево-
го — отак і стала сільською 
жителькою. Так от, оце ста-
ровинне ліжко якраз і стоя-
ло в хаті мого чоловіка. До 
речі, ліжко в домівці ук-
раїнців з’явилося не так 
давно і спочатку було прос-
то прикрасою — його гар-
но застеляли, виставляли 
подушки у вишитих наво-
лочках, а стелили на ньо-
му спати тільки поваж-
ним гостям». На дзеркалі 
в дерев’яній оправі з тум-
бою помічаю рік виготов-
лення: 1930-й. За словами 
пані Оксани, такі дзерка-
ла свого часу були чи не в 
кожній хаті. Цей експонат 
подарував музею Василь 
Білак. Чоловік живе в Пол-
таві, а  коли продавав бать-
ківську хату, знайшов гідне 
місце для меблів, які були 
в ній. Тож, окрім дзерка-
ла, до музею перекочували 
стіл із липи та скриня. Ос-
танню місцевий самодіяль-

ний художник Іван Пелих 
ще й розмалював. «Скриня 
була дуже важливим пред-
метом інтер’єру в українсь-
кій хаті, — зауважує очіль-
ниця музею. — Туди скла-
дали рушники, сорочки, 
інші вишиті речі — дівчині 
на придане. І хто до хати за-
ходив, за кількістю скринь 
знав, скільки дівчат у гос-
поді на виданні».

Навіть батіг був частиною 
весільного обряду
 Хоч приміщення, виді-
лене для музею, не надто ве-
лике, експонатів у ньому — 
досить багато. Їх тепер на-
віть час від часу змінюють: 
поки одні демонструють, 
інші чекають своєї черги у 
скрині. «Основною подією, 
що скріплювала союз моло-
дих, у наших предків вва-
жалося не вінчання, а саме 
весілля. Бувало так, що мо-
лоді люди вінчалися в цер-
кві, після чого розходилися 
по батьківських домівках, 
а жити разом починали аж 
після весільної церемонії. 
Усі оці предмети мають 
стосунок до українського 
весілля. Будь ласка, вка-
жіть на будь-який із них, 
і я вам поясню, чому саме, 
— обіцяє пані Оксана й піс-
ля того, як вказую на лав-
ку, встелену різноманітни-
ми речами, коментує. — Це 
лавка з подарунками для 
молодят. Вони мали жар-
тівливий підтекст і водно-
час були потрібні в госпо-
дарстві. На приклад: мішок 
проса, щоб молода не ходи-
ла боса; мішок гречки, щоб 
у домі не було суперечки; 
цебро, щоб було добро; ба-
рило, щоб був син Гаврило. 
Молодій дарували коромис-
ло, щоб у неї на шиї завж-
ди було намисто, а молодо-
му — для коня дугу, щоб не 
заглядався на другу». А от 
дерев’яний молоток, як ви-
явилося зі слів Оксани Три-
польської, використовува-
ли на другий день весілля, 
коли всім гостям «підкову-
вали» ноги, щоб добре бри-

кали» (до цього звичаю не-
рідко вдаються і досі). І на-
віть такий несподіваний 
експонат, як батіг, був час-
тиною весільного обряду. 
Коли дівчину привозили з 
батьківського обійстя у дім 
до молодого, то садили її на 
кожуха, знімали з неї вінок 
і надягали хустину, після 
чого говорили: «Яка ж то 
молода, якщо вона жодного 
разу не бита?» А тоді давали 
в руки молодому чоловіку 
батога, той мав приказува-
ти: «Кидай батькові звички 
й бери мої...» — і бити або 
по плечах судженої, або ж 
по кожухові. Таким чином 
визначали, яким буде чо-
ловік у майбутньому спіль-
ному житті, жалітиме дру-
жину чи навпаки. «Оцим 
дерев’яним гребінцем роз-
чісували коси (до речі, най-
першою у селі сватали дів-
ку, у якої була найдовша 
коса), а рубель і качалку, 
як відомо, використовува-
ли для прасування речей, 
— продовжує знайомити 
мене з експонатами музею 
його директор. — У нас же 
вони тепер слугують іще й 
за шумові інструменти під 
час виконання весільних 
пісень». 
 «Для наречених, як ба-
чите, була окрема лавка, на 
ній обов’язково був кожух, 
а на задньому плані висів 
килим — це місце називали 
посадом. Над молодятами 
вішали отакий птах щас-
тя або рівнобічний криж 
— прадавній слов’янський 
оберіг, виготовлений із 
трав, — розказує далі пані 
Оксана. — Цікаво, що моло-
дятам першого весільного 
дня не можна було ані цілу-
ватися, ані їсти, ані пити 
— от чому і бокали, і лож-
ки зв’язували. На весіллях 
і понині так роблять, а от з 
якої причини, уже ніхто не 
знає. Виявляється, наші 
предки вважали, що через 
їжу молодят можна зуро-
чити. Таким чином, весіл-
ля було чи не найгіршим 
днем у житті тих, хто брав 

шлюб, — за кожним їхнім 
кроком чи рухом слідку-
вали. Ось чому з’явилося 
оте слово «гірко», яке нині 
вживають під час весільно-
го тосту».
 На весільних фотогра-
фіях зображені реальні 
люди, односельці. «Іван 
та Галина Голуби, рік од-
руження — 1953-й», — це 
підпис під однією з них. Є 
й набагато давніші весіль-
ні знімки. «Оця світли-
на належить до часів ство-
рення колгоспів. Досі для 
весільного поїзду моло-
дого, котрий їхав за мо-
лодою, задіювали воза 
із запряженими кіньми. 
Зі створенням колгоспів 
тим, хто добре працював, 
як бачите, уже виділяли 
на весілля вантажівки, — 
«просвітлює» мене Окса-
на Трипольська, вказую-
чи на один із фотознімків. 
— Весільна церемонія від-
бувалася здебільшого в хо-
лодну пору року, коли вже 
було зібрано урожай. Піс-
ля Семена (свята Препо-
добного Симеона Стовпни-
ка) засилали сватів, а вже 
через тиждень можна було 
святкувати весілля. І так 
аж до Дня святого Михай-
ла. У народі говорили: хоч 
за шкандибайла, аби до Ми-
хайла. Адже, якщо дівчи-
ни до цього свята не посва-
тали, це означало, що вона 
лишиться дівкою ще на ці-
лий рік. Узимку ж відзна-
чали весілля, як казали 
люди, або жадібні (бо в хаті 
поміщалося не так багато 
запрошених), або ті, хто зі 
зрозумілих причин не міг 
його відкласти. Загалом 
святкування тривало ці-
лий тиждень — звідси при-
казка: від середи до середи 
хоч на призьбі сиди. І кож-
ному дню були приурочені 
свої звичаї». Здається, пані 
Оксана знає про традиційне 
українське весілля все.

