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Дослідниця представила українським читачам 

книжки про дипломата Григорія Орлика та політика 

Едуарда Ерріо, який бачив Голодомор 1933 року
стор. 14»

РИМА ТИЖНЯ

Осінній етюд
Олександр ІРВАНЕЦЬ

О, скільки минулого літа

Ми всього зробили разом,

Про що вже б можна жаліти,

Якби увімкнути розум.

Але і надалі веселі ми,

І не надаємо значення

Тому, що все меншає зелені.

Ця осінь, напевно, проплачена!..

■

Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на листопад                               стор. 7

Шана — захисникові України

стор. 3»

Покров від ворогів Ірина Дмитришин: Спотворені 
сторінки історії необхідно 

вичищати 

У повітрі витає «привид» розведення.
Фото з сайта 24tv.ua.
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стор. 5»

Туреччина 

почала 

військову 

операцію проти 

курдів у Сирії

Збройний примус до миру

стор. 2»

Щоб не розвели, 
як кошенят...
«Десант» із числа українських держорганів 
проповідує «благі наміри», а люди протестують

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,701 грн 

1 € = 27,124 грн

1 рос. руб. = 0,379 грн
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«Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік.  Якщо за рік не 
вдасться — схильний, цитую,  «вибудувати вал» — я це зрозумів, як повернення до 
діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він упевнений, що у 
будь-який момент може зіскочити й повернутись до цього стану».

Віктор Трегубов
офіцер запасу ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Упродовж минулих 
двох діб офіційно зафік-
совано 41 випадок по-
рушення режиму вогню 
збройними формування-
ми Російської Федерації 
та їхніми посіпаками. Ак-
тивність бойових дій не 
спадає. Противник обстрі-
лював позиції підрозділів 
Об’єднаних сил із заборо-

нених Мінськими угода-
ми артилерійських сис-
тем калібру 122 мм, мі-
нометів калібру 82 мм. А 
також з озброєння БМП, 
гранатометів різних сис-
тем та стрілецької зброї. 
Також почастішали ви-
падки використання про-
тивником БПЛА з підві-
сом для скидання гранат. 
Крім того, порушуючи 
Мінські угоди, против-

ник навмисне обстріляв 
ділянку розведення сил 
і засобів у районі населе-
ного пункту Золоте з мі-
номета калібру 82 мм. 
 На донецькому напрям-
ку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» 
ворог обстріляв позиції 
Об’єднаних сил неподалік 
Пісків, Новогригорівки, 
Павлополя, Новотроїцько-

го, Миколаївки, Водяно-
го, Красногорівки, Опит-
ного, Новотроїцького, Ле-
бединського, Новогнатів-
ки, Пищевика. 
 На луганському на-
прямку в районі відпові-
дальності оперативно-так-
тичного угруповання «Пів-
ніч» гаряче було біля Но-
волуганського, Золотого, 
Травневого, Хутора Віль-
ного, Луганського, Ми-
ронівського, Майорська, 
Світлодарська, Пів-
денного, Попасної, 
Гладосового,  Новозва-
нівки. 
 За цей час один війсь-
ковослужбовець зі складу 
Об’єднаних сил отримав 
поранення. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Найактуальнішим пи-
танням на фронті є плани 
щодо анонсованого розве-
дення військ. Очільника-
ми держави озвучувалася 
дата 7 жовтня. Проте че-
рез недотримання основ-
них умов для цього розве-
дення було відтермінова-
но. Наразі ситуація з роз-
веденням більше нагадує 
інформаційно-психологіч-
ну операцію, що її намага-
ються грати обидві сторо-
ни. 
 Заступник командува-
ча штабу ООС Богдан Бон-
дар в ефірі «Радіо «Свобо-
да» заявив, що в зону роз-
ведення сил можуть пот-
рапити Широкине, Піски, 
Гранітне та інші населені 
пункти, які перебувають 
під контролем ЗСУ; на-
звав «можливо, одним iз 
варіантів, які розгляда-
ються». Усі ці питання, за 
його словами, ще обгово-
рюватимуть «у тристорон-
ньому» та «нормандському 
форматі». 
 «Противник також від-
ходитиме з Ясинуватої, 
частково з Донецька, з 
Сокільників. Із тих насе-
лених пунктів, які зараз 
поки що не контролюють 
ЗСУ, — зазначив Бондар. 
 Заступник команду-
вача штабу ООС наголо-
сив, що наразі нові ділян-
ки розведення військ не об-
говорювали, а в Золотому і 
Петровському розведення 
не відбувається через регу-
лярні обстріли з боку бой-
овиків. Кілька інформа-
ційних «десантів» iз чис-
ла керівників державних 
органів влади працюють у 
регіонах, пояснюючи сенс, 

мету та механізм розведен-
ня. 
 Зокрема, група депу-
татів iз Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 
нацбезпеки, оборони та 
розвідки відвідала селища 
Золоте, Петрівське, в яких 
має відбутися друга черга 
розведення. А також Ста-
ницю Луганську, щоб оці-
нити успішність уже здій-
сненого розведення й ви-
конаних робіт iз відбудови 
зруйнованого мосту. Де-
путати поспілкувалися і з 
місцевими мешканцями. 
 Коментуючи ситуацію 
щодо спротиву жителів 
відведенню військових, 
«слуга народу» Завітневич 
заявив, що мешканці насе-
лених пунктів, розташова-
них у зоні розведення, не 
проти відведення військ, 
вони втомилися від війни 
і хочуть миру. 
 Секретар Комітету з пи-
тань нацбезпеки — керів-
ник групи «кіборг» Роман 
Костенко наголосив, що 
ситуація на терені ООС — 
контрольована, наразі вій-
ськові готуються до розве-
дення сил. «У Петрівському 
розведення відбувається на 
відкритій місцевості, а не в 
населеному пункті, тому за-
грози для мирного населен-
ня немає», — сказав він. 
 За словами Костенка, у 
Золотому теж ситуація під 
контролем: «Наразі трива-
ють інженерні роботи з об-
лаштування позицій. Одна 
з умов розведення військ 
— сім днів без обстрілів. 
Сьогодні обстрілів не було, 
якщо є обстріли, тоді все 
обнуляється — і знову є 7 
днів», — наголосив Роман 
Костенко. 
 За словами депутатів, 

охорону громадського по-
рядку в Золотому й Кате-
ринівці здійснюватимуть 
підрозділи Національної 
поліції та Нацгвардії. Крім 
того, в усіх районах відве-
дення розставлені камери 
спостереження. А відве-
дені війська перебувати-
муть достатньо близько. 
Усе це, на думку народних 
обранців, дасть змогу опе-
ративно реагувати на будь-
які ворожі провокації. 
 Одночасно місцеві меш-
канці провели низку пуб-
лічних акції та ініціювали 
звернення з проханням не 
відводити війська, озвучу-
ючи свої страхи та застере-
ження. 
 Із боку противника в 
цей час звучали обвинува-
чення на адресу українсь-
кої сторони в «зриві проце-
су розведення». Російсько-
окупаційні війська цинічно 
запустили сигнальні раке-
ти як знак готовності до 
розведення. При цьому на 
сусідніх ділянках тривали 
обстріли наших позицій. 
 Тим часом у середу, 9 
жовтня, на блокпосту в 
місті Кремінна Лугансь-
кої області у сутичках між 

протестувальниками про-
ти розведення сил та пра-
воохоронцями постраж-
дав поліцейський. Авто-
колона приблизно з двох 
десятків авто вирушила з 
Харкова до селища  Золо-
те на мітинг проти анон-
сованого розведення сил. 
Серед мітингувальни-
ків переважно були пред-
ставники «Азову», «На-
ціонального корпусу» та 
«Фрайкору», загалом 200 
людей. На блокпосту біля 
Кремінної їм перегороди-
ли дорогу правоохорон-
ці, колону заблокували. 
Коли протестувальники 
почали з’ясовувати причи-
ни, чому їх не пропуска-
ють, стався силовий кон-
флікт iз поліцейськими, 
які чергували на блокпос-
ту. Під час сутички один 
iз поліцейських вистрелив 
у повітря з автомата і дав 
команду колегам приготу-
ватися. Постріл ще більше 
обурив учасників протес-
ту, і вони спробували про-
рвати кордон поліцейсь-
ких. Одна машина наїхала 
на ногу правоохоронцеві. 
Йому викликали «швид-
ку». ■

ПРЯМА МОВА

Відійти на 500 
метрів — і 
повернутися?
Президент на зустрічі з 
ветеранами демонстрував 
некомпетентність
Ніна ЯРОШЕНКО

 Президент Зеленський у рамках «державного» інфор-
мування зустрівся з ветеранами-лідерами громадської дум-
ки. Проте зустріч закінчилася не так, як, імовірно, планува-
лося. Про це у мережі «Фейсбук» написав Віктор Трегубов, 
журналіст, керівник видання «Петро і Мазепа», офіцер за-
пасу ЗСУ, учасник АТО. Він розповів, що в контексті роз-
мови про розведення, за словами президента та начальни-
ка Генерального штабу, який також був присутній на зуст-
річі, «мова поки що лише про окремі пункти, і про невеликі 
дистанції»І. 
 Друкуємо допис Віктора Трегубова дослівно: ««Ну, ви ж 
воювали, знаєте, що відійти на 500 метрів можна швидко й 
повернутися», — переконував Хомчак. Присутні мали пев-
ні сумніви. «Як на мене — то залежно від ділянки. Дуже за-
лежно від ділянки. У населених пунктах буде українська вла-
да, українські поліцейські сили та військові Спільного цен-
тру з контролю та координації (росіян там немає — я спер-
шу трішки офонарів, бо коли я служив, їх там була половина, 
але Хомчак нагадав мені, що вони звідти вийшли (втім, на-
прикінці 2017 року на це місце зайшли бойовики. — «УМ»). 
А якщо що — ЗСУ підтягнеться». 
 «Мені не дуже віриться в ефективність такого захисту, 
особливо якщо ворог піде всерйоз, — написав Трегубов. — 
Але, принаймні, цього разу конкретно пояснили, як вони вза-
галі уявляють ситуацію. Зеленський сподівається вирішити 
справи з Донбасом за рік.  Якщо за рік не вдасться — схиль-
ний, цитую,  «вибудувати вал» — я це зрозумів, як повернен-
ня до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. 
Узагалі, він упевнений, що у будь-який момент може зіскочити 
й повернутись до цього стану (а от я — ні). Але цей варіант він 
розглядає як негативний, тому прагне до реінтеграції. Власне, 
це й було найважливішим для мене запитанням — як він роз-
глядає реінтеграцію, на що готовий піти і що буде пропонува-
ти Путіну. Але саме на це я відповіді й не отримав».
 За словами Трегубова, Зеленський прямо стверджує, 
що форсував процес мирних перемовин для виходу на нор-
мандський формат і прямого діалогу з Путіним. «Але що він 
йому запропонує? Тут він посилається на те, що такі речі не 
розголошуються, і просить просто дати йому шанс. Власне, 
це і є головна проблема особисто для мене. Я вголос заува-
жив: «Нічого особистого, але я не вірю, що квнщик затащить 
кдбшника». 
 «Це справді так. Зеленський може вірити у свою зорю, 
— пише Трегубов. — Навіть якщо вважати, що він повністю 
щирий, мене лякає думка, що така людина, як він, від імені 
моєї країни буде торгуватися з такою людиною, як Путін. Зе-
ленський же стверджує, що вони просто обміняються умова-
ми, а він зможе з цих запропонованих варіантів обрати най-
кращий та не нарватися на негативні. І так, він каже, що роз-
глядає можливість проведення виборів на окупованих тери-
торіях, якщо російські війська підуть, а українські Збройні 
сили не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські де-
ржавні органи). І це будуть вибори за українськими закона-
ми, хоча він упевнений, що, на жаль, на них все одно пере-
можуть місцеві «авторитети». (Тут я зауважив, що для того, 
щоб вибори пройшли за українськими законами, партії «міс-
цевих авторитетів» мають бути зареєстровані в Мін’юсті Ук-
раїни. Він чомусь упевнений, що для них це проблемою не 
буде. Мені здалося, він просто не знає, як це робиться)».
 Ситуацію ускладнило ще й те, що наприкінці зустрічі з 
ветеранами Зеленський зізнався, що читає розшифровані 
«прослушки» розмов лідерів громадського руху. Мовляв, 
саме через них він дізнався, що за організацію протестів 
учасники їх отримують кошти. Чим наразився на обурення з 
боку реальних учасників протестних акції, — як щодо зага-
лом факту прослуховування розмов, так і конкретно інфор-
мації про «проплаченість». ■

■

євро 
інвесту-

вали в «зелену» енергетику в Україні цьогоріч, 
заявив голова Держенергоефективності Сергій 
Савчук.

Більше  2 млрд свиней
втратила Ук-

раїна за останні сім років через спалахи 
африканської чуми, зазначили в Асоціа-
ції свинарів України.

дітей
зачепила війна на Донбасі, заявили експер-
ти в ефірі «Радіо «Свобода».

кримінальних 
справ

закрило Державне бюро розслідувань цьо-
горіч, заявив голова ДБР Роман Труба.

року,
з вересня, російсь-

комовні школи в Україні перейдуть на ук-
раїнську мову навчання, заявила міністер-
ка освіти й науки Ганна Новосад.
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НА ФРОНТІ

Бойова активність не спадає
Противник обстріляв ділянку розведення сил

■

КОЛІЗІЇ

Щоб не розвели, як кошенят...
«Десант» з числа українських держорганів проповідує «благі наміри», 
а люди протестують

■

Сутички під Золотим.
Фото з сайта obozrevatel.com.
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Людмила НІКІТЕНКО

 Найважливішим та 
найшанованішим релігій-
ним святом осені є Покрова 
Пресвятої Богородиці, яку 
відзначаємо 14 жовтня. За 
переказами, вшанування 
встановили в пам’ять про 
подію, яка відбулася у 911 
році, під час облоги ворога-
ми Константинополя, сто-

лиці Візантійської імперії. 
Тоді віруючі у храмі моли-
ли Бога про позбавлення 
їх від чужинців. Разом iз 
простими людьми моли-
лася за звільнення міста й 
Богородиця. Вона зняла зі 
своєї голови омофор і про-
стягнула його над присут-
німи в храмі, закриваючи 
їх від видимих і невидимих 
ворогів. 

 Пройшли століття, але 
й наразі вважається, що 
Діва Марія покриває своєю 
милістю усіх нас, коли ми у 
молитвах звертаємося до її 
сина — Ісуса Христа. Тому 
саме в День Покрови україн-
ці святкують ще й День ук-
раїнського козацтва та День 
захисника України. 
 Уже шостий рік поспіль 
для тисяч українських вій-
ськових і добровольців не-
залежно від статі щоден-
ною справою був і є захист 
країни. Тому всім їм й Ук-
раїні так потрібні віра і за-
хист від видимих і невиди-
мих ворогів. ■

Людмила НІКІТЕНКО

  Черкаський національний універси-
тет імені Богдана Хмельницького відзна-
чає своє 99-річчя. Тож у виші, який посів 
38-му сходинку в «ТОП-100 навчальних 
закладів за кількістю заяв від абітурієн-
тів», 11 жовтня проводять урочисте засі-
дання наглядової ради на чолі з її голо-
вою — третім президентом України Вік-
тором Ющенком, відбуваються святко-
вий концерт i посвята у першокурсники 
тих, хто став частиною дружної універ-
ситетської сім’ї цього вересня. 
 «Від дня заснування нашого універ-

ситету минуло 99 років. Заклад мав різ-
ні назви та напрями, а сьогодні — це кла-
сичний університет зі статусом націо-
нального. Виш починав свою історію як  
педагогічний, зараз же ми відкриваємо 
нові напрями, зокрема, аграрний, медич-
ний, військовий», — говорить «Україні 
молодій» ректор Черкаського універси-
тету Олександр Черевко.
 Наразі в національному універси-
теті 28 наукових підрозділів, 16 науко-
вих шкіл, 7 спеціалізованих учених рад, 
працює 65 докторів наук, 312 канди-
датів. Тут навчаються студенти не лише 
з Черкащини, а й з усіх регіонів України. 

