
П’ятниця—субота, 1—2 листопада 2019 року № 122 (5579)

Вперше у своїй 

історії «Динамо» 

перемогло 

«Шахтар» на ранній 

стадії Кубка країни

стор. 15»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор. 7

Данія дозволила 

будівництво 

«Північного потоку-2» 

у своїх водах

стор. 5»

Європа йде в трубу Промінчик світла

«А зараз розкажу вам ще один анекдот!».❙

стор.  3»

Комплекс із 

переробки органічної 

сировини невдовзі 

збудують у Києві

І розвіється дим?

стор. 5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,995 грн 

1 € = 27,759 грн

1 рос. руб. = 0,391 грн

РИМА ТИЖНЯ

Назустріч святу
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■У цьому танго 
один із партнерів 
кульгавий
Візит делегації НАТО до України продемонстрував 
тенденції до зближення... і віддалення

А ось тепер розкажи мені, 
друже,
Після заговин і
розговінь,
Після скандалів,
смішних і не дуже, —
Ким ти одягнешся на
Хеловін?
Може, одягнешся ти
депутатом,
Що в телефоні шукає
пригод?
Сивим, поважним і
бородатим —
Саме таких обирає
народ!

Може, одягнешся ти
пасажиром,
Хоч взагалі-то ти —
машиніст.
Може, ти тоном
брутально-фальшивим
Схочеш надати
абсурдові зміст?
Може, умієш ти пам’ять
стирати,
Вмієш у мозку поставити
блок?
Тільки ж потрібно костюм
підібрати.
Тільки не варто
вбиратись, як лох!



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2  ЛИСТОПАДА 20192 ІнФорУМ
«Це дуже важливо, щоб українська молодь мала можливість показувати 
свої відкриття на міжнародній арені. Щороку сотні дітей стають освітніми 
дипломатами України, і їхнi перемоги допомагають по-іншому відкрити нашу 
державу світу».

Євген Кудрявець
заступник директора Малої академії наук 

України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
зріс держ-

борг України, інформують на сайті Міністер-
ства фінансів.

До 83 млрд
євро
українці вклали у сонячні електростанції, за да-
ними Кабінету Міністрів.

українських підлітків
пробували пити, свідчать цьо-

горічні результати (ESPAD), «Європейського опи-
тування учнів щодо вживання алкоголю й нарко-
тичних засобів».

спирту
в Україні пе-

ребуває у тіні, заявила заступ-
ник керівника офісу президента 
Юлія Ковалів.

заповнений
Земельний кадастр, 

написав заступник міністра розвитку економі-
ки, торгівлі й сільського господарства Тарас 
Висоцький на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Близько 300 млн 80% На 73%86% 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби 
офіційно зафіксовано 28 
випадків порушення ре-
жиму вогню збройни-
ми формуваннями Росій-
ської Федерації та їхні-
ми посіпаками. Против-
ник обстрілював позиції 
підрозділів Об’єднаних 
сил iз заборонених Мінсь-
кими домовленостями мі-
нометів калібру 82 мм, із 
гранатометів різних сис-
тем, стрілецької зброї та 
протитанковими керова-
ними ракетами (ПТКР). 
Окрім того, зафіксовано і 
вогневу активність воро-
жих снайперів.
 На донецькому на-
прямку в районі відпові-
дальності оперативно-
тактичного угруповання 
«Схід» ворог обстріляв 
позиції Об’єднаних сил 
неподалік Богданівки, 
Авдіївки, Красногорів-
ки, Водяного.
 На луганському на-
прямку в зоні відпові-
дальності оперативно-
тактичного угрупован-
ня «Північ» противник 
здійснив обстріли побли-
зу Луганського, Кримсь-
кого, Зайцевого, Ново-
тошківського, Південно-
го, Троїцького, Новолу-
ганського, Горіхового.
 За цей період через 
обстріли загинув один 
військовослужбовець зі 
складу Об’єднаних сил, 
два — зазнали поранень, 
а ще один — отримав 
бойове травмування. За-
гиблий — 35-річний сер-
жант 28-ї окремої механі-
зованої бригади імені Ли-
царів Зимового походу 
Віталій Носкевич. Вої-
на вбив у районі Крас-
ногорівки снайпер. Ві-
талій Носкевич народив-
ся 10 серпня 1984 року, 
жив у місті Коломия Іва-
но-Франківської облас-
ті. Він — дев’ята бойова 
втрата Об’єднаних сил у 
жовтні. 
 Військовий волон-
тер Роман Бурко, один з 
очільників волонтерської 
розвідувальної спільноти 
IformNapalm, вкотре за-
значив, що кількість об-
стрілів в офіційній ста-
тистиці спеціально зани-
жена. «Коли ми влітку 
писали, що вони зани-
жують обстріли і вказу-
ють нулі у звітах та на 
80% демонструють мен-
ше обстрілів, ніж ОБСЄ, 
то було багато скептиків 
і проти нас почалась кам-
панія з дискредитації», 
— написав він у себе на 
сторінці у «Фейсбуцi».
 Його слова опосеред-
ковано підтверджують 
дані української сто-
рони Спільного центру 
контролю та координа-
ції (СЦКК) режиму при-
пинення вогню на Дон-