Знання народних обрядів 
та звичаїв — у генетичній 
пам’яті українців
 «Усе почалося з того, 
що ми брали своїх само-
діяльних артистів і демонс-
трували в нашому музеї 
відвідувачам, як відбував-
ся раніше весільний обряд, 
а ті були просто глядача-
ми. Але ж у сценарії весіль-
ного дійства задіяно близь-
ко 10 осіб (молодий і моло-
да, боярин і дружка, світил-
ки, свашки, дядько Йосип, 
який горілку носить, тощо) 
— де їх щоразу взяти? Тож 
почали залучати екскур-
сантів і побачили, що їм це 
цікаво. Отак і народився 
живий, інтерактивний му-
зей, — посміхається його 
натхненниця. Весільні це-
ремонії намагаюся урізно-
манітнювати. Наприклад, 
буває, проводимо обряд 
за козацьким звичаєм (не 
потрібно забувати, що були 
часи, коли дівчата сватали-
ся до парубків, — ці звичаї, 
до речі, відобразив у своє-
му «Описі України» фран-
цузький інженер Гійом де 

Боплан). За час існуван-
ня музею хто в нас тільки 
не побував. Звісно ж, особ-
ливо запам’яталася перша 
пара: хлопець був із Полта-
ви, поїхавши працювати у 
Францію, він уподобав там 
француженку, а одружи-
тися пара вирішила в Ук-
раїні. Офіційно молодята 
розписалися в Полтаві, а в 
нашому музеї брали шлюб 
за українським народним 
звичаєм. Один хлопчина 
був з Індії, а одружився він 
із дівчиною з Диканьки, 
вони зареєстрували шлюб 
там у селищній раді, після 
чого приїхали сюди, і ми 
продовжили обряд весіл-
ля. А одного разу молодим 
людям, які відвідали наш 
музей, тут так сподобало-
ся, що вони вирішили вла-
штувати сюрприз для своїх 
батьків — жителів Котель-
ви, котрі якраз відзначали 
«золоту» річницю свого од-
руження. Вони привезли 
їх сюди, попередивши нас, 
щоб обряд провели з ураху-
ванням віку літніх людей. 
Але під час дійства глава 
родини раптом поцікавив-
ся: а коли ж будуть танці? 
Таким чином, немолода 
пара, попри всі побоюван-
ня їхніх дітей, і танцюва-
ла залюбки. Отак стало по-
пулярним відзначати в на-
шому музеї й річниці весіл-
ля».
 Дорослих тут ще й при-
гощають козацьким само-
гоном (бо яке ж то народне 
весілля без цього напою?). 
Можна замовити й уро-
чисту випічку — весіль-
ну шишку, а також склян-
ку узвару (не всі ж самогон 
споживають). А ще охочі 
можуть придбати обереги 
— витвори рук членів гур-
тка народної творчості. За 
відвідини інтерактивно-
го музею беруть символіч-
ну плату: із дорослих — 7 
гривень, а з дітей — 5. За 
проведення екскурсії — 
від 300 гривень, залежно 
від кількості відвідувачів. 
Виручені кошти спрямо-
вують на потреби музею, 
зокрема, на них примуд-
рилися вже двічі зробити 
ремонт у музейному при-
міщенні.
 «Чому мене так ціка-
вить тема весілля? Мож-
ливо, ще й тому, що влас-
ного весілля я не мала, — 
ділиться сокровенним Ок-
сана Трипольська. — Мій 
чоловік набагато старший 
за мене. І коли ми зустріли-
ся, у його житті все це вже 
було: шлюб, діти. 28 років 
ми прожили разом, і увесь 
цей час він обіцяє, що в нас 
буде весілля. Так що, мож-
ливо, колись і дочекаюся». 
 Є іще одна мрія в Ок-
сани Борисівни — гуртом, 
як це робили колись, побу-
дувати справжню саман-
ну етнохату й перемістити 
туди музей, проводити там 
весільні церемонії. Вона 
вже й місце для неї пригля-
нула: через дорогу пустує 
садиба, яку можна придба-
ти за невеликі кошти. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Кожна птиця знайде свого Гриця
У музеї українського весілля проводять церемонію одруження 
за народним звичаєм

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область 

За 10 років існування музею, що в селі Великі Буди-
ща Диканського району Полтавщини, тут одружували 
не тільки українців, а й американців, французів, німців, 
індусів тощо.
Так-так, єдиний в Україні народний музей українсь-
кого весілля, що розташований у сільському Будинку 
культури, ламає всі традиційні уявлення про музейний 
заклад. Тут ніхто не робить зауваження, якщо вам рап-
том захочеться доторкнутися до якогось із експонатів. 
Більше того, всі експонати можна взяти до рук, роз-
дивитися зблизька, а деякі, скажімо, вишиті сорочки, 
— навіть приміряти. Окрім усього, тут можна стати не 
лише свідком, а й учасником галасливого традиційного 
весільного дійства. Не дивно, що за роки свого існу-
вання сільський музей здобув таку популярність, що 
від екскурсантів не лише з України, а й з усього світу 
просто немає відбою. От і зараз, під час нашої розмови 
з Оксаною Трипольською, котра є директором сільсь-
кого Будинку культури й за сумісництвом очільницею 
музею, їй раз у раз телефонують. «Нині маємо близько 
4 тисяч відвідувачів на рік. Бувають дні, коли доводить-
ся навіть відмовляти в екскурсії через великий наплив 
охочих», — стверджує пані Оксана. 