А також здобувають знання громадяни з 
20 країн. Водночас сам виш співпрацює 
з 100 навчальними закладами у всьому 
світі. 
 Серед студентів Черкаського націо-
нального — 7 майстрів спорту міжнарод-
ного класу, 41 майстер спорту України, 
понад 100 кандидатів у майстри спорту, 
а ще 73 студенти включено у склад збір-
них команд нашої країни, а
64 студенти — у спортивний резерв Ук-
раїни.
 «Студенти та викладачі університету 
— активні волонтери і благодійники. Ос-
новні напрямки благодійної діяльності, 
яку проводять за підтримки ректорату та 
за участю студентської ради університе-
ту, — донорство, допомога воїнам АТО, 
підтримка сиріт, допомога онкохворим 
дітям, співпраця з територіальним цен-
тром надання соціальних послуг міста 
Черкаси та благодійним фондом «Жит-
тя без перешкод», — наголошує Олек-
сандр Володимирович. ■

КОМПЕНСАЦІЯ

Племінні 
закупівлі 
Фермерів підтримали 
на понад 57 мільйонів 
гривень
Людмила СТРИГУН

 В Україні продовжується частко-
ве відшкодування фермерам вартості 
племінних тварин. Наразі на це спря-
мовано 57 мільйонів 506 тисяч гри-
вень. Як повідомляють у Мінагрополі-
тики, ці кошти підуть як компенсація 
77 суб’єктам господарювання за за-
куплені ними племінні телиці, нетелі, 
корови, свинки та вівці. Приміром, у 
Черкаській області таку допомогу на-
дали 14 фермерським господарствам, 
виплативши їм більше 10 мільйонів 
гривень.
 «Звертаємо увагу, що до 5 листо-
пада у Міністерстві аграрної політики 
приймаються заявки та документи для 
отримання часткового відшкодування 
і винятково в паперовому вигляді», — 
наголошують у відомстві.
 На цей рік Державним бюджетом 
України за програмою «Державна під-
тримка тваринництва, зберігання та 
переробки сільськогосподарської про-
дукції, аквакультури (рибництва)» пе-
редбачено видатки на суму 3 500,0 млн 
грн, з яких 250 млн грн — за напря-
мом часткового відшкодування вар-
тості племінних тварин, сперми та ем-
бріонів. ■

ОВВА!

Краса і сила
«Золото» та «срібло» 
українок на світовому 
турнірі з бодібілдингу 
Людмила НІКІТЕНКО

 Дві українські спортсменки — чер-
кащанка Оксана Оробець та львів’янка 
Оксана Бригідир — тріумфували на 
професійному турнірі із бодібілдингу 
IFBB Nocco Nordic Pro, який проходив 
у Фінляндії, в місті Лахті. 
 Як повідомляють у Національ-
ній федерації бодібілдингу України, у 
фітнесі Оксана Оробець посіла перше 
місце, а Оксана Бригідир стала сріб-
ною призеркою турніру з фітнес-бікіні. 
Отож обидві наші спортсменки приве-
зуть в Україну «золото» та «срібло» з 
престижного турніру з бодібілдингу, 
призовий фонд якого —  15 000$.
 Відзначимо, що перше місце з фіт-
нес-бікіні у Лахті посіла чинна чем-
піонка світу серед Elite Pro Меліна Кал-
таніємі з Фінляндії. 
 Тим часом Оксана Оробець заяви-
ла у своєму «Інстаграмі», що змаган-
ня у Фінляндії — передостанні у її про-
фесійній кар’єрі, оскільки вона планує 
завершити свою 17-річну кар’єру атле-
та. Нагадаємо, нещодавно черкащанка 
вдруге за нинішній рік виграла турнір 
професіоналів із фітнесу і бодібілдин-
гу Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro 
Show 2019  у Барселоні. ■

■

■

рік
минув із часу 

спалення московськими військами 
Ніжина, нагадали історики.

351 найбільш 
в ідв іду-
ваних сто-

лиць світу ввійшов Київ, повідомляє Zruchno.
Travel.

місце
у рейтингу пас-

портів із найбільшими можливостями посіла 
Україна, такі дані Глобального рейтингу сили 
паспортів Henley Passport Index 2019.

переселенців
в Україні оцінюють своє 

фінансове становище, як «грошей вистачає лише на 
їжу» — за результатами дослідження Міжнародної ор-
ганізації з міграції.

сонячних
електростанцій планують збу-

дувати на Київщині інвестори з Німеччи-
ни, повідомляє «Енергореформа».

До ТОП-50 43-те Понад  40% 6
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Світлана МИЧКО
Тернопіль

 33-річного отця Романа Демуша, 
який служить у тернопільському Архi-
катедральному соборі Непорочного За-
чаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) мож-
на вважати кращим прикладом сучасно-
го священнослужителя. І з огляду на його 
життєву позицію, і на сам стиль життя. 
А віднедавна він ще й освоїв один iз най-
сучасніших способів комунікації з віру-

ючими — через популярний Instagram. 
Досвід діяльності в iнтернеті мав і рані-
ше — приміром, розробляв з аніматора-
ми пасторальні програми для проведен-
ня дитячих і молодіжних літніх таборів, 
основаних на функціонуванні соціаль-
них мереж. Однак в «Інстаграмi» кіль-
ка років тому зареєструвався як звичай-
ний користувач і спочатку лише ділив-
ся радістю батьківства після народження 
первістка. Усе змінила одного разу пуб-

лікація його посту про Хелловін, яка от-
римала великий резонанс. Тоді отець Ро-
ман зрозумів, що в молоді є великий за-
пит на подібні теми, відтак почав діли-
тися своїми роздумами над Євангеліями 
та порушувати різні духовні пробле-
ми. Зараз у його сторінки в Instagram — 
@romandemush — понад чотири тисячі 
підписників від 18 до 35 років, і їх кіль-
кість постійно зростає. 
 «Папа Франциск, коли став Папою 
Римським, озвучив одну з відомих тепер 
фраз: «Пастух має пахнути своїми вівця-
ми». Це означає, що ми маємо жити тією 
реальністю, якою живуть довірені нам 
люди. Багато людей сьогодні часто пере-
бувають у світі інтернету, соціальних ме-
реж. Це означає, що треба бути також там 
— для них, щоб бути з ними. Щоб розумі-
ти, чим вони живуть. Головне, чим живе 
молодь, якими є її потреби і проблеми, 
щоб могти їм допомогти вирішити їх», — 
сказав отець Роман у своєму інтерв’ю тер-
нопільському сайту «Погляд». Він хоч і 
переконаний, що віртуальне спілкування 
з душпастирем аж ніяк не може замінити 
реальних відвідин храму, однак вважає, 
що священник і в соціальних мережах 
може стати добрим порадником i духів-
ником для тих, хто цього потребує. ■

ЗВИЧАЇ

 У народі свято прижилося і обросло 
різними звичаями та повір’ями.
 На Покрову традиційно впродовж 
усього дня спостерігали за погодою: 
якщо з півдня дме низовий вітер — зима 
буде теплою, якщо вітер із півночі — хо-
лодною, із заходу — сніжною. Коли про-
тягом дня вітер змінює напрямок, то й 
зима буде нестійкою й iз завірюхами.
 Кажуть, якщо на Покрову листя з ви-
шень не опало, зима буде теплою, і якщо 
сніг не випав, то його не буде і в листо-
паді.
 Також у народі кажуть, що Покрова 
накриває траву листям, землю — снігом, 
воду — льодом, а дівчат — шлюбним 
вінцем. Тож у селах і донині дотриму-
ються давньої народної традиції справ-
ляти весілля після Покрови. 
 Вважається, що на Покров молитви і 
замовляння про заміжжя володіють ве-
ликою силою, тому дівчата намагаються 
провести ритуал, щоб вийти заміж упро-
довж року.
 Існує повір’я, що якщо рано-вранці 
дівчина поставить свічку біля ікони Пок-
рови Пресвятої Богородиці і прочитає 
молитву, то раніше за всіх вийде заміж: 
«Покров-батенько, покрий землю сніж-
ком, а мене женишком» або «Покрово-
матінко, покрий землю сніжком, а мене 
молоду хусткою».

■

Покров від ворогів
Шана — захисникові України

ОСВІТА

Топові гості та показники
Черкаський університет відзначає 99-річчя

■

КУЛЬТ

Духовний 
Instagram
Молодий священник 
iз Тернополя опанував 
сучасний спосіб 
комунікації з віруючими

■

Отець Роман Демуш.
Фото з його особистої сторінки у «Фейсбуцi».

❙
❙

ТРАДИЦІЇ■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Сталось так, як і підозрювалось: 
«Ноїв ковчег» на воду спущено. Ной, 
як годиться, присутній, але не факт, 
що особисто керує процесом. Куди 
пливемо? Схоже, на безперспектив-
ний для українського майбутнього 
розворот, що завуальовано під на-
звою «лібертаріанство» — додамо 
уточнення — по-українськи. Радар 
завис, радіохвилі розбіглись хто куди 
— від нерозуміння цього напрямку 
геометричні параметри не зчитують-
ся, кінцева мета цієї всеосяжної не-
долугості з хайпом вискочок, однак 
зі скріпним чиновницьким пафосом. 
Ковчег крутиться довкола своєї осі.
От і щойно затверджену п’ятирічну 
програму діяльності уряду технок-
ратів стратегічним документом на-
віть із великою натяжкою назвати 
складно. 
У соцмережах свіжу програму дій Ка-
бінету Міністрів уже назвали димовою 
завісою з додатком галюциногенних 
речовин. Видно, що презентації наші 
урядовці робити навчилися, адже 
значна частина їх прийшла в мініс-
терські крісла з чиновницьких посад 
середньої ланки Кабміну та мініс-
терств: керівників департаментів (чиї-
хось креатур), заступників керівників 
і т.д. Словом, не будемо заглиблюва-
тись, достатньо і того, що на поверхні 
— більшість у нинішньому Кабміні 
— це вчорашні, нехай і високофахові, 
але просто виконавці-бюрократи. 
Очільника МВС Арсена Авакова наразі 
до уваги не беремо. У нього тут своя 
уособлена місія.
Отже, як одна з версій, через від-
сутність досвіду продукування но-
вих ідей і втілення їх у реальність, 
— наповнювати програми змістом, 
аналізувати ситуацію, робити розра-
хунки та формулювати переконливі 
аргументи в сьогоднішніх урядовців 
не виходить. Усі скупі публічні ко-
ментарі, що стосуються щоденної 
роботи, а не того, чи зручне крісло 
й затишний кабінет, базуються на 
зробленому попередниками. 
Директор Центру досліджень про-
блем громадянського суспільства, 
політичний експерт Віталій Кулик за-
значив, що програма дій уряду Олек-
сія Гончарука достатньо амбітна, пос-
тавлено благородні цілі, але методів 
їх досягнення не запропоновано, як 
і не озвучено необхідні інструменти 
для досягнення цих самих цілей.

Друзям усе — ворогам закон
 Традиції не змінюються. Хоча 
обіцялось інше. Наприклад, гравці 
бізнесу зауважують, що пропозиції 
«Слуг народу» спрямовані більше на 
вимивання грошей з реального біз-
несу, ніж на створення робочих міс-
ць, водночас вони не стимулюють 
створення сприятливих умов для 
ведення бізнесу.
 Згадаймо нещодавній протест 
ФОПів біля Офісу президента, під 
час якого активісти чітко вказали, 
що ініціативи влади спрямовані на 
знищення як класу дрібного та се-
реднього підприємця. І є всі підста-
ви вважати, що це не остання акція 
протесту активної, прогресивної та 
винахідливої частини українсько-
го суспільства і що подальші мітин-
ги можуть бути досить жорсткими. 
Тому що, наприклад, ФОПи, котрі 
працюють із закордонними юридич-
ними особами, роздратовані тим, що 
тепер не знають, як укладатимуть 
свої трудові угоди, якщо ВР заборо-
нить їм надавати послуги саме юри-
дичним особам. А вже інша кате-
горія невдоволених підприємців по-
бачила запровадження преференцій 
для одних і несправедливо обмежу-
вальні й категоричні заходи для ін-
ших. Наприклад, створюються спри-
ятливі умови для компаній, які ви-
добувають марганцеві руди, зокрема 
це стосується компаній Коломойсь-
кого. Водночас для тих, хто видобу-
ває руду інших видів, збільшується 
рента. Цікаво, місія МВФ, яка пої-
хала з України без результатів пере-

мовин з українською владою, гучно 
грюкнувши дверима через можливе 
повернення Коломойському Приват-
банку, про це знає чи ні?
 Отже, заклики про намір втілю-
вати лібертаріанство (термін, який 
використовується спектром полі-
тичних філософій, що просува-
ють ідею індивідуальної свободи та 
мінімізації розміру державного апа-
рату) розбиваються об рифи ручного 
управління економічними процеса-
ми, а тому перетворюються на миль-
ні бульбашки.

Сила заклинань, а не державної 
доцільності
 Час від часу у висновках закор-
донних економічних експертів та 
аналітиків лунають пропозиції Ук-
раїні не робити ставку на зменшен-
ня присутності держави в еконо-
міці, а працювати над удосконален-
ням державних інститутів. І тоді, 
на їхню думку, держава сама зможе 
стати ефективним інвестором. Але 
в нового уряду інша позиція, що до-
дає лише напруги: частка держа-
ви в економіці повинна знизитись 
до 5%. Усе! Завіса! Про розбудову, 
економічне зростання, збільшення 
обсягів промислового виробництва 
урядовці навіть не мріють.
 Таких пасажів у програмі достат-
ньо. Ось ще один із них, що претен-
дує на всенародний хіт від «Слуг на-
роду»: «Ми модернізуємо Державну 
службу зайнятості через перехід до 
моделі роботи на принципах аутсор-
су — із залученням приватних кад-
рових агентств до пошуку роботи та 
метчінгу працівників із найкращи-
ми роботодавцями, залученням при-
ватних надавачів освітніх послуг до 
навчання робітників сучасним на-
вичкам, які затребувані на ринку 
праці. Ми створимо еко-систему з 
веб-порталів, що забезпечують про-
файлінг, тренування для пошуку ро-
боти, підвищення професійних на-
вичок, метчінг та супроводження на 
новій роботі для безробітних і внут-
рішніх та зовнішніх трудових міг-
рантів із метою їх залучення на ук-
раїнський ринок праці» (Ціль 7.3. 
Українські працівники мають ле-
гальну роботу та витрачають менше 
часу на пошук нової легальної робо-
ти, стор. 48).
 Ви серйозно? Оце порадували! 
Невимовно! Новизна... від уряду до 
уряду. А головне: все ясно й чітко!
 Українці в соцмережах відре-
агували на ці «благі» наміри з гу-
мором, але не без роздратуван-
ня: «Після прочитання такого хо-

четься взяти в руки цей самий мет-
чінг — і так добре надавати автору 
по профайлінгу, аби в нього на все 
життя залишився аутсорс». Або: 
«Схоже, Кабмін уже захворів на 
президентську хворобу — продуку-
вати ілюзії замість програм, ство-
рювати інформаційний шум за-
мість якісного контенту». 
 Невже уряд вірить, що достат-
ньо записати красиві та обнадій-
ливі «хотілки» в програму, плю-
нути три рази через ліве плече на 
співвітчизників і… — економіка 
України зросте на 40%, 24000 км 
доріг загальнодержавного значен-
ня моментально «будуть приведені 
у хороший стан», рівень забруднен-
ня довкілля зменшиться принайм-
ні на 20%, а українці почнуть біль-
ше народжувати і менше емігрува-
ти в пошуках кращого життя? 
 І взагалі, великий мінус — де 
програма оборонної промисло-
вості!? У нас шостий рік іде війна!