басі. Відповідно до заяви 
СЦКК, перед початком 
розведення сил і засобів 
підтримувані Росією бо-
йовики не дотримали 
умови про відсутність об-
стрілів поблизу Золото-
го в Луганській облас-
ті упродовж семи днів. 
«Зокрема, 28.10.2019, у 
період із 20:45 до 21:25 та 
з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ 
РФ у напрямку н.п. Золо-
те-4 здійснено обстріли із 
застосуванням стрілець-
кої зброї», — йдеться у 
повідомленні, поширено-
му на сторінці штабу опе-
рації Об’єднаних сил.
 На місці обстрілу мо-
більна спостережна гру-
па виявила ушкодження 
приватних будинків на 
вулицях Горіховій та Дов-
женка. 
 Одночасно коман-
дування ООС нагадало, 
що Золоте-4 не входить 
у ділянку розведення 
№2. «Населений пункт 
був і залишається під кон-
тролем українських вій-
ськ, а населення — під за-
хистом Збройних сил Ук-
раїни», — зазначено в 
офіційному повідомленні. 
«Командувач Об’єднаних 
сил генерал-лейтенант Во-
лодимир Кравченко, керів-
ник української сторони 
СЦКК полковник Олек-
сандр Борщевськоий ра-
зом із заступником голови 
СММ ОБСЄ в Україні Мар-
ком Етерінгтоном 30 жовт-
ня відвідали населені пун-

кти Катеринівка та Золо-
те-4, де обговорили з жите-
лями безпекову ситуацію, 
відновлення місцевої ін-
фраструктури, ремонт 
доріг, медичне та інше за-
безпечення», — йдеться 
у повідомленні УС СЦКК 
у «Фейсбуцi» пресцентру 
ОС.
 Наразі периметр Золо-
того-4 патрулюють поси-
лені патрулі Національної 
поліції, про це повідоми-
ла пресслужба Нац поліції  
Луганської області з поси-
ланням на заступника го-
лови відомства Вадима 
Трояна. 
 А ще в районі прове-
дення операції Об’єднаних 
сил введено режим 
«жовтий», який перед-
бачає спеціальні повно-
важення для військово-
службовців та правоохо-
ронців і водночас обме-
ження для цивільного 
населення. Зокрема, «пе-
ребування та переміщен-
ня осіб здійснюється ви-
нятково за наявності до-
кументів, що посвідчують 
особу, при цьому передба-
чено огляд особистих ре-
чей та транспортних за-
собів», — йдеться у пові-
домленні прессцентру ОС. 
Під категорію «цивіль-
них», яких стосують-
ся обмеження, потрапи-
ли й волонтери, які відте-
пер мусять мати спеціаль-
ні дозвільні документи на 
перебування в зоні прове-
дення операції. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Не вперше молоді українські на-
уковці виборюють на міжнародних 
змаганнях перші місця та нагороди. 
Проте дослідження учениці Малої 
академії наук України Ольги Хара-
сахал стало унікальним, адже до про-
єкту, який представила дівчина, у її 
віковій категорії науковці не змог-
ли досягти таких результатів. Дівчи-
на виборола перше місце на одному з 
найбільших світових конкурсів нау-
кових проєктів MOSTRATEC 2019, 
що проходив у Бразилії. У своєму до-
слiдженні Ольга Харасахал запропо-
нувала метод виявлення метастаз на 
ранніх стадіях онкозахворювань, що 
є унікальною можливістю для хворих 
не пропустити початок хвороби. 
 Ольга — молодий науковець, крім 
дослідження проблем раку, вона та-
кож працює волонтером у госпіталі 
та з 14 років допомагала воїнам АТО 
в Маріуполі. І це не перша її перемо-
га, також вона була переможцем сві-
тового конкурсу INTEL ISEF. Зазна-
чимо, що в конкурсі MOSTRATEC бе-
руть участь 35 країн світу в 15 номі-
націях. Він має дуже сувору систему 
рецензії та добору учасників. Кожен 
по 12 годин у день презентує свій про-
єкт за стендом i проходить детальний 
контроль iз допуску до захисту та по-
дальшої презентації журі. Україна 
цього року була вперше афілійова-
на через Національний центр «Мала 
академія наук України» до даних 
змагань. «Це дуже важливо, щоб ук-
раїнська молодь мала можливість по-
казувати свої відкриття на міжнарод-
ній арені. Щороку сотні дітей стають 
освітніми дипломатами України, і 
їхнi перемоги допомагають по-іншо-
му відкрити нашу державу світу», — 
зазначає заступник директора МАН 
Євген Кудрявець.