Оксана Трипольська із заморськими гостями музею.❙
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Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Актрису Театру імені Івана Фран-
ка, лауреатку Шевченківської 
премії та «Київської пекторалі» 
Ларису Кадирову нинішні гля-
дачі знають за проникливою 
роллю баби Юстини з вистави 
за мотивами оповідання Марії 
Матіос «Не плачте за мною ні-
коли». До цього її візитівкою 
було перевтілення на сцені у 
Марію Заньковецьку. І вже 16-й 
рік поспіль невгамовна Лариса 
Кадирова є ідейною натхненни-
цею та керівницею унікального 
Міжнародного театрального 
фестивалю жіночих монодрам 
«Марія», який цьогоріч відбува-
тиметься з 4 по 9 жовтня і при-
свячений 100-річчю Національ-
ного драматичного театру імені 
Івана Франка.
З пані Ларисою ми спілкуємося 
у музеї театру — для актриси 
по-особливому сакральному 
місці. Адже на початках саме тут 
проходив фестиваль «Марія», 
залишивши у цих стінах безліч 
думок та емоцій. Для читачів 
«України молодої» — розмо-
ва про родзинки цьогорічного 
фестивалю та важливість теат-
ру в житті людини.

Буде день любові
 ■ Пані Ларисо, чим особли-
ва «Марія-2019»?
 — Найголовніше цьогоріч 
те, що XVI Міжнародний фес-
тиваль присвячений 100-річчю 
Національного театру імені Іва-
на Франка, першій драматичній 
сцені України. Про театр говори-
тимемо, показуючи чотири виста-
ви театру, і на науково-мистець-
кій конференції «Магія слова» у 
рамках фестивалю. Не оминемо 
сторіччя від дня наро дження Ми-
коли Лукаша, 200-ліття Панте-
леймона Куліша, день народжен-
ня Тараса Шевченка, 165-ту річ-
ницю від дня народження Марії 
Заньковецької. А ще — славних 
наших письменників: Дмит-
ра Павличка, Павла Мовчана, 
Марію Матіос; 250 років Івану 
Котляревському, ювілей Тараса 
Компаніченка. Словом, і про сло-
во будемо говорити на Фестивалі. 
Згадуючи ці імена в просторі і в 
часі, ми обов’язково ведемо за 
собою глядацький асоціативний 
ряд літератури, слова, музики. 
Ми все це об’єднуємо і говоримо: 
що ж це за слово, написане на бі-
лому аркуші паперу, потім інтер-
претоване режисером, озвучене 
актором.
 Наші талановиті письменни-
ки завжди були й великими гро-
мадськими діячами. Згадаймо 
лишень Народний Рух, на чолі 
якого стояли В’ячеслав Чор-
новіл, В’ячеслав Брюховець-
кий, Іван Драч, Дмитро Павлич-
ко, Павло Мовчан, Володимир 
Яворівський..., якби не вони, я 
не знаю, чи були б ми незалежні 
й вільні на своїй землі.
 Фестиваль запропонує гля-
дачам презентацію нових кни-
жок і відкриття виставок. Друзі 
нашого фестивалю Леонід і 
Людмила Рубаненки приве-
зуть із Харкова виставку, при-
свячену Марку Кропивниць-
кому. Наш театр, святкуючи 
свій столітній ювілей, покаже 
виставку з фондів музею теат-
ру. А музей Марії Заньковець-
кої розгорне документальний 
життєпис актриси.
 ■ Які вистави у програмі 
фестивалю цьогоріч? Хто із за-
рубіжжя стане гостями й учас-
никами нинішньої «Марії»?
 — Будуть показані вистави 
з Німеччини, Білорусі. І буде 
представлена широка театраль-
на географія українських: Чер-
нігів, Херсон, Дніпро, Львів, 
Київ. Ми зумисно замислюва-

ли такий репертуар, щоб зустрі-
лися Шевченко і Франко, Стус і 
Куліш, Матіос...
 Хочу звернути увагу, що 6 
жовтня на фестивалі — день 
любові: гратимуть спектаклі 
про кохання, про любов до на-
шої землі, до слова, до пісні. Ми 
пам’ятаємо слова Бориса Грін-
ченка: «Любов дарує назавжди, 
егоїзм дає лиш в борг». Кожна 
людина, маючи моральний за-
кон у собі, мусить пам’ятати, 
що над нами небо — зіркове. І 
там зірки Пантелеймона Кулі-
ша, Тараса Шевченка, Лесі Ук-
раїнки, Леся Курбаса. Ми має-
мо говорити про те, що крізь час 
та простір існує зв’язок естафе-
ти емоційної, інтелектуальної, 
духовної. Ми цього ніколи не 
забуваємо, коли щороку роби-
мо фестиваль у стінах першої 
драматичної сцени України.
 Наш Фестиваль унікаль-
ний ще й тим, що він чи не єди-
ний на теренах України благо-
дійний. Двері до зали відкрива-
ються, люди сідають, де забажа-
ють, я з ними розмовляю, вони 
п’ють чай, каву, куштують пе-
чиво «Марія» і збирають кошти 
для сім’ї загиблого Героя Май-
дану, нашого колеги-«франків-
ця» Андрія Мовчана.
 Що зробив Національний те-
атр на чолі з генеральним дирек-
тором, художнім керівником те-
атру Михайлом Васильовичем 
Захаревичем за всі фестиваль-
ні роки? Подарував відкритість, 
щирість до людей, а ще бажан-
ня і допомогу в тому, аби в те-
атрі вирувало мистецтво теат-
ру, театральність, струменіла 
жива енергія обміну думок, емо-
цій, щирості, щедрості. Багато 
з учасників їдуть з нашого фес-
тивалю і кажуть: яка ж Україна 
щедра і хороша, яка ж вона бага-
та гарними, красивими, талано-
витими людьми. І кожного року 
з’являються великі друзі фести-
валю: голова Спілки журналістів 
Польщі Томаш Мілковські, поль-
ський фотомайстер Марек Сен-
дек, білоруська актриса Галина 
Дзягілєва, німецька режисерка 
Світлана Фурер...
 За ці 15 років маємо широ-
ченну географію учасників: це 
Італія, Франція, Португалія, 
Німеччина, Чехія, Словаччи-
на, Норвегія, Єгипет, Польща, 
Пакистан, Іспанія, Мексика, 
Грузія, Вірменія, Росія, Японія, 
Болгарія... І хоч де б я грала — 
чи в Португалії, чи у Вірменії, 
чи в Польщі, — я завжди граю 
«Не плачте за мною ніколи» 
Марії Матіос українською, але 
фінальну репліку вистави про-
мовляю мовою країни, де граю: 
«Всі ми тут рідня». І маємо ро-
зуміти — ми рідня не тільки в 
нашій славній Україні, а й на 
всій круглій нашій Землі. Ми по-
винні дослухатися до людей, за-
кликаючи їх, як каже моя про-
видиця Юстина: «Люди! Чуйте 
нас. Слухайте...» Як каже моя 
жінка з вистави «Стара жінка 
висиджує» Тадеуша Ружевича: 
«Кожен на своєму місці має ро-
дити, і цим ми можемо перемог-
ти війну».