Шиємо «на дому» ? 
 На Ноєвому ковчегу — цирк, 
дитячий садок, що завгодно, тіль-
ки не свідомий, зрілий державот-
ворчий організм. Так і в епіцентр 
ідеального шторму незабаром мож-
на потрапити. 
 Складається враження, що цей 
уряд прийшов ненадовго. Чи на-
довго? Бо чомусь не покидає від-
чуття, що вся проблема вул. Гру-
шевської (і наша через них) вкла-
дена в хрестоматію: «Тату, ти кого 
хотів: хлопчика чи дівчинку? — 
Чесно кажучи, синку, я просто 
хотів приємно провести час...» 
 Але ж ми не будемо наївно вва-
жати, що прем’єр-міністр України 
Олексій Гончарук сам по собі прос-
то «шиє на дому», а не політично 
керований посадовець. Про що свід-
чить ця Програма уряду? Виказує 
ступінь стратегічного державни-
цького мислення? Чи його відсут-
ність? Або демонструє елементар-
ний брак висококваліфікованих 
кадрів-практиків у команді прези-
дента Володимира Зеленського? 
 Відсутність переконливої від-
повіді можновладців на ці та інші 
риторичні запитання народжує два 
відчуття: або нинішній глава уря-
ду лукавить і не хоче оприлюдню-
вати справжні шляхи досягнен-
ня амбітних цілей; або гряде чере-
да Ноєвих ковчегів. Звісно, якщо 
президент — неофіт на тлі Майда-
ну, що стрімко постає, встигне ос-
мислити й зробити роботу над по-
милками. ■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Ударимо метчінгом по 
бездоріжжю безробіття!
Сутінки однієї осені — суть урядової Програми 
на п’ять років

■ПРАВО

ДБР розслiдує 
i... «зливає» 
iнформацiю
13 проваджень, у яких фігурує 
Порошенко, справа проти 
Пашинського, скандал навколо 
Богдана та Портнова
Соломія БОНДАРЕНКО 

13 справ Порошенка
 Державне бюро розслідувань наразі не має проєкту підоз-
ри про вчинення злочину п’ятим президентом Петром Порошен-
ком, заявив голова ДБР Роман Труба. Відповідаючи на запитання 
журналістів, він заявив, що Порошенко фігурує в усіх 13 прова-
дженнях винятково як свідок. Директор ДБР Роман Труба запев-
няє, що ні він, ні його підлеглі не є джерелом витоку інформації 
у провадженнях, де фігурує п’ятий президент країни Петро По-
рошенко. На запитання журналістів, чому першим про відкрит-
тя проваджень у ДБР та іншу важливу інформацію поширює ек-
сзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Пор-
тнов, Труба розповів про результати внутрішнього розслідуван-
ня. За словами очільника, щодо припущень iз приводу витоку 
інформації було проведено перевірку із залученням працівни-
ків управління внутрішнього контролю. Опитано за допомогою 
поліграфа 14 слідчих (усі слідчі, які здійснюють досудове роз-
слідування у кримінальних провадженнях, де фігурує колишній 
президент). «Після розмови зі слідчими... я переконаний, жоден 
слідчий, у тому числі директор ДБР, не причетний до розповсюд-
ження будь-якої інформації. До речі, розслідування криміналь-
ного провадження — це не лише слідчі». Нагадаємо, 15 липня 
Труба виступив із заявою, що в Державному бюро розслідувань 
стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент 
країни Петро Порошенко. Сам Порошенко припускав, що дирек-
тор ДБР може бути причетним до зливу інформації.

Конфлікт із Чорновол
 Під час пресконференції стався конфлікт: колишній нардеп 
Тетяна Чорновол принесла заяву про злочин ексзаступника голо-
ви адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова 
і заяву про злочин самого Труби. «Я принесла повідомлення про 
злочин. Про ваш злочин вам. Тому що, на жаль, така система, що 
я про ваш злочин повинна писати повідомлення вам, що ви не ви-
конали закон і тричі не виконали рішення суду і не внесли в єди-
ний реєстр досудових рішень мої заяви щодо Портнова. Друге — 
я принесла ще одне повідомлення про злочин Портнова, а також 
Богдана (Андрій Богдан — голова офісу президента. — Ред.). Так 
от, цей злочин полягає в тому, що 3 мільярди державних коштів 
завдяки їхній схемі були скеровані в інтересах Міністерства обо-
рони Росії. Це дуже серйозна справа. Там дуже багато фактів. Це 
повідомлення на семи аркушах». Чорновол вимагала, щоб Труба 
пообіцяв їй на пресконференції, що виконає закон і порушить про-
вадження. А також висловила сподівання, що Трубі вистачить смі-
ливості розслідувати справу щодо Портнова. Труба на це відповів, 
що звернення отримав і розгляне. «У разі викладення всіх обста-
вин відповідно до закону буде прийнято рішення про внесення». 
На запитання Чорновол, чому ДБР не виконує рішення суду, Тру-
ба відповів, що рішення бюро отримало, але до нього були певні 
запитання щодо механізму його виконання. Тому ДБР звернуло-
ся до суду по роз’яснення. І після того, як отримають роз’яснення, 
прийматимуть рішення щодо відкриття провадження.

Справа Пашинського
 Роман Труба заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури 2,5 
року не розслідували провадження щодо пострілу народного де-
путата Сергія Пашинського в людину й намагалися його закри-
ти. Труба зазначив, що ДБР розслідує зараз те провадження, яке 
було відкрито 31 грудня 2016 року, коли народний депутат під 
час конфлікту на дорозі вистрелив у ногу людині, й тепер нарде-
пу оголошено підозру за фактом спричинення тяжкого тілесного 
ушкодження, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 
Директор ДБР розділив розслідування на три етапи. «Етап пер-
ший — iз моменту конфлікту та реєстрації кримінального про-
вадження до початку лютого 2017 року, розслідування проводи-
ли слідчі Васильківського відділу поліції й прокуратури Київсь-
кої області». Основна частина доказів, на які спираються слідчі 
ДБР, зібрана саме в цей період.
 Нагадаємо, слідчі Генпрокуратури кримінальне проваджен-
ня проти Пашинського двічі закривали, ігноруючи рекомендації 
Печерського райсуду. «Розслідування лише розпочато. Ми роз-
почали з допитів. Ми не виключаємо, що буде змінено кваліфі-
кацію. Зокрема, слідчі ДБР повинні встановити або заперечити 
факт, чи народний депутат, виходячи з автомобіля, тримав зб-
рою, і цьому факту надати юридичну кваліфікацію», — заявив 
Труба. За його словами, Генпрокуратура могла забрати собі це 
провадження, бо поліція чесно збирала докази, а в березні 2019 
року «спрацювала політика», і без участі ДБР провадження за-
крили слідчі ГПУ. Труба запевнив, що «полювання за прізвища-
ми не здійснюється працівниками ДБР». ■

■
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 Турецькі війська 9 жовтня почали 
вторгнення у північні райони Сирії, які 
контролюють курдськi бійцi «Демокра-
тичних сил Сирії» — союзники США в 
цій країні. Про початок військової опе-
рації оголосив президент Туреччини 
Реджеп Ердоган.
 Дональд Трамп раніше повiдомляв 
про відкликання американських військ 
iз півночі Сирії, але зазначив, що Туреч-
чина може зіткнутися з економічними 
наслідками, якщо перетне «межу». В не-
ділю, 6 жовтня, Білий дім офіційно за-
явив про виведення американських вій-
ськових iз позицій у регіоні, заявивши 
водночас про «непідтримку» турецької 
військової операції. Вивівши свої вій-
ська з Сирії, США фактично зрадили та 
віддали на поталу Туреччині своїх най-
більших союзників у регіоні — курдів. У 
боротьбі з «ІД» за останні роки загинули 
понад десять тисяч курдських бійців.
 «Демократичні сили Сирії» (SDF), 
які очолюють курди і до складу яких 
входять «Загони народної самооборони» 
(YPG), у понеділок зробили заяву, що за-
хищатимуть свої території. США тради-
ційно підтримують SDF, і YPG зокрема 
— саме за підтримки американців курд-
сько-сирійські сили змогли розбити «Іс-
ламську державу», що тримала під своїм 
контролем частини Сирії та Іраку, і взя-
ти під контроль цю частину країни.
 На північному сході Сирії триває про-
сування турецьких військ у рамках опе-
рації «Джерело миру», спрямованої про-
ти «Демократичних сил Сирії» (SDF). Із 
заявою про успішне продовження опе-
рації вранці четверга, 10 жовтня, висту-
пило міністерство оборони Туреччини. 
Раніше у відомстві повідомляли, що за 
допомогою авіації та артилерії турець-
кі збройні сили завдали удари по 181 
об’єкту курдських загонів у прикордон-
них районах Сирії.
 Головна мета Анкари — відтіснити 
курдські «Загони народної самооборони», 
які Анкара вважає терористами та відга-

луженням забороненої турецькою владою 
«Робітничої партії Курдистану» (РПК), 
подалі від своїх кордонів, та створити 
«коридор безпеки». Туреччина розрахо-
вує сформувати на північному сході Сирії 
32-кілометрову «зону безпеки», вільну 
від курдського ополчення. Сюди Анкара 
розраховує переселити до двох мільйонів 
сирійських біженців, які наразі мешка-
ють у Туреччині (усього в країні перебува-
ють 3,6 мільйона біженців, які залишили 
Сирію через громадянську війну, що роз-
почалася в 2011 році).
 Базований у Лондоні Сирійський 
центр моніторингу за дотриманням прав 
людини повідомляє, що вже в перші годи-
ни від початку турецької операції було за-
фіксовано щонайменше 15 жертв військо-

вих дій. Серед них — восьмеро цивільних, 
двоє з яких є дітьми, повідомляють право-
захисники. Також iдеться про десятки по-
ранених як серед бійців «Демократичних 
сил Сирії», так і серед цивільних.
 Європейський Союз закликав Туреч-
чину припинити військовий наступ на 
півночі Сирії. Зокрема, в поширенiй у 
середу, 9 жовтня, заявi верховної пред-
ставниці ЄС із зовнішньої та безпеко-
вої політики Федеріки Могеріні. «Нові 
зброй ні зіткнення на північному сході 
ще більше розхитають стабільність у 
всьому регіоні, погіршать поневіряння 
цивільного населення і спровокують до-
даткові вигнання (населення з насид-
жених місць. — Ред.)», — iдеться в тек-
сті заяви, який наводить інформагенція 

dpa. Крім того, зазначається, що одно-
сторонні дії Туреччини також постави-
ли під загрозу досягнуті успіхи Міжна-
родної коаліції в боротьбі проти терорис-
тичного угруповання «Ісламська держа-
ва». Як приклад таких загроз наведено 
ймовірність того, що утримувані курда-
ми полонені ісламісти в результаті бой-
ових дій можуть опинитися на волі.
 За словами дипломатів, на яких поси-
лається dpa, більшість країн-членів Єв-
росоюзу прагнули ще до початку опера-
ції спільною заявою застерегти Туреччи-
ну щодо можливих наслідків наступаль-
них військових дій проти курдів. Однак 
згодом цей план провалився через від-
сутність попередньої згоди Угорщини.
 Президент США Дональд Трамп на-
звав наступ турецьких військ «поганою 
ідеєю». Текст заяви Трампа щодо цьо-
го питання поширив у середу, 9 жовтня, 
Білий дім, інформує агенція «Рейтер». У 
документі також зазначається, що в зоні 
проведення цієї операції й досі перебува-
ють американські військові. Крім того, 
у заяві вказується на те, що «Туреччи-
на взяла на себе зобов’язання захища-
ти цивільних осіб, релігійні меншини, в 
тому числі й християн». Так само Трамп 
зазначив, що Анкарі слід попіклуватися 
про те, щоб попередити виникнення гу-
манітарної кризи через цей напад. Крім 
того, Сенат США відреагував на цю сило-
ву операцію розробкою резолюції про за-
провадження санкцій проти Туреччини.
 Франція, Німеччина та Велика Бри-
танія, які рішуче засуджують інтервен-
цію Туреччини до Сирії, скликали над-
звичайне засідання Ради Безпеки ООН, 
яке мало відбутися у четвер увечері. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 9 жовтня Шведська 
королівська академія 
наук оголосила імена 
переможців Нобелівсь-
кої премії з хімії 2019 
року. Її розділять між 
собою троє науковців, 
які в різний час докла-
лися до створення су-
часних літій-іонних ба-
тарей. На думку членів 
Нобелівського коміте-
ту, цей винахід дозволяє 
знизити вплив людства 
на клімат.
 Як повідомив гене-
ральний секретар Ака-
демії Ґоран Ганссон, Но-
белівську премію з хімії 
2019 року присудили за 
внесок у «відновлюва-
ний світ» — тобто світ 
пристроїв, які можна 
перезарядити. Лауреата-
ми стали: Джон Ґуденаф 
(97 років) із Німеччини, 
працює в Університеті 
Техасу, США. Він став 
найстаршим лауреатом 
з хімії в історії; Стенлі 
Віттінгем (78 років) з Ве-
ликої Британії, працює в 
Бінгхемптонському уні-
верситеті та Універси-
теті штату Нью-Йорк 
у США; Акіра Йосіно 
(71 рік), Японія, профе-
сор університету Мейо в 
Наґойї.
 Як розповіла членки-
ня Нобелівського коміте-
ту з хімії Сара Сноґеруп 
Лінсе, створення літій-
іонної батареї відкрило 
людству шлях до «тех-
нічної революції». «Ла-
уреати розробили літій-
іонні батареї з достат-
нім потенціалом для ви-

користання в багатьох 
напрямах: для порта-
тивної електроніки, мо-
більних телефонів, кар-
діостимуляторів, але та-
кож — електромобілів, 
які їздять на довгі дис-
танції. Батарея більше 
не важить дві тонни — 
тільки 300 кілограмів. 
Здатність зарядного при-
строю зберігати енергію 
з відновлюваних джерел 
— сонця, вітру — від-
криває шлях до спожи-
вання сталої енергетики. 
Щоб зробити це можли-
вим, лауреати вирішили 
цілу низку хімічних за-
дач», — розповіла Лін-
се.
 Член Нобелівсько-
го комітету Олоф Рамс-
трьом, пояснюючи при-
нцип роботи елементів 

живлення, зазначив, що 
деякі з них, наприклад 
свинцево-кислотна аку-
муляторна батарея, були 
створені ще в XIX століт-
ті. Розробка принципово 
нової батареї, додав він, 
— нелегка робота.
 Як розповів Рамс-
трьом, Стенлі Віттінгем 
ще в 1970-х дізнався, 
що разом із літієм, який 
добре підходить для ви-
користання в батареях, 
може бути використа-
ний дісульфід титану. 
Це поєднання дозволи-
ло підвищити вольтаж 
батарей до 2 вольт. Зго-
дом, вже у 1980-х, Джон 
Ґуденаф зміг удоскона-
лити цю конфігурацію, 
використовуючи разом 
із літієм катод (негатив-
но заряджений елект-

род) на основі оксиду 
кобальту. Таким чином 
вольтаж батареї зріс до 
«неймовірних» 4 вольт, 
зазначає Рамстрьом.
 Потім, продовжує 
він, також у 80-х, Акіра 
Йосіно з’ясував, що на-
фтовий кокс може поєд-
нуватися з літієвими 
іона ми, створюючи для 
них щось на кшталт про-
шарків у батареї. Його 
внесок дозволив розро-
бити той варіант літій-
іонних батарей, яки-
ми людство користуєть-
ся зараз. «Ці відкриття 
дійсно привели до ство-
рення фантастичного 
продукту — літій-іонної 
батареї», — наголосив 
Олоф Рамстрьом.
 Літій-іонні акуму-
лятори добре служать 
кожному з нас, оскіль-
ки використовуються не 
тільки в мобільних те-
лефонах та іншій пор-
тативній електроніці, а 
й в електронному транс-
порті. Літій-іонні бата-
реї працюють також на 
Міжнародній косміч-
ній станції. Нобелівсь-
кий комітет дійшов вис-
новку, що цей винахід 
може дещо знизити не-
гативний вплив людства 
на довкілля. ■

Цьогорічні нобелівські лауреати з хімії.❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Підзарядити людство
Нобелівську премію з хімії за 2019-й отримали 
творці літій-іонної батареї

■

ІНТЕРВЕНЦІЯ

Збройний примус до миру
Туреччина почала військову операцію проти курдів у Сирії

■

Турецький наступ у Сирії.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Шведська королівська  ака-
демія  наук  10 жовтня оголо-
сила імена в ідразу  двох ла-
уреат ів  Нобелівської  премі ї 
з  л ітерат ури,  оск ільки торік 
ця  премія  не  присуджувала-
ся  через пов ’язаний з  одним 
із  членів  Нобелівського  комі-
тет у  скандал.
 Після скандалу Шведська 
академія  в  Стокгольмі  внесла 
зміни до складу колег і ї ,  вв ів-
ши к ількох  нових членів .  Чо-
ловіка  члена академі ї  Катаріни 
Фростенсон засудили до двох 
iз  половиною рок ів  ув ’язнення 
за  зґвалт ування.  Фростенсон 
п ісля цього  також залишила 
академію.
 Тож Нобелівський комітет 
назвав лауреатом л ітерат урно-
го  «Нобеля» за  2018 р ік  поль-
ську  письменницю укра їнсько-
го  походження за  бабцею Оль-
г у  Токарчук  «за оповідну уяву , 
яка  з  енциклопедичною при-
страстю представляє перети-
ни меж як  форми жит тя».
 Ця 57-р ічна  письменни-
ця з  міста  Вроцлав дебют ува-
ла в  л ітерат урі  1993 року  іс-
торичним романом «Подорож 
людей Книги».  Світову  славу 
здобула 1996 року  трет ім ро-
маном «Довічн і  та  інші  часи». 