Найвища математика 
акторства
 ■ Як ідейна натхненниця та 
художня керівниця фестивалю 
«Марія» ви особисто відбираєте 
вистави для показу? Чи всі ба-
жаючі можуть продемонстру-
вати своє театральне мистец-
тво на фестивалі?
 — Так, особисто відбираю 
вистави. Мені пишуть, надсила-
ють диски. Я продивляюся, рад-
жуся з членами оргкомітету. У 
всьому світі вирує дуже силь-
на течія монодрам. А монодра-
ма — це найвища математика 
акторства. Актор сам на сам із 
глядачем. І всім видно, чи бага-
тий він багажем духовності, ос-
віченості, знань, чи володіє він 
емоційною освітою, і чи може 
він, як казав Лесь Курбас, пере-
творюватися на сцені в мудро-
го Арлекіна. Якщо по тобі гля-
дач вдарить своєю енергетикою 
думки, а ти у відповідь звучати-
меш порожнечею — це страш-
но. Тому кожна вистава вима-
гає дуже великої енергетичної 
віддачі душі й розуму.
 Колись я грала Марію Зань-
ковецьку у Львівському теат-
рі імені Марії Заньковецької. 
Вистава йшла три години. Я 
грала по три вистави на день, 9 
годин не сходила зі сцени. І яка 
ж сатисфакція? Люди йшли і 
йшли на спектакль, були су-
цільні аншлаги, в емоційному 
пориві люди ставали на колі-
на, намагалися поцілувати 
сукню твою, бо вбачали в тобі 
геніальну Заньковецьку. Наша 
вистава «Марія Заньковець-
ка» у Львові була першою лас-
тівкою незалежності України, 
вистава, в якій ми щиро співа-
ли, говорили про любов до сло-
ва, землі, по якій ми ходимо. 
Не топчемо, а ходимо по землі! 
Про моральний закон, який у 
собі мали, і про зоряне небо над 
нами. І якщо ти будеш розуміти 
це, виходячи на сцену, тебе зро-
зуміють.
 ■ Вас сміливо можна назва-
ти наступницею Марії Занько-
вецької. Як і вона, ви все своє 
життя утверджуєте національ-
ний театр та українську куль-
туру, українське слово на на-
ціональному та міжнародно-
му рівнях. Чим і чому для вас 
близька та важлива постать 
провідної зірки українського 
театру? Як вона вплинула на 
вашу театральну творчість та 
діяльність?
 — Ось подивіться, коли у 
Києві ідеш по вулиці Сакса-
ганського, то зліва буде наш, 
як називаю, Парнас. Там Ли-
сенків дім, там Косачів дім, там 
Старицького дім. І всі вони, зби-
раючись вечорами разом, твор-
чою Плеядою музикували, гра-
ли вистави, читали поезію... 
Леся Українка принесла Мико-
лі Лисенку два зошити збира-
них пісень. На цих вечорах була 
київська інтелігенція... Леся 
Українка казала, що Марія За-
ньковецька — це перша актри-
са українського театру. А чому 
вона Заньковецька? Бо народи-
лася в селі Заньки, бігала і спіл-

кувалася з сільськими дітьми, в 
Ніжині вчилася в пансіоні, зна-
ла мови, покинула сім’ю, Пе-
тербург, де її запрошували на 
імператорську сцену (мала чу-
довий оперний голос). А пішла 
на сцену українського театру, 
театру гнаного, забороненого... 
Але була любов. Любов до Са-
довського, до Харитин, Оксан, 
Наталь, до театру. І ця любов 
променить до нас через роки ди-
вовижним прикладом служін-
ня народу, служіння національ-
ній ідеї. Знаєте: найбільші ви-
находи людства — Колесо, Во-
гонь і Театр.
 ■ На минулорічному фести-
валі Марта Погребні з польсь-
кого театру з Зеленої Гури по-
казала виставу «Солодка» за 
твором Марії Матіос «Солодка 
Даруся». У цьогорічній програ-
мі «Марії» також запланована 
ця вистава. Чому знову її повто-
рюєте?
 — Тому що цього року в 
Марії Матіос ювілей. І ми хоті-
ли, щоб і польський театр при-
їхав, і театр з Дніпра з виста-
вою «За надмірну любов». І те-
атр ім. Івана Франка покаже 
виставу «Не плачте за мною ні-
коли». Хотілося зробити свя-
то для Марії. Згадується іс-
торія створення спектаклю «Не 
плачте за мною ніколи». Марія 
Матіос кілька років говорила 
мені про це оповідання. Я ж не 
бачила себе у ролі баби Юстини. 
А потім, через певний час, зли-
лися воєдино і розуміння Сер-
гія Павлюка, головного режи-
сера Херсонського театру імені 
Миколи Куліша, і генерально-
го директора театру Олексан-
дра Книги, і моє — і відбулася 
прем’єра. Все має пам’ять і все 
імпульсує.