Ї ї  книги просякну т і  метафізич-
ним духом і  занурюють читача 
в  європейську  історію та  взає-
мини головних європейських 
реліг ій .
 Нобелівською премією з 
л ітерат ури за  2019 р ік  в ід-
значений 77-р ічний австр ій-
ський письменник Петер Ган-
дке «за впливову робот у ,  яка 
з  мовною винах ідливістю до-
сліджувала периферію та  спе-
цифіку  людського  досвіду».
 В ін  є  надзвичайно р із-
нобічною особою — впро-
довж 50 рок ів  творчої  д іяль-
ност і  написав багато  романів 
у  р ізних жанрах,  як і  перекла-
дені  на  головні  св ітов і  мови, 
а  також есе ,  п ’єс  та  к іносце-
нарі їв .  По материнськ ій  л iн i ї 
в ін  має словенське походжен-
ня,  тому досліджує Європу у 
вс ій  ї ї  протяжност і  в ід  Порт у-
галі ї  до  Уралу.  Занурювався в 
історію Європи.  Гандке виз-
нає ,  що «мене створила кла-
сична л ітерат ура»,  тому пе-
ребуває п ід  впливом Гете  та 
інших класик ів  європейсь-
ко ї  л ітерат ури та  намагається 
дорівнювати їм. 
 Почесні дипломи та нагоро-
ди, премії по 9 мільйонів крон 
(908 тисяч доларів), будуть вру-
чені 10 грудня, в річницю смерті 
Нобеля. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Подвійна радість 
стала
Нобелівський комітет оголосив 
лауреатів з літератури за два роки

■



КАНАЛ «1+1»

06.40 «Життя відомих 

людей»

08.20 Мелодрама «Анка з 

Молдаванки»

17.50 Комедія «За двома 

зайцями»

19.30, 5.20 ТСН

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «Єра на 

«Великі вуйки»

22.45 Драма «Іловайськ-

2014. Батальйон 

Донбас»

01.10 «Танці з зірками-2019»

04.35 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

ІНТЕР

01.45 «Речдок»

02.30, 3.35 «Щоденник 

вагітної»

04.40, 20.00, 2.05 

«Подробиці»

05.10 «Телемагазин»

05.25, 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 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Чотири 
мушкетери Шарло»

13.55 Х/ф «Четверо проти 
кардинала»

15.50 «Жди мене. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»

23.50 Х/ф «Гонка»
02.50 Т/с «Дієві ліки»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною. Спецвипуск

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Т/с «Якщо ти мене 

пробачиш»

13.25 Т/с «На гойдалках 

долі»

15.20 Т/с «На гойдалках 

долі»

18.15, 19.50 Х/ф 
«Позивний 
«Бандерас»

21.35 Футбол. Відбір до 

Євро- 2020 р. Україна 

— Португалія

23.50 Історія одного злочину

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

05.00 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 М/ф «Долина папороті: 

Чарівний порятунок»

08.50 Х/ф «Прибрати 

Картера»

10.50 Х/ф «Вавилон нашої 

ери»

12.50 Х/ф «Могутні 

рейнджери»

15.10 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»

17.50 Таємний агент

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за Ревізором

00.00 Таємний агент. Пост-

шоу

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня

08.45 Я зняв!

09.40 Х/ф «Діти шпигунів»

11.10 Х/ф «Діти шпигунів-3: 

Кінець гри»

12.45 Факти. День

13.00 Спецпроект 

«Слов’янськ»

14.55 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Механік-2: 

Воскресіння»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Паркер»

21.25 Х/ф «Останній рубіж»

23.20 Х/ф «Правило бою»

00.45 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

05.05, 4.45 Top Shop

06.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

08.55 Х/ф «Міцний 
горішок»

10.30 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 3.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «У бій ідуть 
лише «старики»

21.15 Т/с «Фалько»

23.20 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

02.05 «Таємниці 

кримінального світу»

03.30 «Випадковий свідок»

03.45 «Професії»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура 

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Хроніка Української 

повстанської 

армії. 1942-1954. 

Документальна 

програма 

07.00 Новини 

07.05 Доленосний 1918. 

07.15 Хроніка Української 

повстанської 

армії. 1942-1954. 

Документальна 

програма 

08.10 Вони присягнули на мир 

і волю. Спецпроект до 

Дня захисника України 

10.50 Доленосний 1918. 

Незалежність 

несподівана і випадкова 

11.00 Документальна 

програма

12.05 Доленосний 1918. 

Бліцкриг. Спогади 

учасників Кримського 

походу 

12.15 Документальна 

програма

13.25 Доленосний 1918. 

Шкандаль перший, 

український, 

міжнародний 

13.35 Під покровом пісні. 

ПРЕМ’ЄРА телеверсії 

концерту до Дня 

захисника України

15.20 На схід. Документальна 

програма 

16.55 Доленосний 1918. 

Гетьманський переворот 

17.05 Документальна 

програма

18.05 Доленосний 1918. 

Гетьманат Павла 

Скоропадського 

18.25 Доленосний 1918. 

Листопадовий Чин. 

Західноукраїнська 

Народна Республіка 

18.35 Доленосний 1918. 

Антигетьманський 

переворот 

18.55 Культура діалогу. 

Історичний 

документальний цикл 

«Доленосний 1918». 

ПРЕМ’ЄРА телепоказу

19.20 Лекторій. Музика 

19.50 Вони присягнули на 

мир і волю. Суспільно-

мистецька акція до Дня 

захисника України 

21.50 Доленосний 1918. 

Господар землі. Основа 

державності 

22.00 Художній фільм 

«Донбас» Сергія 

Лозниці 18+ 

23.55 Доленосний 1918 

00.05 Документальна 

програма

02.40 Вікно в Америку

03.00 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

04.00 Дивацька історія 

України 

04.10 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

05.00 Орегонський путівник 

05.30 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

11.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.15 «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

09.00 Великий спільний 

марафон трьох 

інформаційних каналів: 

«Прямого канала», 

телеканала «Еспресо» 

та «5 канала», 

присвячений дню 

захисника України

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.15, 12.00 «Загублений 

світ»

10.10 Х/ф «Гвардія-2»
14.30 Х/ф «Кіборги»
16.45 Х/ф «Зламана 

стріла»
18.50 Х/ф «Якамасі»
20.4 Х/ф «П’ятий 

елемент»
23.00 Х/ф «Кодекс злодія»
00.55 «Облом.UA.»

05.20 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Чехія - Англія. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.40 Журнал Ліги Чемпіонів

08.05 Україна - Литва. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.55, 14.15, 0.30 Yellow

10.00 Великий футбол»

10.45 Вельс - Хорватія. Відбір 

до Євро-2020 р.

12.30 Португалія - 

Люксембург. Відбір до 

Євро-2020 р.

14.25 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.40 Футбол NEWS

16.05 Норвегія - Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.50 Естонія - Німеччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.35 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

20.30, 22.30, 23.40 Головна 

команда»

21.35 LIVE. Україна - 

Португалія. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.40 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

02.05 Білорусь - Нідерланди. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.55 Франція - Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.15 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.45 Данія - Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.35 «AUTO ГОЛ!»

09.50 Італія - Греція. Відбір до 

Євро-2020 р.

11.40, 15.25, 21.25 Yellow

11.50 Білорусь - Нідерланди. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.40 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

14.35 Україна - Литва. Відбір 

до Євро-2020 р.

16.30 «Великий футбол»

17.15 Вельс - Хорватія. Відбір 

до Євро-2020 р.

19.05 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

19.35 Ісландія - Франція. 

Відбір до Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Франція - 

Туреччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Болгарія - Англія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Литва - Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р. 

Прем’єра

04.05 Боснія і Герцеговина 

- Фінляндія. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 23.35 Містична Україна

08.00, 19.20 Брама часу

09.30 Речовий доказ

10.40 За лаштунками

12.40, 22.45 Сучасні дива

13.30, 21.00 НЛО з минулого

15.15 Дивовижний Всесвіт

18.15 Майор «Вихор»

20.10 Місто, яке зрадили

00.25 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.10 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.00 Х/ф «Гонка»
15.10, 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 «Красуні в 
Парижі»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Король Сафарі»

11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00, 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, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40, 

5.10 Новини

09.30, 21.25, 1.05 «Синдром 

війни. Я повернувся»

10.25, 13.15 Війна: історії 

початку

10.55 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

11.50, 1.55 Концертна 

програма 

«Непереможні»

13.45 «Мирний птах»

14.40 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

15.45 «Луганський форпост»

16.55 Перша шпальта

17.25 Х/ф «Іван Сила»

19.10 Д/ф «Війна химер»

22.30 Вони присягнули на мир 

і волю

03.15 #ВУКРАЇНІ

03.45 Розсекречена історія

04.40, 5.30 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, 0.50, 5.25 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 Комедія «Свати-5»

21.45 Комедія «Великі Вуйки»

22.45, 1.00 «Міняю жінку-14»

02.35 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

04.20 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.10, 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 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»
23.55 Х/ф «Шпигуне, вийди 

геть!»
03.00 Т/с «Дієві ліки»
03.45 «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

11.20 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 1.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.00 Х/ф «Угода з 

дияволом»

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Вар’яти

17.00, 19.00 Хто проти 

блондинок

23.00 Х/ф «Інший світ: 

Пробудження»

00.40 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.00 Секретний фронт

11.40, 13.20, 0.40 Т/с «Розтин 

покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.20 Х/ф «Останній 
рубіж»

16.30 Х/ф «Паркер»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-5»

22.35 Т/с «Менталіст»

02.20 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

22.15 Група продовженого 

дна

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Х/ф «Чорна Рада»
08.10, 17.45, 2.50 

«Випадковий свідок»
08.45 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

10.25 Х/ф «Оцеола»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 3.40 «Речовий доказ»
14.30, 21.15 Т/с «Фалько»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «Той, що читає 

думки»
23.45 «Склад злочину»
01.20 «Таємниці 

кримінального світу»
04.10 «Професії»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура 

https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України 
06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Смак сиру. 

Документальний цикл
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 Діма Андрієць. 
Ти можеш летіти. 
Концертна програма 

13.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
14.10 Лекторій. Поезія 
14.35 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Смак сиру. 

Документальний цикл 
17.25 Тайська Кухня 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Поезія 
19.45 Доленосний 1918
20.00 Всесвітня природна 

спадщина. Панама
21.00 Новини 
21.30 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. КоКо 
Меланж

23.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

23.20 Тема дня
00.10 Містерія Марії  

Приймаченко. 
Документальна 
програма

00.35 Гуцулка Ксеня. 
Документальна 
програма

01.10 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал 

03.40 Дивацька історія 
України 

03.50 Супер-Чуття. 
Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода
 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
09.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.40 «МастерШеф»
15.30 «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 «Моссад-2»
09.50, 17.10 «Загублений 

світ»
11.55 «Помста природи»
12.45 Х/ф «Конан-варвар»
15.10 Х/ф «Конан-

руйнівник»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.30 Т/с «Брати по крові»
21.20 Т/с «Касл-8»
00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів
06.30 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.
08.15 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 Норвегія — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.
12.25 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.
13.50 Литва — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.
16.05 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.
17.55 Головна команда»
18.50 LIVE. Фінляндія 

— Вірменія. Відбір до 
Євро-2020 р.

19.45 Yellow

20.55, 23.40 Євровідбір-2020. 
Матч-центр»

21.35 LIVE. Швеція — Іспанія. 
Відбір до Євро-2020 р.

00.10 Огляд 3-го ігрового дня. 
Відбір до Євро-2020 р. 
Прем’єра

01.55 Казахстан — Бельгія. 
Відбір до Євро-2020 р.

03.45 Огляд матчу «Україна 
— Португалія». Відбір 
до Євро-2020 р.

03.55 Угорщина — 
Азербайджан. Відбір до 
Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.15 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до 
Євро-2020 р.

07.25, 10.20 «Головна 
команда»

08.30 Україна — Португалія. 
Відбір до Євро-2020 р.

11.10 Естонія — Німеччина. 
Відбір до Євро-2020 р.

13.00, 17.10, 22.30 Yellow
13.10 Франція — Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.
15.00, 21.05 Журнал Ліги 

Чемпіонів
15.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.20 Італія — Греція. Відбір 

до Євро-2020 р.

19.05 «AUTO ГОЛ!»

19.20 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Швейцарія 

— Ірландія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Румунія —  Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

04.05 Сербія — Парагвай. 

Контрольна гра

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 14.05 Правда життя

09.20, 17.55 Земля 2050 р.

10.20, 17.05 Сучасні дива

11.10 Прихована реальність

12.05 Україна: забута історія

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.10, 23.30 За лаштунками

16.10, 21.45 НЛО з минулого

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Дивовижний Всесвіт

02.30 Місця сили

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.15, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.15 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
16.00, 0.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»
22.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
01.15 «Вірю не вірю»
02.15 Т/с «Дорогий доктор»
03.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Принц-ведмідь»
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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 3.50 Т/с «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55 Енеїда

13.10 Хто в домі хазяїн

13.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

14.30 Д/ц «Аромати Чилі»

15.15 Бюджетники

15.45 #ВУКРАЇНІ

16.25 Д/ц «Спільноти тварин»

17.30, 4.45 Спільно

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Пліч-о-пліч

19.55 Д/ц «Дикі тварини»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Д/ц «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Своя земля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЖОВТНЯ 2019
15 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, 0.45, 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 Комедія «Свати-5»

21.45 Комедія «Великі Вуйки»

22.45, 23.45 «Світ навиворіт 

10: Бразилія»

00.55 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 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 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»

23.55 Х/ф «Французький 
транзит»

02.55 Т/с «Дієві ліки»

03.40 «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

11.20 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 1.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.00 Х/ф «П’ята 

категорія»

14.50, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Діти проти зірок

23.30 Х/ф «Прибрати 

Картера»

01.40 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.55, 13.20 Х/ф 

«Глобальне 

вторгнення: Битва за 

Лос-Анджелес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 21.25 Т/с «Пес-5»

15.40, 16.20 Х/ф «Острів»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.35 Т/с «Менталіст»

00.35 Т/с «Розтин покаже»

02.10 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

05.05 Top Shop

06.05 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

07.50, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

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

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 3.35 «Речовий доказ»

14.30, 21.15 Т/с «Фалько»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 «Склад злочину»

01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

04.05 «Професії»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами

в програмі слідкуйте

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Смак сиру. 

Документальний цикл

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. 

Ланкастер. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.40 Діма Андрієць. 

Ти можеш летіти. 

Концертна програма 

13.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.10 Лекторій. Музика 

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Смак сиру. 

Документальний цикл 

17.25 Тайська кухня 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Література 

19.45 Доленосний 1918. 

Незалежність 

несподівана і випадкова

20.00 Всесвітня природна 

спадщина. США. 

Національний парк 

Гранд Каньйон

21.00 Новини 

21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. «Логово 

Змієво». «Сон Сови» та 

Мультагітпроп» 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема дня

00.10 Персона ґрата. 

Іван Фундуклей. 

Документальна 

програма

00.35 Євгеній Стасіневич 

Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

03.35 Фільми, книги, два 

плакати. історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського

03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

07.05 Т/с «Коли ми вдома»

10.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

13.00 «МастерШеф»

15.35 «Хата на тата»

17.25, 22.55 «Відлік часу»

17.30, 23.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «Битва екстрасенсів»

20.55 Т/с «Садівниця»

23.45 «Зважені та щасливі»

02.00 «Ток-шоу «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 «Моссад-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Чистильник»
15.45 Х/ф «Прямий контакт»

19.25, 20.30 Т/с «Брати по крові»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

06.35 Білорусь - Нідерланди. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.25, 18.20 AUTO ГОЛ!

08.40 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Естонія — Німеччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Вельс - Хорватія. Відбір 

до Євро-2020 р.

13.55 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.05 Швеція — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.50 Євровідбір 2020. Матч-

центр»

18.35, 23.45 Yellow

18.45, 21.40 Головна 

команда»

19.50 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

22.50 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

23.55 Франція — Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.45 Журнал Ліги Чемпіонів

02.15 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Литва — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 22.35 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.45 Фінляндія — Вірменія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.35, 12.10 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

10.20, 0.20 Швеція — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.40 Литва — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.

14.30, 21.30 Yellow

14.40 Швейцарія — Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 Франція — Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.45 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

20.40 Румунія — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

02.10 Вельс — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.00 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 14.05 Правда життя

09.25, 17.55 Земля 2050 р.

10.25, 17.05 Сучасні дива

11.15 Прихована реальність

12.05 Україна: забута історія

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.15 За лаштунками

16.15, 21.45 НЛО з минулого

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Дивовижний Всесвіт

23.30 Суперзаводи

02.30 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»

15.10, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 «Вірю не Вірю»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Мавп’ячі 
витівки»

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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55 Енеїда

13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ

13.45 Пліч-о-пліч

14.30 Д/ц «Аромати Чилі»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

16.25 Д/ц «Спільноти тварин»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30, 4.50 Спільно

19.55 Д/ц «Дикі тварини»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Розважальна програма 

з Майклом Щуром

22.15 Д/ц «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЖОВТНЯ 2019
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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», 136 серiя

20.40 Комедія «Свати-5»

21.40 Комедія «Великі Вуйки»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Драма «Іловайськ 2014. 

Батальон Донбас»

04.05 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.10, 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 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Третій зайвий»
23.55 Х/ф «Афера по-

американськи»
02.55 Т/с «Дієві ліки»
03.40 «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

11.20 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

23.20 Слідами таємниць 

Чорнобиля. Частина 

перша

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.50 Абзац

05.45, 7.00 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

10.00 Ревізор

12.50 Страсті за Ревізором

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

23.40 Х/ф «Вавилон 

нашої ери»

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

11.55, 13.20 Х/ф «Правило 

бою»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.25, 21.25 Т/с «Пес-5»

16.45 Х/ф «Елізіум»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

22.35 Т/с «Менталіст»

00.30 Т/с «Розтин покаже»

02.10 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

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Такі красиві 
люди»

07.50, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

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, 3.35 «Речовий доказ»

14.30, 21.15 Т/с «Фалько»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 «Склад злочину»

01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

04.05 «Професії»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура 

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Смак сиру. 

Документальний цикл 

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. 

Арундел. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.40 КАЗКИ. Концерт 

Державного 

академічного естрадно-

симфонічного оркестру 

України

13.30 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція»

14.10 Лекторій. Література 

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Смак сиру. 

Документальний цикл 

17.25 Тайська кухня 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Кіно

19.45 Доленосний 1918. 

Бліцкриг. Спогади 

учасників Кримського 

походу

20.00 Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї 

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

21.55 Чоловік, який вбив Дон 

Кіхота. Художній фільм 

12+ 

00.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

00.25 Тема дня

01.15 Цікаво. com. 

Документальний цикл

02.05 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.45 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

03.35 Львівські міленіали. 

Репортаж Громадського

03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

09.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.05 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.35 «Хата на тата»

17.25, 22.55 «Відлік часу»

17.30, 23.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «Зважені та щасливі»

20.55 Т/с «Садівниця»

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 «Моссад-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

11.50 Х/ф «Якамасі»
13.30 Т/с «Перевізник»

19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 14.00 AUTO ГОЛ!»

06.15 Огляд матчу «Україна 

— Португалія». Відбір 

до Євро-2020 р.

06.25 Швейцарія — Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.15 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.05 Фінляндія — Вірменія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.50, 20.35 Yellow

14.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.00 Румунія — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.50 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

18.45 Швеція — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.45 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

22.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

00.35 Білорусь — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

02.20 Угорщина — 

Азербайджан. Відбір до 

Євро-2020 р.

04.05 Казахстан — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

06.55 Казахстан — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.45, 20.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

09.15 Білорусь — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.05, 19.05 Yellow

11.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.45 Угорщина — 

Азербайджан. Відбір до 

Євро-2020 р.

14.30 «AUTO ГОЛ!»

14.45 Вельс — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.30, 2.15 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

18.15 Естонія — Німеччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.40 Франція — Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

22.30, 1.25 «Головна 

команда»

23.35 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.00 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 14.05 Правда життя

09.25, 17.55 Земля 2050 р.

10.25, 17.05 Сучасні дива

11.15 Прихована реальність

12.05 Україна: забута історія

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.15, 23.30 Суперзаводи

16.15, 21.45 НЛО з минулого

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Полярний ведмідь

02.30 Ризиковане життя

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.10, 20.00 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10, 0.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не Вірю»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Щоденник 
слабака 3: Собачі 
дні»

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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55, 15.15 Енеїда

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 Д/ц «Аромати Чилі»

16.25 Д/ц «Спільноти тварин»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ц «Дикі тварини»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ц «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, 4.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.15 «Сімейні мелодрами» 

6»

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 «Київ вечірній»

03.35 «Розсміши коміка»

05.25 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 22.30 «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, 0.20 «Речдок»

15.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

16.25 «Роман з Ольгою»

18.00, 2.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Спецпроект «Олександр 

Гвоздик. Перемоги в 

рингу і поза ним»

02.55 «Жди мене. Україна»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00 Т/с «На гойдалках долі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «На гойдалках долі»

04.30 Реальна містика

06.00 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20 Зона ночі

05.00 Абзац

05.45, 6.45 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

06.50 Х/ф «Деніс-

бешкетник-2»

08.10 Х/ф «Мишаче 

полювання»

10.05 Т/с «Будиночок на 

щастя»

14.20, 21.40, 23.50 Екси

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

01.50 Х/ф «Це кляте 

серце»

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, 22.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

02.15 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

05.05, 4.45 Top Shop

06.05 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю»

07.50, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Корпус 
генерала Шубнікова»

10.45, 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, 3.45 «Речовий доказ»

14.30, 21.15 Т/с «Фалько»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.15 «Професії»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура 

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Смак сиру. 

Документальний цикл 

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 Історія ірландських 

замків. Прихід 

нормандців. 

Документальний серіал 

із циклу «Секрети 

замків Великобританії» 

12.40 КАЗКИ. Концерт 

Державного 

академічного естрадно-

симфонічного оркестру 

України

13.20 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція»

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Кіно 

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Смак сиру. 

Документальний цикл 

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 Доленосний 1918. 

Шкандаль перший, 

український, 

міжнародний

20.00 Всесвітня природна 

спадщина. США 

— Національний парк 

Еверглейдс. Ламантини 

кришталевої річки 

21.00 Новини 

21.25 Гогольфест 

Дніпро. Вистава 

«Однокласники» від 

театру «Верим!»

23.25 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.45 Тема дня

00.35 Олександра Андрусик 

Музичне агентство 

«Ухо». Як працювати з 

сучасною академічною 

музикою

01.10 Цікаво. com.  

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

03.35 З Мюнхена до Києва. Як 

Німеччина підтримує 

українську культуру. 

Репортаж «Громадського»

03.50 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

08.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.40 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.55 «Хата на тата»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «МастерШеф»

22.45 «Х-Фактор»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект «Влада 

хохотала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Моссад-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

13.00 «Помста природи»

13.35 Х/ф «Помпеї: 
Апокаліпсис»

15.20 Х/ф «База Клейтон»
19.25 Т/с «Перевізник-2»

23.25 Х/ф «Крижані акули»
01.10 Х/ф «Акулячий 

торнадо: Четверте 
пробудження»

02.30 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Швеція 

— Іспанія». Відбір до 

Євро-2020 р.

06.10 Вельс — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.00 Огляд матчу «Білорусь 

— Нідерланди». Відбір 

до Євро-2020 р.

08.10 Естонія — Німеччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 Франція — Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Литва — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.

13.55 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.00 Швейцарія — Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.50, 19.45 Yellow

18.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.30, 20.55 Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

21.25 LIVE. «Айнтрахт» 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 Бундесліга weekly. 

Чемпіонат Німеччини

23.55 Фінляндія — Вірменія. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

02.15 Румунія — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

06.30 Литва — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.15, 13.30 Yellow

08.25 Швеція — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

11.40, 4.00 Швейцарія 

— Ірландія. Відбір до 

Євро-2020 р.

13.40 Фінляндія — Вірменія. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.30 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

16.25 «AUTO ГОЛ!»

16.35 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

18.25 Бундесліга weekly. 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.55 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.15 Огляд матчу «Швеція 

— Іспанія». Відбір до 

Євро-2020 р.

21.30 Огляд матчу «Україна 

— Португалія». Відбір 

до Євро-2020 р.

21.40 LIVE. Ніцца — ПСЖ. 

Чемпіонат Франції

23.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

00.10 Шахтар — Колос. 

Чемпіонат України

02.00 Естонія — Німеччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.50 Огляд матчу «Франція-

Туреччина». Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 13.50 Правда життя

09.05, 18.00 Земля 2050 р.

10.05, 17.10 Сучасні дива

10.55 Прихована реальність

11.50 Україна: забута історія

12.40, 0.30 Речовий доказ

15.20, 23.30 Суперзаводи

16.20, 21.45 НЛО з минулого

19.00, 20.45 Секретні території

19.55, 1.40 Містична Україна

22.35 Полярний ведмідь

02.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.10 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.00, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 Х/ф «Осінь у Нью-
Йорку»

20.00 Х/ф «Більше, ніж 
друг»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 «Вірю не вірю»

02.10 Т/с «Дорогий доктор»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 Х/ф «Елвін і 
бурундуки-3»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Зірконавти

12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.20 СуперЖінка

15.15, 19.00 4 весілля

16.15 М/ф «Тролі»

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 М/ф «Бебі-бос»

22.45 Х/ф «Вірус кохання»
01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 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

11.55 Енеїда

13.10 Д/ц «Морська кухня»

14.30 Д/ц «Аромати Чилі»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.20 Д/ц «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/ц «Боротьба за 

виживання»

21.25, 1.00, 5.30 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Чоловік, який 

вбив Дон Кіхота»

03.15 #ВУКРАЇНІ

04.15 Разом

04.40 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЖОВТНЯ 2019
18 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35, 4.10 «Їмо за 

100-2019»

11.15 «Громада на мільйон. 

Спеціалісти»

12.30 Комедія «Єра на 

«Великі вуйки»

16.30 «Жіночий квартал-

2019»

18.30, 4.40 «Розсміши коміка-

2019»

19.30, 5.25 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

21.30 «Вечірній квартал-

2019»

23.25, 0.25 «Світське життя-

2019»

01.25 «Ліга сміху-2019»

ІНТЕР

04.30 «Великий бокс. 
Олександр Гвоздик 
— Артур Бетербієв»

08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Роман з Ольгою»
11.10 Х/ф «Відпустка за 

свій рахунок»
13.50 Х/ф «Ти — мені, 

я — тобі»
15.30 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

17.30 Концерт «Інтер. Один 
на всіх. Мільйонам 
наших глядачів 
присвячується»

20.00, 2.15 «Подробиці»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Т/с «Я — охоронець»
02.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»
03.25 «Орел і решка. Дива 

світу»
04.15 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»
05.05 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.40 Зоряний шлях

08.30, 15.20 Т/с «Подвійне 

відображення»

17.00, 21.00 Т/с «Будь, що 

буде»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Колір 

черемхи»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтик»

06.35, 7.35 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі»

07.40 Таємний агент

08.50 Таємний агент. Пост-

шоу

10.50 Діти проти зірок

12.50 Хто проти блондинок

14.50 Хто зверху?

16.40 М/ф «Добриня Микитич 

і Змій Горинич»

18.00 Х/ф «Трансформери: 

Останній лицар»

21.00 Х/ф «Тор»

23.10 Х/ф «Кінець світу»

01.40 Х/ф «Інший світ: 

Пробудження»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.40 Особливості 

національної роботи

07.20 Х/ф «Діти шпигунів»

08.55 Х/ф «Діти шпигунів-

3: Кінець гри»

10.20 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

15.30 Т/с «Пес-5»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Веном»

21.00 Х/ф «Ґодзила»

23.25 Х/ф «Острів»

01.50 Т/с «Менталіст»

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

05.15 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

07.45 Х/ф «Вічний поклик»
12.00 Т/с «Закон і порядок»

15.40, 2.40 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські 
козаки»

21.30 Х/ф «Дракони 
назавжди»

23.20 Х/ф «Блондинка в 
шоколаді»

01.05 «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 

06.00 Елементи 

07.00 Новини 

07.10 По Азимуту. Карпати 

08.00 Новини 

08.10 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

«Жар-птиця». Художній 

фільм

10.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

11.45 По Азимуту. 

Олешківські піски. 

Документальний цикл

12.45 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

16.35 Фестивалі планети 

17.30 Концертна програма 

«Непереможні» 

19.00 Одесити на Донбасі. 

Документальний 

 фільм, 12+

20.00 Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода. 

Документальна 

програма до дня 

народження Богдана 

Гаврилишина

21.00 Новини 

21.20 Ігри імператорів. 

Документальний 

цикл, 16+ 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Любов жива. Концертна 

програма Павла 

Табакова

00.35 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Андрухович і Карбідо. 

ЛІТОГРАФІЇ

01.40 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА. Alina Pach

02.05 Букоголіки 

03.25 Разом 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.15, 10.55 «Хата на тата»

07.00 «Прокинься з Ектором!»

07.55 «Зважені та щасливі»

09.55 «Ток-шоу «Зважся!»

14.40 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

19.00 «Х-Фактор»

22.00 Т/с «Садівниця»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»

10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»

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 

хохотала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.05 «Загублений світ»

14.55 Х/ф «Вуличний 
гонщик»

16.25 Х/ф «П’ятий 
елемент»

19.0 Х/ф «Чорна маска»
21.00 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»
23.05 Х/ф «Шість куль»
01.15 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Швеція — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 Ніцца — ПСЖ. 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Шахтар» — «Колос». 

Чемпіонат України

12.15 «Айнтрахт» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

13.55 LIVE. «Ейбар» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

14.45, 20.55 Yellow

16.20, 21.35, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч

16.25 LIVE. «Лейпциг» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 19.45 Футбол Tables

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Наполі» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

21.05 Бундесліга weekly. 

Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «Ювентус» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

02.00 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Мальорка» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд матчу «Вельс-

Хорватія». Відбір до 

Євро-2020 р.

06.10 «Айнтрахт» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

07.55, 18.55 Бундесліга 

weekly. Чемпіонат 

Німеччини

08.25 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.15 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

11.10 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.00, 16.45, 22.45 Yellow

13.10 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.40 Ніцца — ПСЖ. 

Чемпіонат Франції

15.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

15.55 LIVE. «Лаціо» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

17.55 LIVE. «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії. 2-й тайм

19.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.25, 23.55, 2.00 Топ-матч

21.55 LIVE. «Мальорка» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Ейбар» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

02.15 «Лейпциг» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Наполі» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.55, 0.35 Містична Україна

07.50, 18.10 У пошуках істини

09.40 Речовий доказ

10.50 Суперзаводи

13.35 Як Земля змінила нас

15.10 Земля: код знищення

16.10 Полярний ведмідь

21.00 Земля: наш час

23.45 Сучасні дива

01.25 Війна всередині нас

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.00 «Ух ти show»

08.50 М/ф «Оллі та скарби 

піратів»

10.15 Х/ф «Осінь у Нью-
Йорку»

12.15 Х/ф «Більше, ніж 
друг»

14.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Кохання та інші 
катастрофи»

01.45 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.55 М/ф «Маленький 

лікар — секретна місія 

Бодінаута»

13.20 Х/ф «Свинопас»
14.30, 1.00 Панянка-селянка

15.30 Богиня шопінгу

17.15 Х/ф «Елвін 
і бурундуки: 
Бурундумандри»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Зірконавти

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, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30 Енеїда

10.30 Хто в домі хазяїн

11.00 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.30, 14.45 Телепродаж

11.50 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

12.30 М/с «Дуда і Дада»

13.00 Х/ф «Йосип 

Прекрасний. 

Намісник фараона»

15.00 Д/ц «Браво, шеф!»