Акторство — це сама природа
 ■ Чи плануєте працювати ще 
з творами Марії Матіос?
 — Не знаю. Це не плануєть-
ся. У цьому просто виникає пот-
реба. Якось я повела професуру 
з фестивальної конференції: іс-
панців, мексиканців, поляків у 
Лавру, в Національний музей 
декоративного мистецтва Ук-
раїни, показала картини Кате-
рини Білокур, Марії Примачен-
ко. Вони були в захваті. А потім 

ми зайшли до зали, де висіли й 
стояли манекени у гуцульських 
строях. І раптом мексиканець 
каже: «Так це ж наше: ткані ве-
рети, килими». А я кажу: «Це 
і наше, і ваше. Словом, усі ми 
тут рідня». Театр існуватиме 
доти, поки в людині битиметь-
ся бажання бути почутою і ба-
жання почути, бажання обмі-
нятися енергією. Театр не дає 
відповідь, це — храм, як казав 
Гоголь, ти в нього приходиш, 
помолишся, зосередишся, по-
медитуєш і підеш просвітле-
ним.
 ■ Моно-виставу «Не плач-
те за мною ніколи» ви вважає-
те найкращою своєю роботою. 
Її прем’єра відбулася трохи 
більше 4 років тому, з нею їзди-
ли на схід України. Які покази 
запам’яталися найбільше?
 — Не можу вам сказати. На-
приклад, у Португалії я грала 
українською мовою. А на екрані 
бігла текстова стрічка. До мене 
потім підійшов режисер їхньо-
го театру і сказав: «Ми переста-
ли слідкувати за текстом. Ми 
на вас дивилися — і все розумі-
ли». Себто існує невербальне і 
вербальне спілкування з гляда-
чем, і тоді зрозумілим стає все. І 
у Вірменії я грала українською, 
і в Польщі, і в Литві (де на фес-
тивалі отримала Гран-прі). Я 
спілкуюся з глядачами, займа-
юся просвітництвом, затягую їх 
у своє емоційне поле, притягаю 
до себе і не роблю дистанції між 
нами. Ось так існує Театр.
 ■ Роль Марії Заньковець-
кої ви виконували упродовж 
22 років, зіграли близько 600 
разів. Чи є подібна статистика 
по ролі Юстини за 4 роки?
 — Думаю, що біля ста разів 
я вже зіграла Юстину. 
 ■ У вас досить багато наго-
род за культурну діяльність. 
Серед інших нагород помітила 
медаль Леонардо да Вінчі Ган-
новерської академії природни-
чих наук у 2008 році. Як ваша 
мистецька діяльність перепле-
лася ще й із природничими на-
уками?
 — Актор — це частина при-
роди, акторство — це сама при-
рода. Органічна емоційна, інте-
лектуальна енергія актора — це 
теж природа. ■

ЧАС «Т»

Лариса Кадирова: Ми замислювали 
репертуар, щоб зустрілися Шевченко 
і Франко, Стус і Матіос
Найцікавіше про фестиваль«Марія», 
що проходить у Києві з 4 по 9 жовтня

■

Лариса Кадирова у ролі мудрої Юстини.
Фото з сайта ft.org.ua.

❙
❙
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«Усі заміни, які ми проводили, були спрямовані на те, аби надати більше 

потенціалу нашій атаці. Футболісти, котрі увійшли в гру, підсилили наші дії 
в нападі, допомогли нам, проявили себе з найкращого боку».

Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Третій сезон поспіль граю-
чи груповий етап ЛЧ в одному 
квартеті з найсильнішим пред-
ставником англійського футбо-
лу — «Манчестер Сіті», «Шах-
тар» змушений концентрувати-
ся на боротьбі за друге місце в 
«пульці», котре, хоч і в статусі 
несіяної команди, дає його во-
лодарю право на участь у «плей-
оф» Суперліги.
 У позаминулому розіграші 
перепустку до «лігочемпіонсь-
кої» весни донецькі футболісти 
вибороли у протистоянні з «На-
полі». Водночас торік подолати 
груповий бар’єр Ліги чемпіонів 
«гірникам» не дозволив «Ліон». 
У нинішньому розіграші після 
стартового фіаско бронзового 
призера Серії А — «Аталанти» 
— загребському «Динамо» ви-
никли серйозні питання щодо 
того, котрій iз команд у квар-
теті С випаде грати роль аутсай-
дера «пульки», а хто конкуру-
ватиме з «Шахтарем» за пере-
пустку до 1/8 фіналу Суперлі-
ги.
 У виїзному матчі проти 
«Аталанти» «Шахтар» якраз і 
мав підтвердити свої високі тур-
нірні амбіції. І, вирвавши на ос-
танніх секундах протистояння 
перемогу у дебютанта ЛЧ, до-
нецький клуб яскраво проде-
монстрував, що ні зміна тре-
нера, ні кадрові пертурбації не 
зіпсували його апетитів. 
 Водночас друга поспіль не-
вдача «Аталанти» на старті 
групового турніру не виклю-
чає, що саме команді з Берга-
мо доведеться виступити клю-
човим донором очок для інших 
колективів у групі. Відсутність 
досвіду виступів у найпрестиж-
нішому клубному турнірі Єв-
ропи та неможливість через ре-
конструкцію власної арени про-
ведення домашніх поєдинків 
у рідному місті позбавляють 
бронзового призера Серії А ва-
гомих козирів у протистоянні зі 
старожилами Ліги чемпіонів.
 «Дуже неприємно програва-
ти за п’ять секунд до завершен-
ня гри. Цілком заслуженим ре-
зультатом поєдинку могла бути 

й нічия», — наголосив очільник 
«Аталанти» Джан П’єро Гаспе-
ріні.
 А перемогти «Шахтарю» ко-
манду з Бергамо на мілансько-
му стадіоні «Сан-Сіро» (саме тут 
гратиме всі свої домашні матчі 
у ЛЧ-2019/2020 «Аталанта») 
допомогли вдало проведені 
його португальським настав-
ником Луїшом Каштру заміни. 
З’явившись на полі під завісу 
матчу, саме двоє новобранців 
українського чемпіона — Соло-
мон та Додо — організували для 
своєї команди тріумфальну го-
леву комбінацію, хоча, заува-
жимо, і довелося «гірникам» 
наздоганяти суперника по ходу 
поєдинку. Примітно, що заби-
тий гравцем збірної Ізраїлю Со-