16.05 Разом

16.35 #ВУКРАЇНІ

17.05 Пліч-о-пліч

17.40 Д/ф «Приховані світи: 

Печери Мертвих»

19.25 Д/ц «Супер-Чуття»

19.55 Розсекречена історія

21.25 Д/ц «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
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КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Українські 

сенсації-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.45, 4.10 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

15.05 Комедія «Свати»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

23.50 «Ліга сміху-2019»

01.50 «Київ вечірній»

05.00 ТСН

ІНТЕР

06.00 «Слово Предстоятеля»
06.10 Х/ф «Дівчина з 

гітарою»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»
12.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
14.10 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

16.00, 20.30 Т/с «Кохання без 
кордонів»

20.00 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Жіноча інтуїція»
00.50 «Речдок»
03.15 «Щоденник вагітної»
05.10 «Телемагазин»
05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

10.30 Т/с «Будь, що буде»

14.25 Х/ф «Троє в 

лабіринті»

16.45, 21.00 Т/с «Здрастуй, 

сестра»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.15 Т/с «Колір черемхи»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Колір черемхи»

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

06.00 Стендап Шоу

07.00, 8.05 Kids Time

07.05 М/ф «Добриня Микитич 

і Змій Горинич»

08.10 Х/ф «Мишаче 
полювання»

10.10 Х/ф «Повернення 
Супермена»

13.20 Х/ф «Трансформери: 
Останній лицар»

16.20 Х/ф «Тор»
18.50 Х/ф «Тор 2: Царство 

темряви»
21.00 Х/ф «Тор 3: 

Рагнарок»
23.40 Х/ф «Монстри 

атакують»
01.40 Х/ф «Кінець світу»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.55, 8.40 Секретний фронт

06.50 Громадянська оборона

07.45 Антизомбі. Дайджест

09.30 Т/с «Відділ 44»

12.05, 13.00 Х/ф 
«Глобальне 
вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

12.45 Факти. День

14.30 Х/ф «Ґодзила»
16.50 Х/ф «Веном»
18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Людина зі 
сталі»

23.20 Х/ф «Елізіум»
01.20 Т/с «Менталіст»

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
06.00 Х/ф «Погань»
07.50 «Страх у твоєму домі»
11.30 Х/ф «Кубанські 

козаки»
13.40 Х/ф «Наречений з 

того світу»
14.35 Х/ф «Як три 

мушкетери»
17.10 Х/ф «Дракони 

назавжди»
19.00 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

20.50 Х/ф «Висота»
22.40 Х/ф «Азартні ігри»
00.40 Х/ф «Блондинка в 

шоколаді»
02.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура 

https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України 
06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Фестивалі планети 
08.00 Новини 
08.10 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 
09.00 Новини 
09.10 Казки, перевірені часом. 

Чарівий гаманець. 
Художній фільм

10.40 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. МІСТЕР 
Р-Р-Р-Р. Лялькова 
вистава Театру 
маріонеток

11.25 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Золоте 
курча. ПРЕМ’ЄРА 
телеверсії лялькової 
вистави Театру 
маріонеток

12.20 «Змова проти корони». 
Художній фільм 

14.20 Забуті смаки 
15.35 Америка. Південно-

Західна Америка. Від 
Долини смерті до 
Великого каньйона. 

Документальний серіал 
про природу

16.40 Америка. Унікальна 
Амазонка; 
Південна Америка. 
Документальний серіал 
про природу

17.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
18.05 РадіоДень. Книжковий 

ТОП 7 
18.55 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Барвінок 
наддніпрянських сурм. 
Гурт Dz’ob 

19.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
20.00 Розсекречена історія. 
21.00 Новини 
21.20 Південні моря. Атолл 

Бікіні. Документальний 
серіал про природу

22.20 Південні моря. 
Маршаллові острови. 
Документальний серіал 
про природу

23.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

23.20 Вони присягнули на мир 
і волю. Спецпроект до 
Дня захисника України

01.20 KOKTEBEL JAZZ 
FESTIVAL на 
UA.КУЛЬТУРА. Гурт О 

02.10 Букоголіки 
03.30 Разом 
04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 «Хата на тата»
09.00 «Прокинься з Ектором!»
10.00 «МастерШеф»
13.00 «Наречена для тата»
15.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.00 «Битва екстрасенсів»
20.00 «Один за всіх»
21.00 «Я соромлюсь свого 

тіла»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 

Лойко та Аллою 

Тулинською

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»

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 

хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «ДжеДАІ 2019»

10.00 Т/с «Звонар»

13.00 Х/ф «Чорна маска»
15.00 Х/ф «Герой»
16.55 11 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» - 

«Олександрія»

19.00 Х/ф «На грані»
21.15 Х/ф «В’язень»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.20 Топ-матч

06.10 «Боруссія» (Д) 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

08.00, 16.45, 23.20 Yellow

08.10 «Наполі» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

10.00, 14.45, 17.55, 23.00 

Футбол NEWS

10.25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.40 «Ейбар» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

12.20 «Ювентус» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

15.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

18.15 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

18.40, 3.25 Журнал Ліги 
Чемпіонів

19.10 «AUTO ГОЛ!»
19.25 LIVE. «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

20.15 Футбол Tables
21.20 «Великий футбол»
23.30 «Сассуоло» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії
01.35 «Гоффенгайм» — 

«Шальке». Чемпіонат 
Німеччини

03.55 «Бордо» — «Сент-
Етьєн». Чемпіонат 
Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.50, 21.35, 23.40, 
1.45, 3.50 Топ-матч

06.10 «Ювентус» — 
«Болонья». Чемпіонат 
Італії

07.55, 17.55 «Відбір до Євро-
2020 р. Огляд туру

08.50 «Лаціо» — «Аталанта». 
Чемпіонат Італії

10.40 «Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра

11.10, 14.15, 20.55 Yellow
11.20 «Шахтар» — «Колос». 

Чемпіонат України

13.10 «AUTO ГОЛ!»
13.25 LIVE. «Сассуоло» 

— «Інтер». Чемпіонат 
Італії

15.25, 21.05 Журнал Ліги 
Чемпіонів

15.55 LIVE. «Бордо» 
— «Сент-Етьєн». 
Чемпіонат Франції

16.45, 19.45, 22.30 Футбол 
Tables

18.55 LIVE. «Гоффенгайм» 
— «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «Мілан» 
— «Лечче». Чемпіонат 
Італії

23.55 «Маріуполь» — 
«Дніпро-1». Чемпіонат 
України

02.00 «Сампдорія» 
— «Рома». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Олімпік» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 0.25 Містична Україна
07.50, 18.30 У пошуках істини
09.50 Речовий доказ
11.00 Суперзаводи
13.45 Земля: наш час

16.30 Очима пінгвінів

21.00 Як Земля змінила нас

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. Навколо 

світу»

01.00 Х/ф «Щоденник 
кар’єристки»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.25 М/ф «Лісовий патруль»

12.45 Х/ф «Щоденник 
слабака 4: Довга 
дорога»

14.30 Панянка-селянка

15.30 Богиня шопінгу

17.15 М/ф «Бебі-бос»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Зірконавти

00.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Домашній арешт»

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, 2.25 Енеїда

10.30 Д/ц «Браво, шеф!»

11.35, 14.40 Телепродаж

11.50 М/с «Дуда і Дада»

12.55 Х/ф «Король 
Дроздовик»

15.00 Д/ц «Тайська кухня»

15.25, 21.55 Бюджетники

15.55 UA:Фольк. Спогади

17.00 Перший на селі

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.00 Д/ф «Кораловий риф: 

мисливці і жертви»

19.05 Д/ц «Супер-Чуття»

20.00 Д/с «Таємниці 

людського мозку»

21.25 Розважальна програма 

з Майклом Щуром

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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 Російсько-українська війна не лише за-
гартувала наших бійців, а й багатьох із них 
зробила справжніми героями сучасності, 
гідними, щоб наслідували їхнiй приклад 
інші. До таких належить і Олександр Ча-
лапчій, який унаслідок обстрілу втратив 
обидві ноги, але не втратив сили духу і під-
тримує наших воїнів із ампутацією, по-
казує приклад, як можна адаптуватися у 
мирному житті.
 До початку бойових дій на сході Ук-
раїни Олександр служив у спецназі, потім 
викладав у профтехучилищі. Тож коли 
почалася мобілізація на фронт, його як ко-
лишнього військового одним із перших у 
місцевому військкоматі занесли до цього 
списку. Проте чоловік був настільки пат-
ріотично налаштований, що не став чекати 
виклику, а попросився на війну доброволь-
цем з ідейних мiркувань. Його зарахували 
до складу 34-го батальйону територіальної 
оборони і разом з іншими такими ж «ідей-
ними добровольцями», як він називає, на-
правили у гарячі точки на Донбас.
 28 вересня 2014 року вони стояли на 
блокпосту неподалік селища Ленінський 
поблизу Горлівки і мали забезпечити «зе-
лений коридор» місцевим жителям, щоб ті 
могли безпечно потрапити на контрольова-
ну нашим урядом територію, аби отрима-
ти там пенсії, купити продукти, ліки, ви-
рішити інші побутові питання. Олександр 
уже закінчив чергування і мав іти на відпо-
чинок, але випадково помітив колону лю-
дей та подумав, що треба б зняти на їхньо-
му шляху розтяжки, підключені до спе-
ціальних «попереджувальних» мін, роз-
ставлених на ніч, щоб виявляти ворогів. 
Вони хоча й не вибухали, спричинюючи 
поранення, але гучно свистіли, чим мог-
ли сильно злякати мирних жителів. Саш-
ко гукнув товариша, і вони разом побігли 
назустріч колоні, щоб «розмінувати» про-
хід. Аж раптом почався шалений міномет-
ний обстріл...
 «Не повірите, але я з першого дня на 
фронті відчував, що отримаю поранення 
— причому саме в ноги, — говорить Чалап-
чій. — Наш блокпост обстрілювали щодня, 
тож як тільки я чув свист міни в повітрі, 
то відразу кидався у найближчу лісосму-
гу. Кілька разів вони рвалися зовсім поруч. 
Уперше мене врятував від поранення бро-
нежилет, вдруге — дерево. А от на цей раз 
я навіть не почув, коли прилетіла міна, і не 
встиг зреагувати. Почув уже сам вибух, від 

якого виник спахах перед очима і зашумі-
ло в голові... Я впав із думкою, що мене 
контузило. Проте коли спробував підняти-
ся, то не відчув ніг, а, поглянувши на них, 
побачив, що вони якось неприродно спле-
тені. Побачив неподалік лежачого товари-
ша і поповз до нього, залишаючи кривавий 
слід. На щастя, він був лише контужений 
і отримав кілька подряпин, хоча й не міг 
піднятися. Я зняв ремені зі свого автома-
та і товаришевого та перев’язав обидві свої 
ноги і став кликати на допомогу, але поряд 
нікого не було. Ледве відшукав свою загуб-
лену рацію і таки викликав підмогу, хоча 
вона довго не могла пробитися до нас через 
щільний обстріл. Зрештою хлопці таки діс-
талися до нас — мене повантажили на ав-
тівку і повезли в лікарню в Дзержинськ».
 Тут хірург спочатку боявся навіть ввес-
ти йому наркоз, оскільки Олександр втра-
тив понад три лiтри крові і міг просто не 
вийти з нього. Потім його накачали плаз-
мою крові і спробували врятувати розд-
роблену праву ногу, але це не вдалося — 
довелося ампутувати її вище коліна, а на 
лівій видалити ступню в надії, що хоч цю 
таки зможуть зберегти столичні медики. 
Невдовзі його перевезли до Центрального 
військового клінічного госпіталю, але й тут 
хірурги виявилися безсилими. У нозі вже 
розвинувся глибокий заразний процес, 
тож її теж довелося ампутувати вище колі-
на. Мужній воїн тяжко переживав втрату 
обох кінцівок, але з перших днів після опе-
рації вирішив не здаватися і все робити са-
мостійно. Він навіть не дозволяв санітар-
кам підставити йому судно — через силу, 
перемагаючи біль, сам забирався в інвалід-
ний візок і їхав до туалету. 
 «Над моїм ліжком була металева пе-
рекладина, на якій я постійно підтягував-
ся, щоб бути в хорошій фізичній формі, — 
розповідає Олександр Чалапчій. — Пізні-
ше волонтери принесли мені гантелі, з яки-

ми я активно тренувався. А ще намагався 
не втрачати сили духу — навіть інших під-
тримував власним прикладом. У палаті був 
молодий боєць без однієї ноги, який пос-
тійно скаржився, мовляв, кому він такий 
потрібен? То я переконував його, що пот-
рібно не  скиглити, а робити все для того, 
аби жити повноцінно, показував, як мож-
на пристосовуватися ходити. Потрібно по-
водитися так, щоб медперсонал і всі ото-
чуючі трималися з тобою, як зі здоровим, 
тому що коли тебе жаліють, то ти й сам по-
чинаєш себе жаліти і нічого не робиш задля 

повернення до нормального життя. Хоча 
я й сам не міг звикнутися з думкою, що в 
мене немає ніг, — постійно відчував болі в 
них навіть через чотири місяці після ампу-
тації, а іноді це трапляється й досі. Хірур-
ги називають це фантомними болями і за-
стерігають, що їх потрібно переборювати 
психологічно».
 Після заживлення ран та спеціальної 
підготовки до протезування Чалапчій став 
освоювати механічні протези. Це давало-
ся неймовірними зусиллями, адже не було 
ні колін, ні стоп, на які можна спиратися 
при ходьбі. Але Олександр докладав ней-
мовірних фізичних зусиль, проявляв тер-
піння і наполегливість. Він годинами зай-
мався на тренажерах, які йому подарували 
друзі, щоб зміцнити м’язи верхньої части-
ни тіла, потім учився стояти на протезах, 
рухатися по кімнаті, для чого навіть дивив-
ся спеціальні уроки в інтернеті. Згодом во-
лонтери зуміли буквально за два місяці 
зібрати для Олександра близько мільйона 
гривень на «розумні» електронні імпорт-
ні протези, які кріпляться вище коліна і 
можуть робити потрібні для нормальної 
ходьби рухи. Колінні суглоби йому роби-
ли в Німеччині, ступні — в Англії, а збира-
ли протези вітчизняні умільці. Він разом 
із п’ятьма побратимами пройшов реабілі-
тацію в Австрії, де навчився досконало во-
лодіти «новими ногами» і зрозумів, що до 
«розумних» ніг потрібна ще й розумна го-
лова. Хоча й не обходилося без неприємних 
випадків. Якось узимку він вийшов на ву-
лицю і невдало впав, не зміг сам підвести-
ся — так і пролежав на снігу більше годи-
ни, доки дружина не повернулася з робо-
ти та не допомогла піднятися. Іншого разу 
Чалапчій упав на пасіці на дачі, і його доб-
ряче покусали бджоли — довелося продати 
вулики. Але жодні негаразди не могли зло-
мити дух бійця, який зараз не лише ходить 
самостійно, а й водить авто, управляється 
з двома малими донечками, служить опо-
рою сім’ї, відкривши власну справу.
 «Я часто зустрічаюся з побратимами, 
які втратили руки чи ноги на війні, — ді-
литься наболілим Олександр Чалапчій. — 
І, вірите, іноді хочеться вдарити палицею 
когось із тих, хто розкисає і жаліє сам себе. 
Я доводжу їм і показую на власному при-
кладі, що потрібно вірити в себе, добивати-
ся наміченого і пристосовуватися до життя 
таким, як ти є. Адже відсутність ніг — не 
найстрашніше поранення. Значно гірше, 
коли відсутні розум і бажання бути нор-
мальною людиною». ■

Сергій КРАСЮК
Донецька область

 Днями довелося побувати на «повноліт-
ньому» ювілеї школи. І причому не якоїсь 
там задрипаної, а фактично тричі унікаль-
ної! Насамперед удосталь ознаменованої 
при її будівництві гучними іменами: зок-
рема, якщо першу цеглину в шкільний 
фундамент випало закласти майже леген-
дарному в Приазов’ї «іллічівському» ген-
директорові Володимиру Бойку, то черво-
ну стрічку на урочистому відкритті пере-
тинав уже не хто інший, як сам президент 
нашої держави Леонід Кучма. По-друге, 
особливої ще й завдяки своєму непересіч-
ному для сільської місцевості архітектур-
ному рішенню (і притому як сучасно оздоб-
леними інтер’єрами, так і напрочуд коло-
ритною естетикою подвір’я). Ну й нарешті, 
що стосується швидкості виконання робіт, 
то за цим показником Сартанська середня 
школа імені Героя України В. С. Бойка 
взагалі повинна потрапити до вітчизняної 
«книги рекордів», адже була, по суті, побу-
дована на невловимо короткому відрізку: з 
лютого по серпень 99-го. 
 Святкування ювілею вирішили приуро-
чити до Дня вчителя, роздавши заодно гра-
моти й відзнаки як нинішнім найкращим 
наставникам підростаючої молоді, так і 
сивочолим ветеранам, безпосередньо при-
четним до тих пам’ятних подій 20-річної 
давнини. Причому серед останніх вияви-