ломоном на п’ятій доданій хви-
лині гол став найбільш пізнім 
переможним ударом «гірників» 
за весь час їхніх виступів у Лізі 
чемпіонів.
 «Усі заміни, котрі ми про-
водили, були спрямовані на те, 
аби надати більше потенціалу 
нашій атаці. Футболісти, котрі 
увійшли в гру, підсилили наші 
дії в нападі, допомогли нам, 
проявили себе з найкращого 
боку — як, власне, й усі ті, хто 
грав зі стартових хвилин», — 
наголосив Каштру.
 Окремих компліментів від 
тренера удостоївся голкіпер 
команди Андрій П’ятов, який 
у найбільш гарячі стартові 
хвилини протистояння відбив 
(п’ятий у своїй «лігочемпіонсь-

кій» кар’єрі) пенальті.
 Додамо, що у складі «Ата-
ланти» в другому таймі на полі 
з’явився півзахисник збірної 
України Роман Малиновський. 
Закінчивши ж гру з жовтою 
карткою в пасиві, після матчу 
український легіонер італійсь-
кого клубу наголосив, що най-
більш справедливим результа-
том гри мала б стати нічия. 
 Водночас за кількістю здо-
бутих очок «гірники» наздо-
гнали загребське «Динамо», 
котре прогнозовано в гостях 
програло беззаперечному фа-
вориту квартету з Манчесте-
ра, й аргументовано долучили-
ся до процесу боротьби за дру-
гу від «пульки» перепустку до 
«плей-оф» ЛЧ. ■

Віталій МОХНАЧ

 Після проходження тені-
систами останнього з четвірки 
турнірів «Великого шолому» 
думки кращих представників 
рейтингів АТР та WTA макси-
мально зосереджуються на під-
сумкових змаганнях року, куди 
потрапляють по вісім кращих 
повпредів чоловічого та жіно-
чого дивізіонів.
 Переможниця минулоріч-
ного «Підсумкового турні-
ру WTA» — прима українсь-
кого тенісу Еліна Світоліна — 
прагне знову зіграти на цьому 
важливому турнірі, адже в про-
тилежному випадку вона втра-
тить занадто багато рейтинго-
вих очок.
 Попри те, що один із впли-
вових членів її команди — хар-
ківський бізнесмен Юрій Сап-

ронов — радить Еліні на пев-
ний час відмовитися від тенісу й 
повністю зосередитися на хірур-
гічному лікуванні свого травмо-
ваного коліна, краща тенісист-
ка України продовжує набира-
ти залікові бали для виступу 
на підсумковому турнірі 2019 
року.
 Її нинішня позиція в «гон-
ці» до китайського Шенчьже-
ня, де в найближчі п’ять років 
(після завершення контракту 
з Сінгапуром) Жіноча тенісна 
асоціація підбиватиме «підсум-
ки року», хоч і прохідна, але не 
надійна.
 За останні кілька тижнів 
Світоліна змогла покращити 
свій результат і піднятися в цих 
перегонах з дев’ятого на прохід-
не восьме місце, при тому, що 
в рейтингу WTA, як і раніше, 
прима вітчизняного тенісу за-

лишається в ролі третьої ракет-
ки світу.
 Минулого  тижня Еліна 
дійшла до чвертьфіналу пре-
стижного турніру серії «Прем’єр 
5» в китайському Ухані, де за-
знала несподіваного розгрому 
від маловідомої, але досвідче-
ної Елісон Ріск із США — 1:6, 
3:6. «Це мине», — написала в 
соцмережі про неприємну не-
вдачу українка й вирушила до 
Пекіна закріпляти свої позиції 
в першій «вісімці» «перегонів 
до Шенчьженя».
 У столиці Китаю Світоліна 
вже дійшла до чвертьфіналь-
ної стадії, перегравши по чер-
зі господарку кортів Явань Ван 
(7:6 (7:5), 7:6 (7:1) та американ-
ку Софію Кенін (6:3, 6:7 (8:10), 
6:3). Цікаво, що в поєдинку про-
ти Кенін краща тенісистка Ук-
раїни оновила один зі своїх пер-

сональних рекордів, зробивши 
за гру 13 подач на виліт.
 А перемога в наступному 
раунді, де опоненткою україн-
ки буде восьма ракетка плане-
ти Кікі Бертенс з Голландії, га-
рантовано забезпечить Еліні 
участь в Підсумковому турнірі 
2019 року.
 Відзначимо, що в другому 

раунді «Пекін оупен» Бертенс 
вибила з розіграшу іншу ук-
раїнську тенісистку — Даяну 
Ястремську, після чого друга 
ракетка України повністю пе-
реключилася на парний тур-
нір, де в дуеті з латвійкою Оле-
ною Остапенко вперше у своїй 
кар’єрі дісталася півфіналу рів-
ня «Прем’єр». ■

Манор Соломон (ліворуч) приніс «Шахтарю» гостьову перемогу над «Аталантою».
Фото з сайта shakhtar.com.
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ФУТБОЛ

Переможна ставка
В Італії український чемпіон здобув вольову перемогу над 
дебютантом Суперліги