лося й кілька бригадирів-ударників: зок-
рема, В. І. Трубников, Д. І. Заячківський 
та С. А. Хаджинов (до речі, Сергій Анатолі-
йович — чистокровний етнічний грек). Усі 
вони своєю цілодобовою працею під пиль-
ним оком невтомного й воістину всюдису-
щого гендиректора доклали тоді максимум 
фахових, та й просто людських, зусиль для 
вчасної здачі дорученого їм об’єкта. 
 Що ж до національної тематики, то 
вона тут, між іншим, теж вигулькнула аж 
ніяк не випадково. Річ у тім, що серед 10-
тисячного населення Сартани переваж-
ну більшість складають саме румеї, котрі 
якраз спілкуються між собою у повсякден-
ному побуті давньогрецькою мовою (відоб-
ражуваною, що цікаво, на письмі кирили-
цею). Тож, хоча як місцеві ведучі, так і спе-
ціально запрошені артисти виступали на 
п’ятничних урочистостях винятково ук-
раїнською, але деякі прізвища відзначених 
нагородами педагогів здадуться, напевне, 
нашим читачам не зовсім звичними. Та все 
ж назву принаймні три з них: це Н. М. Лаго, 
Л. В. Хаваліц та Л. О. Корона. Перші двоє 
— тутешні мовники-елліністи, завдяки 
яким чимало обдарованих сартанських уч-
нів майже регулярно виборюють призові 
місця на відповідних олімпіадах світово-
го рівня. Що ж до Людмили Олександрів-
ни, то це саме їй судилося два десятиліття 
тому прийняти великий символічний ключ 
від зданого «іллічівськими» будівельника-
ми об’єкта. Та й донині вона впевнено ке-

рує своїм навдивовижу дружнім і високок-
валіфікованим педколективом.
 Наостанок же, як зазвичай годиться у 
таких випадках, озвучу заразом кілька ми-
мобіжних мандрівних вражень про саме се-
лище і його мешканців. 
 Отже, всі приватні обійстя виглядають 
тут нівроку охайними й доглянутими; пар-
кани увішані рясними гронами дебелого 
соковитого винограду, а просто на узбіччі 
проїжджих шляхів — суцільні насаджен-
ня плодових дерев (переважно сливи й аб-
рикосу). Причому ласувати вищепереліче-
ними дарунками осені дозволяється абсо-
лютно кожному — анітрішечки не боячись, 
що сам господар оселі чи його вірний песик 
вискочать з-за паркану і надеруть тобі вуха 
(або ж навіть добряче полатають штанці). 
Щоправда, через відносну близькість фрон-
тового розмежування фасади деяких будин-
ків і досі зоріють на перехожих наскрізни-
ми темними пробоїнами. Окрім того, з цієї 
ж самої причини трапляються деінколи й 
тимчасові проблеми з електрикою. 
 Тим часом iще зовсім недавно, до по-
чатку донбаської кризи, Сартана мог-
ла похвалитися своїм власним зоопар-
ком, одначе зараз на його місці, ніби у тій 
достопам’ятній казочці Л. М. Толстого, за-
лишилося лише... троє старезних волоха-
тих і майже «безхозних» ведмедів. Та все 
ж чи не найгіршою соціальною спорудою 
вважається тут аграрний профліцей. 
 Хоча, гадаю, навряд чи варто псувати 

кінцівку свого ювілейного репортажу та-
ким відвертим негативом; тому, либонь, 
доведеться вже приділити докладнішу ува-
гу цьому горезвісному ПТУ хіба десь в од-
ній із наступних газетних публікацій... ■ 
P.S. В назві цієї статті одна й та сама 
фраза звучить спочатку по-румейськи, а 
потім по-українськи.

ДО ДАТИ

Хроня пола, балайда; чи ж то пак — зі святом, дітвора!
Про радощі й негаразди прифронтового румейського буття

■

Активна учасниця ювілейних урочистостей 
(танцювала у складі шкільного 
хореографічного ансамблю «Натхнення») 
Наталка Янгичер у традиційному 
румейському вбранні.

❙
❙
❙
❙
❙

Є ЛЮДИ

Хоч стiй, хоч падай
Ветеран на протезах переконаний, що найсучасніші 
ортопедичні вироби не допоможуть, якщо в людини 
немає бажання «пiднятися на ноги»

■

Олександр Чалапчій.
Фото з сайта ukrhelp.net.

❙
❙
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Сергій КУЗЬМИН
Донецьк

 Коли нічим прикрасити сіре 
бідне життя, влада часто почи-
нає влаштовувати пропаган-
дистські свята, фестивалі, пре-
зентації і тому подібні заходи. А 
зачіпку знайти неважко. Саме 
до таких своєрiдних заходів на-
лежить літературний фести-
валь «Звезды Донбасса», який 
утнуло керівництво культури 
квазіреспубліки «ДНР». Щоб 
надати йому широти і начебто 
міжнародного статусу, запро-
сили з Росії групу нібито ши-
роко відомих письменників. 
Правда, на батьківщині читачі 
їх не знають, і шукати в магази-
нах чи бібліотеках їхні книжки 
— справа марна. Це не  зірки, а 
тільки пил, і то не зоряний, а лі-
тературний.
 Словом, у Росії в цих писак 
популярності нуль (не вказую 
імен, щоб це не було їм рекла-
мою), то вони і рвонули до за-
хопленого бандитами Донбасу, 

який усі порядні люди омина-
ють стороною. Вирішивши здо-
бути славу, майстри пера навпе-
рейми розхвалювали життя лю-
дей у псевдореспубліці та ствер-
джували, що майбутнє «ДНР» у 
складі Росії, де чекають не доче-
каються, коли ж вона увiллєть-
ся до РФ. При тому, звичайно 
ж, не намагались згадувати сло-
ва Путіна: «Такі питання на ву-
лиці не вирішуються», що у пе-
рекладі з дипломатичної на на-
родну мову означає «а не пішли 
б ви...» Та, вочевидь, гості вва-

жають, що коли президент не 
в змозі вирішити, то на пись-
менницькій тусовці це цілком 
можливо. Але ватажкам «ДНР» 
того і треба, для них головне — 
напустити пилу в очі, хоча б і лі-
тературного.
 І до літератури ці «сочi ні-
тєлі» вирішили ввійти через 
Донбас, який повинен їм ши-
роко розкрити двері. До того 
ж уже відомий приклад, коли 
один iз малочтимих письмен-
ників на прізвисько Прiлєпін, 
побувавши на Донбасі, здобув 

собі мало-мальську славу хоча 
б у колі побратимів, і його поча-
ли потроху видавати в Росії та 
запрошувати на телешоу.
 Щоправда, аби зараз видава-
тись у Донецьку, на що, напев-
не, у глибині душі сподівались 
гості,  ніяких можливостей не-
має навіть для класиків, бо вже 
п’ять років бездіяльне розбите 
видавництво «Донбас». Тож 
стати хоча б місцевими зірка-
ми літератури російським гос-

тям навряд чи коли світить...
 Та і донецький читач не 
такий уже й простак, зуміє 
відрізнити літературних зірок 
від звичайного літературного 
пилу, який здійняли приїжд-
жі у бібліотеках і концертних 
залах. Народ сподівається, що 
недалеко той час, коли на Дон-
басі все заспокоїться, піднятий 
порох осяде і стане видно, хто 
є хто. У тому числі й у літера-
турі. ■

«ДОНБАСНАШ»

Літературний пил 
замість зірок
Батальйон псевдописьменників на службі 
у сепаратистів

■

Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.❙

У Батурині додається 
локальний патріотизм
 ■ Пані Ірино, на почат-
ку 2000-х ви написали мо-
нографію про Григорія 
Орлика, а цьогоріч вийш-
ла книжка «Григорій Ор-
лик, або Козацька нація у 
французькій дипломатії». 
Чи є відмінності між цими 
роботами? 
 — Ні, йдеться про одну 
й ту саму монографію, при-
свячену Григорію Орлику: 
це частина моєї докторської 
дисертації «Українська кар-
та у французькій закордон-
ній політиці в епоху Людові-
ка XV», яку я захистила у 
2004 році. 
 ■ Чому у вас виникли 
бажання і потреба показа-
ти нероманізованого сина 
автора документа, який 
називають Першою Кон-
ституцією, і похресника 
Івана Мазепи? 
 — Тому що він того вар-
тий! Його реальна біографія 
не менш захоплююча. Вона 
також допомагає зрозуміти 
місце України — козацької 
нації — у ХVІІІ столітті на єв-
ропейському континенті, яке 
тоді читалося з огляду попе-
редніх подій, а не через при-
зму подальшого зникнення 
України з геополітичної гри. 
 ■ Входження у сучасну 
українську історію дипло-
мата Григорія Орлика не 
можна назвати стрімким. 
Чому так відбувається, на 
вашу думку?
 — Це маловідомі або 
спотворені сторінки нашої 
історії, які необхідно витя-
гувати із забуття і вичищати 

від зайвих нашарувань, яки-
ми б «престижними» вони не 
видавалися. 
 ■ Ви презентували свою 
книжку у Львові, Києві і 
Батурині. Чи схожі ауди-
торії людей у трьох різних 
містах, які цікавляться 
Григорієм Орликом? 
 — Зазвичай це публіка, 
яка цікавиться історією, а 
саме ХVІІІ століттям. У Ба-
турині ще додається локаль-
ний патріотизм, оскільки 
Григорій народився там. І ця 
гордість та непідробний інте-
рес є відчутними. Й особливо 
зворушлививо, що в Палаці 
Розумовських Національно-
го заповідника «Гетьманська 
столиця»» віднедавна є зала, 
присвячена Григорію Орли-
ку. Власне, в Батурині є шко-
ла, яка носить його ім’я.

Місія — перекладати 
тексти Сергія Жадана
 ■ На початку вересня 
ви презентували в Києві 
книжку «Квітучий сад, 
або Подорож Едуарда Ер-
ріо Україною 1933 року». 
Як натрапили на цю істо-
ричну постать? 
 — Ерріо відомий у Фран-
ції політик, і його подорож 
до України з подальшими за-
спокійливими заявами щодо 
відсутності Голодомору є не 
менш відомими. Мене заці-
кавило дослідити, як і чому 
він це зробив.
 ■ Вас можна назва-
ти провідником франко-
мовних читачів у царину 
української літератури. Чи 
вам відомо, хто цікавиться 
у Франції, скажімо, твор-

чістю Олега Сенцова? 
 — Я мала щастя і честь 
перекладати українських 
сучасних авторів французь-
кою мовою і, сподіваюся, 
сприяти просуванню ук-
раїнської літератури у фран-
комовному світі. В колекції 
«Українська присутність» я 
переклала і видала «Опові-
дання» Олега Сенцова у 2017 
році. Цю колекцію у видав-
ництві «Арматтан» ми ство-
рили з колегою-виклада-
чем у 2000 році. І на сьогод-
ні вона нараховує більше 30 
титулів як оригінальних ви-

дань, так і репринтів текстів 
на українську тематику.
 ■ Ви долучилися до про-
екту «Розділові». Його пре-
зентують слоганом: «Сім 
мов, де все починається 
з української». Яка ваша 
місія у цьому проекті? 
 — Моя місія представ-
ляти, якщо можна так вис-
ловитися, французьку мову 
і перекладати тексти Сергія 
Жадана. Це захоплюючий 
проект, який поєднує кіль-
ка видів творчої діяльності 
— літературу, малярство, 
музику. ■

Ірина Дмитришин (ліворуч) презентувала свою книжку 
про Григорія Орлика у трьох містах України.
Фото видавництва «Темпора».

❙
❙
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Ірина Дмитришин: Спотворені сторінки 
нашої історії необхідно вичищати 
від зайвих нашарувань
Дослідниця представила українським читачам книжки про дипломата 
Григорія Орлика та політика Едуарда Ерріо, який бачив Голодомор 1933 року

■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

 А тим часом колектив Національного заповідника «Гетьманська столи-
ця» дякує Ірині Дмитришин  — завідувачці кафедри українських студій Ін-
ституту східних мов та цивілізацій у Парижі, за поповнення фондової ко-
лекції закладу друкованим виданням історичного нарису Ілька Борща-
ка «Великий мазепинець Григор Орлик, генерал-поручник Людовіка ХV» 
(Львів, 1932 р.). Ця книга є четвертою частиною широкої праці під назвою 
«Франція й Україна», в якій історик (1892—1959) проаналізував відноси-
ни Європи з Україною в минулому, сконцентрувавши увагу й на українській 
справі у Франції.
 Раритет доповнить постійно діючу виставку «Григорій Орлик: видат-
ний син видатного батька України. Повернення на Батьківщину» в Палаці 
гетьмана Кирила Розумовського.

■

Валентина САМЧЕНКО

Усім, хто цікавиться темою Гетьманщини, відома Ірина 
Дмитришин, яка завідує кафедрою українських студій у На-
ціональному інституті східних мов і культур у Парижі. Не-
щодавно дослідниця презентувала в Україні дві книжки.

Валентина ГРИГОРЕНКО

 До знімального майданчика задум зняти 
фільм Gemini man, який в український прокат 
вийшов 10 жовтня з назвою «Двійник», ішов 
аж понад два десятки років. Це фантастич-
ний екшн про те, як супер-професіонал Генрі 
Броґан вирішує поставити крапку в професій-
ній кар’єрі. А його робота — прибирати непот-
рібних іншим людей. Генрі може влучати у 
«мішень», яка їде у супершвидкісному потязі, 
з відстані 2 км. На 51-му році життя кілера ра-
хунок жертв перевалив у восьмий десяток. І 
коли в його свідомість почали закрадатися пе-
рестороги про те, що міг уцілити в дівчинку, — 
прибрати вирішили вже власне вбивцю, якому 
перед тим кожну жертву представляли майже 
як «найманця диявола». Цього разу ліквідато-
ром обрали... двійника, який знає про кожен 
наступний крок Генрі.
 Місцями фільм «Двійник» нагадує 
комп’ютерну гру: коли двоє професійних 
кілерів влаштовують між собою гонки на ро-
верах або ще один найманець (як виявиться, 
третій клон) нищить навкруги всіх і вся. Екшн 
перемежовується психологічними роздумами, 
зокрема, про те, що краще утинати пiд корiнь 
кілерську кар’єру, а солдатам — не гинути у 
війнах. Двійника Генрі, з’ясується, почали 
«вирощувати» ще до появи знаменитої вівці 
Доллі.
 Від режисера Енґ Лі — двічі оскароносно-
го володаря двох «Золотих левів» Венеційсько-
го кінофестивалю та пари «Золотих ведмедів» 
Берлінського кінофестивалю кіномани очіку-
вали більшого. Однак шанувальників магні-
тить гра Віллі Смітта — якого неодноразово но-
мінували на «Оскара» та премію «Золотий гло-
бус» — відразу у двох головних іпостасях: 51-
річного Генрі Броґана і майже на три десятки 
років молодшого Джуніора. Варто відзначити 
у «Двійнику» і Мері Елізабет Уїнстед. ■

ПРОКАТ

Клонування 
суперсолдатiв
У «Двійнику» Вілл Смітт 
зіграв двох головних героїв

■

У «Двійнику» зіграли Віллі Смітт і 
Мері Елізабет Уїнстед.
Фото надане B&H film distribution.

❙
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«Я маю контракт із національною командою України й збираюся до кінця 
його допрацювати. Тож жодних думок, аби її залишити, не було. Я вірю в 

нашу збірну й планую виконати свою обіцянку — вивести «синьо-жовтих» 
на чемпіонат Європи-2020».