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 2-й тур. Гру-
па А. «Реал» (Іспанія) — «Брюгге» 
(Бельгія) — 2:2, «Галатасарай» 
(Туреччина) — «ПСЖ» (Франція) 
— 0:1.
 Турнірне становище: «ПСЖ» 
— 6, «Брюгге» — 2, «Галатасарай», 
«Реал» — 1.
 Група В. «Црвена Звєзда» 
(Сербія) — «Олімпіакос» (Греція) 
— 3:1, «Тоттенхем» (Англія) — 
«Баварія» (Німеччина) — 2:7.
 Турнірне становище: «Баварія» 
— 6, «Црвена звєзда» — 3, «Тоттен-
хем», «Олімпіакос» — 1.
 Група С. «Манчестер Сіті» (Ан-
глія) — «Динамо» (Зг, Хорватія) — 
2:0, «Аталанта» (Італія) — «Шах-
тар» (Україна) — 1:2 (Сапата, 28 — 
Мораес, 41; Соломон, 90+5).
 Турнірне становище: «МС» — 
6, «Динамо» (Зг), «Шахтар» — 3, 
«Аталанта» — 0.
 Група D. «Ювентус» (Італія) — 
«Байєр» (Німеччина) — 3:0, «Локо-
мотив» (Росія) — «Атлетико» (Іс-
панія) — 0:2.
 Турнірне становище: «Ювен-
тус», «Атлетико» — 4, «Локомотив» 
— 3, «Байєр» — 0.
 Група Е. «Ліверпуль» (Анг-
лія) — «Зальцбург» (Австрія) — 
4:3, «Генк» (Бельгія) — «Наполі» 
(Італія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Наполі» 
— 4, «Ліверпуль», «Зальцбург» — 
3, «Генк» — 1.
 Група F. «Славія» (Чехія) — 
«Боруссія» (Д, Німеччина) — 0:2, 
«Барселона» (Іспанія) — «Інтер» 
(Італія) — 2:1.
 Турнірне становище: «Бо-
руссія» (Д), «Барселона» — 4, 
«Славія», «Інтер» — 1.
 Група G. «Лейпциг» (Німеч-
чина) — «Ліон» (Франція) — 0:2, 
«Зеніт» (Росія) — «Бенфіка» (Пор-
тугалія) — 3:1.
 Турнірне становище: «Зеніт», 
«Ліон» — 4, «Лейпциг» — 3, «Бен-
фіка» — 0.
 Група Н. «Валенсія» (Іспанія) — 
«Аякс» (Голландія) — 0:3, «Лілль» 
(Франція) — «Челсі» (Англія) — 
1:2.
 Турнірне становище: «Аякс» — 
6, «Валенсія», «Челсі» — 3, «Лілль» 
— 0.

■

Другий тиждень поспіль Еліна Світоліна грала у чвертьфіналі 
турніру WTA «Прем’єр».
Фото з сайта bigmir.net.
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ТЕНІС

Як рік закінчиш...
Перша ракетка України близька до того, аби забронювати за собою 
місце у «вісімці» учасниць підсумкового турніру року

■
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Захід 00…00

 00…00
Захід +2...+7
 +8...+14
 +2...+7
 +5...+11

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +3...+8
 +8...+13
 +3...+8
 +6...+11

Північ +3...+8
 +8...+13
 +3...+8
 +5...+10

Схід +8...+13
 +16...+21
 +8...+13
 +9...+14

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +8...+14
 +12...+18
 +6...+11
 +10...+15

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  Їде в поїзді на верхній полиці чоловік. 
Ноги в брудних шкарпетках звiсив майже 
в обличчя жінці на нижній полиці.
 — Ви шкарпетки міняєте? — пи-
тає вона.
 — Міняю, але тільки на горілку.

* * *
  Один англійський священник так 
пояснює зростання кількості розлучень 
у країні:
 — Наші прабабусі витрачали чо-
тири години на приготування овочевого 
супу. Тепер за допомогою супових кон-
центратів молода господиня може зва-

рити його за чотири хвилини. Значить, 
у неї залишається три годині п’ятдесят 
шість хвилин на критику чоловіка.

* * *
  Начальник відділу кадрів у вiд-
ставцi зупиняє на вулиці чоловіка:
 — Що це ви стали так яскраво одя-
гатися, схудли. Ви ж були шатеном, а те-
пер перефарбувалися у брюнета. Див-
но, дивно, Сидоров, що все це озна-
чає?
 — Вибачте, але моє прізвище не 
Сидоров.
 — Так ви й прізвище змінили?

Мельпомена Книги
Директор Херсонського драмтеатру імені Миколи Куліша розповідає про комерційний успіх закладу, 
«Лісову пісню» на сцені просто неба в Олешках і цікавинки нового сезону

По горизонталі:
 1. Династія французьких «принців 
крові» з дому Бурбонів. 5. Лютерансь-
кий храм. 8. Спортивна гра. 9. Заглиби-
на в землі, по якій тече річка. 10. Дипло-
матичний представник держави вищо-
го рангу в іноземній державі. 11. Фран-
цузький письменник і філософ. 14. 
Професійний французький футболь-
ний клуб. 17. Міжнародна угода вели-
кого політичного значення. 19. Неве-
личкий бутерброд як різновид закуски. 
20. Річка, на якій стоїть Петербург. 21. 
«Бо так сказав Петрові бог: «Тойді у рай 
їх повпускаєш, як все москаль позаби-
рає, як розкопа великий ...» (Тарас Шев-
ченко). 22. Відомий швейцарський ку-
рорт. 23. Одне з індіанських племен, яке 
мало свою прадавню цивілізацію. 25. 
Щаслива нагода, можливість. 28. Краї-
на в Південно-Східній Азії. 31. Леген-
дарний запорізький отаман-характер-
ник. 32. Угорський композитор, майс-
тер віденської оперети. 33. Непряма ін-
формація, розрахована на здогад. 34. 
Крем для взуття. 35. Місто на Жито-
мирщині, столиця древлян після падін-
ня Іскоростеня. 
По вертикалі:
 1. Мусульманська Біблія. 2. Наз-
ва дрібних крадіїв на виробництві в 
радянські часи. 3. Давньогрецький 
бог кохання. 4. Баский кінь. 5. Острів 
біля Греції, відомий своїми курорта-
ми та офшорами. 6. Водяна рослина у 
вигляді маленьких круглих листочків з 
корінчиками, яку дуже люблять качки. 

7. Спортсмен (біг, стрибки, піднімання 
штанги). 12. Втрата пам’яті. 13. Назва 
населеного пункту. 15. Найпростіша 
одноклітинна тварина, яка не має ста-
лої форми. 16. Майстриня з виготов-
лення полотна. 17. Холодна зброя, яка 
поєднує характеристики шаблі й меча. 
18. Цирковий актор, який заповнює па-
узи і розважає глядачів. 23. Житловий 
мікрорайон. 24. Ім’я блазня, з черепом 
якого розмовляв Гамлет. 26. Член по-
чесної колегії жерців у Стародавньому 
Римі, що займався державним пере-
дбаченням майбутнього за польотом 
птахів, природними явищами тощо. 
27. Мис у Криму, крайня південна точ-
ка півострова. 28. «... Ліза» — знаме-
нита картина Леонардо да Вінчі. 29. 
Міжнародна міжурядова організація, 
військово-політичний союз країн, 
учасниць Північноатлантичного до-
говору. 30. Префікс у складних сло-
вах, що означає винний спирт.■

Кросворд №108
від 27—28  вересня

з 7 до 13 жовтня

 Овен (21.03—20.04). Інодi 
важко довести рідним, що ваші 
вимоги заслуженi. Звичайно, вас 
правильно зрозуміють і підуть на-
зустріч. Та це не означає, що вам 
зробили велику послугу.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Телець (21.04—21.05). 
Якщо кохана людина поча-
ла нудьгувати, поверніть 
яскравість і новизну стосун-
кам, влаштуйте вечiрку зi свiч-
ками. Будете готовi на все зара-
ди щастя і спокою.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 12.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Можливо, що тиждень ознаме-
нується кар’єрним злетом. Це 
позначиться не лише на пiдви-
щеннi посади, а й на фiнансах.
  Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Рак (22.06—23.07). Щоб 
вас зрозумiли, iнодi досить од-
ного вчасно сказаного слова. Тоді 
авангардні рішення прийматимуть 
«на ура». Це стосується ділових 
та особистих стосункiв.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 
12.

 Лев (24.07—23.08). Вірити 
в казку іноді корисно, але реаль-
не життя та земні проблеми все 
частiше нагадують про себе. Кра-
ще мати синицю в руках, нiж жу-
равля в небі.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Діва (24.08—23.09). Нарештi 
за свою роботу ви отримаєте при-
стойну компенсацію. Ви отримаєте 
дуже вигідну пропозицію, від неї за-
лежить ваша подальша кар’єра.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 
немає.

 Терези (24.09—23.10). 
Альтруїзм може привести до того, 
що ви станете об’єктом підвище-
ної уваги. Будьте скромнiшими, 
не афішуйте свої перемоги на лю-
бовному фронті.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Для вас важливо, як складуть-
ся стосунки з колективом. Ради-
мо розслабитися в приємній ком-
панії. Не забувайте про батьків, 
вони не вiчнi.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). 
На цьому тижнi чекайте несподi-
ваних прибуткiв. Не варто вит-
рачати їх на дрібницi, краще за-
ощадити i зробити велику по-
купку.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 
12.

Козеріг (22.12—20.01). 
Сприятливий перiод для страте-
гічного ривка. Коли підніметеся 
на сходинку, що веде до більших 
досягнень, не забувайте про тих, 
хто першим простягнув руку.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). 
Накопичилося багато роботи, але 
ви знайдете час для зустрічей iз 
друзями. Вам доведеться прийня-
ти важливе рішення, у цьому до-
поможуть рiднi.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Риби (20.02—20.03). Не 
радимо вкладати гроші в сумнiв-
ні проекти, якi не гарантують при-
бутку. Попереду час здійснення 
бажань, неможливе стане мож-
ливим.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10. 
■

Адреналіна ШУГАЙ

 Зірка українських серіалів Анна Сагай-
дачна («Кріпосна», «В неділю вранці зілля 
копала», «40+, або Геометрія кохання», 
«Не можу забути тебе», «Жіночий лікар», 
«Маршрути долі») стала мамою. У 30-річ-
ної актриси та її чоловіка Євгена Третяка 
місяць тому народився хлопчик. Прихиль-
ники Анни навіть не здогадувалися про її 
цікавий стан. «Я не приховувала це від 
близького оточення, родичів і друзів. Але 
хай пробачать мені мої 28 тисяч підписни-
ків у «Інстаграмі» та інші прихильники, 
але це все-таки надто інтимна сімейна спра-
ва. Принаймні раніше я не готова була роз-
повідати. Зараз уже можу цим поділитися 
з усіма», — цитує зірку видання Viva!
 У серіалі «Кріпосна», другий сезон яко-
го упродовж вересня демонстрував телека-
нал СТБ, глядачі не побачили жодного на-
тяку на вагітність Анни. Цікаво, що в «те-
лемилі» їй теж довелося грати вагітну. 
Проте її героїні — панночці Наталі Доро-
шенко — судилося пережити серйозну дра-
му: вона втратила ще не народжену дитину. 
На щастя, в реальному житті вагітність Ані 
проходила добре і закінчилася появою на 

світ бажаного синочка, якого назва-
ли Тимуром. 
 Надзвичайно тендітна Аня каже, 
що набрала за 9 місяців 11 кілогра-
мів ваги. 10 із них скинула одразу піс-
ля пологів, а ще кілограма позбулася 
впродовж тижня. Тож її струнка фігу-
ра знову готова до корсетів і розкішних 
суконь. Чи вдягне їх актриса зно-
ву, в третьому сезоні? Адже на-
прикінці другого сезону її ге-
роїня постриглася в мона-
хині... 
 Нагадаємо, Анна ро-
дом із Харківщини, за-
кінчила Київський на-
ціональний університет 
театру і кіно імені Кар-
пенка-Карого. З май-
бутнім чоловіком про-
дюсером Євгеном Тре-
тяком познайомилася 
під час зйомок фільму 
Оксани Байрак «40+, 
або Геометрія кохан-
ня». Влітку минуло-
го року пара побра-
лася. ■ Анна Сагайдачна. ❙

НАРОДИНИ

Панночка дочекалася лелеку 
Актриса Анна Сагайдачна народила первістка

■

5—6 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вi-
тер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +5...+7, 
удень +10...+12. Пiслязавтра температура вночi +5...+7, 
удень +7...+9. 

Миргород: дощ. Уночi +6...+8, удень +10...+12.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +4...+6, удень +10...+12.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +9...+11, удень +12...+14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +3...+5, удень +9...+11. Моршин: уночi 
+3...+5, удень +9...+11.
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