Андрій Шевченко
головний тренер національної 
збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Найближчими днями на-
ціональна збірна України 
може достроково кваліфіку-
ватися до фінальної частини 
чемпіонату Європи-2020. Ма-
ючи попереду ще три тури від-
бору, питання участі підопіч-
них Андрія Шевченка в май-
бутньому Євро може виріши-
тися в домашніх поєдинках 
проти Литви (11 жовтня, в 
Харкові) та Португалії (14 
жовтня, Київ), в яких «си-
ньо-жовтим» необхідно здо-
бути чотири бали.
 Водночас існує вели-
ка ймовірність того, що для 
участі в ЧЄ українським збір-
никам вистачить і трьох на-
браних очок у заключних 
трьох поєдинках відбору. І пе-
ремога над аутсайдером групи 
— Литвою — один із ключо-
вих кроків на цьому шляху.
 У Вільнюсі команда Шев-
ченка доволі легко перегра-
ла литовських футболістів, 
розгромивши їх iз рахунком 
— 3:0. Щодо повторного поє-
динку, то наставник «синьо-
жовтих» обіцяє підійти до 
нього так само відповідаль-
но й зосереджено. «Попереду 
в нас один із найважливіших 
матчів. Усі чудово розуміють, 
що позитивний підсумок гри 
з Литвою суттєво збільшить 
наші шанси на вихід із гру-
пи», — наголосив Андрій 
Шевченко.
 Водночас в українській 
збірній сподіваються на мак-
симально потужну підтримку 
своїх уболівальників, котрі, 
за словами вітчизняних фут-
болістів, повинні допомогти їм 
впоратися з литовською коман-
дою. «Литовці нас уже вивчили 
й знають наші сильні сторони, 
тому, можливо, використають 

іншу схему гри. Але, сподіває-
мося, що в Харкові буде повний 
стадіон і «дванадцятий гра-
вець» стане для нас хорошим 
стимулом та натхненником», 

— сказав форвард «синьо-жов-
тих» та бельгійського «Генка» 
Роман Яремчук.
 Про важливість уболіваль-
ницького стимулювання на 

«Металісті» українські збір-
ники говорять, пам’ятаючи 
про відповідальний поєдинок 
проти потужної португальсь-
кої збірної в Києві, напередод-

ні якого — в грі проти аутсай-
дера групи — у наших хлопців 
може увімкнутися підсвідома 
економія сил.
 У таборі чинного чемпіона 
континенту вже заявили, що 
до столиці України приїдуть 
лише по перемогу. Українсь-
ка ж команда в тому поєдинку 
потребуватиме абсолютно ін-
шого результату. Проте Анд-
рій Шевченко не поспішає за-
зирати в майбутнє: «Аби го-
ворити про Португалію, пот-
рібно вдало зіграти матч iз 
литовцями». 
 Так само обмаль інформа-
ції головний тренер «синьо-
жовтих» розкриває й щодо 
свого можливого працевла-
штування в рідному для ньо-
го «Мілані», котрий днями за-
лишився без очільника. Влас-
не, Шевченко не приховує, що 
минулого тижня зустрічався зі 
спортивним директором «рос-
со-нері», своїм давнім другом 
Паоло Мальдіні. Як свідчать 
окремі італійські ЗМІ, Шев-
ченко навіть погодився очоли-
ти «Мілан», але трохи згодом.
 «Я маю контракт з націо-
нальною командою України й 
збираюся до кінця його допра-
цювати. Тож жодних думок, 
аби її залишити, не було. Я 
вірю в нашу збірну й планую 
стримати свою обіцянку — ви-
вести «синьо-жовтих» на чем-
піонат Європи-2020», — за-
явив Шевченко. ■

ФУТБОЛ

Домашні стимули
Національна збірна готується до вирішальних поєдинків у відборі на чемпіонат Європи

■

Андрій Шевченко вірить у те, що збірна України проб’ється на ЧЄ-2020.
Фото з архіву «УМ».

❙
❙

Григорій ХАТА

 Не зумівши подолати останній етап 
кваліфікації Ліги чемпіонів, як втіш-
ний бонус «Київ-Баскет» отримав міс-
це у груповому раунді Кубка Європи, де 
на українського віцечемпіона чекати-
ме ще один «сюрприз» — поєдинки з ін-
шим представником вітчизняної супер-
ліги — «Дніпром».
 До «основи» Єврокубка команда Де-
ниса Журавльова пробилася доволі лег-
ко, розбивши за сумою двох матчів біло-
руський «Борисфен» із Могильова.
 Їхня дуель хоч і мала статус дніп-
ровського «дербі» (Могильов також 
стоїть на Дніпрі), проте особливої бо-
ротьби не вийшло. Представник ук-
раїнського баскетболу виявився знач-
но потужнішим за свого білоруського 
опонента. По суті, доля протистояння 
була вирішена вже в першому поєдин-
ку, коли в гостях «Дніпро» здобув пере-
могу з перевагою в 25 очок — 101:76.
 У матчі-відповіді наставник ук-

раїнського клубу дозволив навіть собі 
поекспериментувати, надавши в за-
ключній чверті поєдинку шанс моло-
дим виконавцям iз «лави».
 «На паркет вийшли молоді хлопці, 
котрі наробили простих помилок. Ну 
а «Борисфен» нас за це покарав, бо до 
кінця поєдинку грав в оптимальному 
складі. Звісно, ми очікували, що «про-
сядемо» в рахунку, однак усе ж хоті-
ли перевірити в дії наш резерв, надати 
хлопцям шанс, аби довели, що вони не 
даремно в нашій команді» — пояснив 
свої тактичні рішення в повторній грі 
очільник «Дніпра» Денис Журавльов.
 Утім навіть провал у четвертій чвер-
ті не позбавив «Дніпра» перемоги в до-
машньому матчі проти «Борисфена» 
— 81:71. Цікаво, що 15 хвилин ігрово-
го часу за «дніпрян» у цьому поєдинку 
провів син мільярдера Ігоря Коломой-
ського — Грегорі. Щоправда, жодного 
очка новачок, який у літнє міжсезон-
ня переїхав до Дніпра зі Сполучених 
Штатів Америки, де виступав за одну з 

команд місцевої студентської ліги, так 
і не здобув. 
 Хай там як, а за побитий «Борис-
фен» уже на груповому етапі спробу-
ють поквитатися їхні земляки — бас-
кетболісти «Цмокі-Мінськ», які разом 
iз болгарським «Левські» складуть ком-
панію українському тандему в «євро-
кубковій» групі F.
 Водночас у першому турі групового 
раунду КЄ-2019/2020 дніпрянам дове-
деться помірятися силами з «Київ-Бас-
кетом». Їхнє протистояння відбудеть-
ся 23 жовтня в столичному Палаці спор-
ту.
 Однак нині у «Дніпрі» прагнуть 
сконцентруватися на поєдинках ук-
раїнської суперліги. Денис Журавльов 
не приховував, що масова ротація в кін-
цівці домашнього поєдинку проти «Бо-
рисфена» була пов’язана з бажанням 

зберегти сили лідерів команди (Кор-
нієнка, Тимофєєнка, Шунделя, Дугата) 
перед матчем ЧУ проти «Запоріжжя», 
котре після стартових турів перебуває 
на чільній позиції в турнірній таблиці.
 Зауважимо, що через участь «Київ-
Баскета» й «Дніпра» у єврокубкових 
кваліфікаціях старт нового сезону в 
чоловічій суперлізі вийшов повністю 
асинхронним. Приміром, «Харківсь-
кі соколи», виступаючи в статусі но-
вачків ліги, вже встигли програти чо-
тири матчі поспіль. Натомість фіналіс-
ти попереднього розіграшу — «Хімік» 
i «Київ-Баскет» — провели лише по од-
ному (переможному) поєдинку. Тоді як 
інший дебютант ЧУ — «Прометей» із 
Кам’янського — розпочав змагання з 
двох перемог. Такий же доробок мають 
і їхні сусіди по регіону — баскетболісти 
«Дніпра». ■

БАСКЕТБОЛ

Син олігарха
поки «з нулями» 
В одній групі Кубка Європи зіграють 
одразу двоє представників вітчизняної 
чоловічої суперліги

■

Баскетбольний «Дніпро» без проблем подолав кваліфікаційний бар’єр Кубка Європи.
Фото з сайта bcdnipro.com.

❙
❙



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ЖОВТНЯ 201916

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №114■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009114

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 607 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями Укрпошти 
наступний номер «України молодої» вийде в середу 16 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +4...+9
 +15...+20
 +8...+13
 +18...+23

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +4...+9
 +13...+18
 +7...+12
 +17...+23

Північ +4...+9
 +13...+18
 +8...+13
 +18...+23

Схід +3...+8
 +12...+17
 +6...+11
 +15...+20

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +5...+10
 +14...+19
 +9...+14
 +18...+23

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Чоловiк після розлучення чи-
тає свій паспорт і думає: «У пас-
порті залишилося мiсце тільки для 
трьох дружин. Треба з розумом вит-
ратити».

* * *
  Сказала ж чоловікові: «Давай 
розлучимося цивілізовано, як усі 
люди, тихо i мирно». А вiн приїхав 
п’яний, iз гармоністом і натовпом 
друзів.

* * *
  Одеська комуналка:

 — Софочко, вчора з вашої кім-
нати долинали такі дивні звуки.
 — Та нічого цікавого, це був 
ноктюрн Шопена.
 — Нічого собі не цікаво — лу-
нав Шопен, а вийшов таки Додік.

* * *
  — Лiкарю, я дуже турбуюся за 
здоров’я своєї дружини.
 — А що з нею?
 — Думаю, розсіяний склероз. 
Приходжу вчора додому, а вона за-
мість мене поклала в ліжко сусіда.

Вулиця. Родина. Вічність
Сучасні українці все ще мало знають про кращих представників попередніх поколінь

По горизонталі:
 1. Папка з паперами. 4. Угорський 
композитор, автор оперети «Цигансь-
ке кохання». 7. «У всякого своя ...і 
свій шлях широкий: той мурує, той 
руйнує, той неситим оком за край сві-
та зазирає — чи нема країни, щоб 
загарбать і з собою взять у домови-
ну». (Тарас Шевченко). 8. Ансамбль 
із трьох осіб. 10. Різдвяна прикра-
са із соломи у вигляді октаедра. 11. 
Знаменита українська акторська ди-
настія. 13. Холодна страва із суміші 
нарізаних овочів та інших інгредієн-
тів. 16. Річка, яка протікала у дав-
ні часи в Києві і в якій, за легендою, 
хрестили першими киян. 18. Шведсь-
кий горілчаний бренд. 19. Гучна бага-
тоголоса розмова, крик. 22. Турець-
кий співак, пісні якого переспівували 
Філіп Кіркоров та Віктор Павлік. 25. 
Головний порт Іраку. 26. Верхній чо-
ловічий одяг у Стародавній Греції та 
Римі. 27. Річка у Франції. 28. Пер-
сонаж скандинавської міфології або 
людина, яка в інтернеті свідомо про-
вокує і ображає інших, влаштовуючи 
скандали. 29. Величезна історична та 
географічна область Леванту в Землі 
Ізраїлю на південь від Самарії. 
По вертикалі:
 1. Давньослов’янське означення 
ворога, що все знищує. 2. Галицька 
назва гвинтівки часів Першої світової 
війни. 3. Ім’я матері Наталки Полтав-

ки з однойменної драми Івана Котля-
ревського. 4. Удар долонею по облич-
чю. 5. Велика неповоротка, незграб-
на людина. 6. Розбійний бізнес 90-х 
років. 9. Столиця Канади. 12. Ім’я бур-
сака, головного героя повісті Миколи 
Гоголя «Вій». 14. Лікар, який не ви-
користовує гомеопатію. 15. Швид-
кий біг коня. 17. Атака судна шляхом 
зчеплення бортів і подальшого руко-
пашного бою. 19. Роман-фентезі Тол-
кіна, який розповідає про події, які пе-
редували оповіді роману «Володар 
перснів». 20. Василь по-угорськи. 21. 
Міцний метал, з якого робили мечі та 
шаблі. 23. Північний вітер. 24. Нез-
мінний атрибут їдальні самообслуго-
вування для набирання і перенесення 
страв.■

Кросворд №111
від 4—5  жовтня

з 14 до 20 жовтня
  Овен (21.03—20.04). Ви намагаєтеся 

усiм допомагати морально i матерiально, да-
вати корисні поради. Але при цьому ви шко-
дите собi.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Телець (21.04—21.05). У цей перiод ви-
никне чимало проблем. Друзi можуть розрахо-
вувати на вашу допомогу, тому що ви готовi по-
жертвувати заради спокою iнших.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Близнюки (22.05—21.06). Вам щасти-
тиме в усьому, ви станете для всіх жилеткою, в 
яку можна поплакати. Ви зустрiнете людей, які 
в майбутньому допомагатимуть вам.
  Дні: спр. — 17; неспр. — 20.

 Рак (22.06—23.07). Ви захищатимете 
всіх, завойовуючи собі славу «матері Терези». 
Найчастіше свої стосунки ви зав’язуватимете з 
тими, кого змогли повернути до життя.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Знайшовши ро-
зуміння у вашій особі, люди самi тягнутимуть-
ся до вас. Завдяки цьому вдасться завоювати 
прихильнiсть у багатьох.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Ви зможете зуст-
ріти людину, яка допоможе вам розкрити свої 
найкращі якості. Випадкове знайомство зго-
дом переросте в мiцну дружбу.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Ви відчуватиме-
те фiнансовi труднощі. Брак коштiв пiдштовх-
не до пошуку нової роботи. Водночас ви отри-
маєте пропозицiї руки i серця.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Скорпіон (24.10—22.11). Бажання 
бути забезпеченим може підштовхнути вас 
до небажаних крокiв. Не варто розрахову-
вати на прихильність долі, граючи в азар-
тнi iгри.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). Попереду дуже 
вдалий i прибутковий перiод. Будьте уважнi, 
щоб не випустити удачу з рук. У вихiднi вла-
штуйте дружню вечiрку.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Козеріг (22.12—20.01). Якщо ви не лi-
нуватиметеся, то отримаєте все, що бажаєте. 
Гарантiєю успiху стане ваша популярнiсть. Не-
сподiвано ви отримаєте фiнансову винагороду.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Водолій (21.01—19.02). Ви притягуєте до 
себе людей, якi обожнюють жити за чужий раху-
нок. Тому варто бути вимогливими i розбiрливи-
ми. Вам запропонують вигiдний контракт.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Риби (20.02—20.03). Ви не страждає-
те вiд нерозділеного кохання, найчастіше для 
вас це цікава гра в любов. Щоб не вiдштовхну-
ти вiд себе кохану людину, будьте до неї якомо-
га уважнiші.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. ■

Дара ГАВАРРА

 Цій стрункій красивій жінці важко дати її 
роки, та вона й не потребує компліментів — ро-
зумна, із сильним, можна сказати чоловічим, ха-
рактером Сігурні Уївер належить до людей, про 
яких кажуть «зробила себе сама». Насправді 
ім’я актриси — Сьюзен Александра, вона закін-
чила один із найкращих університетів США — 
Стенфордський — за спеціальністю англійська 
література, а потім за компанію з друзями пішла 
продовжувати навчання в Йєльську школу дра-
матичного мистецтва. Не мріючи про акторську 
кар’єру, дівчина вже в 30 років стала мегазіркою, 
знявшись у картині Рідлі Скотта «Чужий». Зго-
дом актриса знялася ще в трьох частинах кос-
мічної саги і не виключає можливості знятися 
й у наступній, якщо їй сподобається сценарій. 
Її безстрашна лейтенант Еллен Ріплі стала аль-
тер-его самої зірки, адже відтоді саму Сігур-
ні вважають такою ж сміливою і сильною осо-
бистістю. У житті пані Уївер не поступається 
своїй героїні силою духу.
 Майбутня зірка народилася на Манхеттені 
— фешенебельному районі Нью-Йорка — в 
заможній сім’ї, адже її батько керував одним із 
найбільших телеканалів США. Дівчинку вихо-
вувала купа няньок і гувернанток, вона навча-
лася лише в приватних школах, тож можна було 

передбачити, що з неї виросте капризуля і за-
розуміла «мажорка». Проте характер май-
бутньої зірки скорегував високий, як для 
дівчини, зріст (182 см!), який викликав 
постійні кпини серед ровесників, тож 
дівчині довелося й собі підсміюва-
тися над собою, що викликало пова-
гу серед однокласників, а в подаль-
шій кар’єрі дало можливість гра-
ти не лише серйозні, а й комедій-
ні ролі, що лише підкреслювало 
її багатогранний талант. Актри-
са знялася в понад 70 філь-
мах, безліч разів була но-
мінована на різноманіт-
ні премії, проте отрима-
ла лише кілька з них: 
два «Золоті глобуси», 
премію BAFTA та «Са-
турн». Проте най-
більшою нагородою 
для неї все ж за-
лишається без-
межна любов 
прихильників 
її таланту. ■

Сігурні 
Уївер.

❙
❙

ЗІРКОВІ ІМЕНИНИ

Сігурні Уївер — 70!
Зірка «Чужого» святкує ювілей

■

12—13 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +16...+18. 
Пiслязавтра температура вночi +11...+13, удень близько 
20.

Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +14...+16.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +17...+19.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +6...+8, удень +16...+18. Моршин: уночi 
+5...+7, удень +17...+19.
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