 Дослідження стосовно методу бо-
ротьби з раком Ольга Харасахал обра-
ла не просто так. За останні 100 років 
за рівнем захворюваності та смертності 
у світі онкопатологія перемістилася з 
десятого місця на друге, поступаючись 
лише хворобам серцево-судинної сис-
теми. За даними ВООЗ, щороку у світі 
хворіють 10 мільйонів осiб. Як ствер-
джують у ВООЗ, смертність від раку до 
2030 року зросте на 45%, порiвняно з 
рівнем 2007 року. При цьому, за слова-
ми науковців, можна було б запобігти 
до 40% випадків захворювання на рак, 
якби люди вели здоровий спосіб жит-
тя та поліпшили механізми виявлення 
раку, тобто обстежувалися й перевіря-
ли свій стан здоров’я. 
 У свою чергу, Україна посідає дру-
ге місце в Європі за темпами поширен-
ня раку. Щорічно в Україні понад 160 
тисяч осiб дізнаються, що вони он-
кохворі. Медики ж переконують, що 
кількість хворих могла б бути вдвічі 
меншою, якби люди вчасно звертали-
ся до лікаря та проходили обстежен-
ня. «Щороку в нашій країні від раку 
помирають близько 90 тисяч осіб, iз 
них 35% — люди працездатного віку. 
Щодня в Україні хворіє на рак 450 
людей, iз них помирають 250. Усе це 
могло б скоротитися на 50%, якби 
люди зважали на свій раціон, спосіб 
життя, більше часу проводили на сві-
жому повітрі й, що дуже важливо, не 
нервували. Бо стреси  руйнують стан 
нашого здоров’я. Але, на мою думку, 
найважливішим чинником таки за-
лишається обстеження та перевірка 
в лікарів. Щорічні обстеження уне-
можливлюють серйозні прояви будь-
яких хвороб», — прокоментувала 
«УМ» лікарка-онколог Галина Сте-
пунець. За розрахунками фахівців, 
до 2020 року кількість уперше за-
хворілих на рак в Україні може пе-
ревищити 200 тисяч осіб. ■

НА ФРОНТІ 

За обстрілами 
тиші не почуєш
Росіяни не припиняють стріляти, 
в тому чилі й по ділянках 
розведення

■ПЕРЕМОГА

Не чекай, 
коли рак на горi свисне
Українка виборола в Бразилії «золото» 
за новий метод боротьби з онкологiєю

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 На окупованих територіях російські війська та місцеві бойовики ого-
лосили про початок воєнних навчань за участі підрозділів т. зв. «МНС», 
«Народної міліції» і «МВС» ОРДЛО у зв’язку з «прибуттям в зону від-
ведення українських радикалів», що «може нести небезпеку для життя 
мирного населення». 

ДО РЕЧІ

 Служба безпеки України заявляє, що провела спецоперацію і виве-
ла з тимчасово окупованої території Донеччини колишнього представ-
ника так званого «Центру спеціальних операцій «МДБ» «ДНР», створе-
ного спецслужбами РФ і повністю ними контрольованого. «Чоловік став 
свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур 
полонених військовослужбовців Збройних сил України, а також проти-
правної діяльності російських спецслужб. Згодом він виявив готовність 
залишити ОРДО для надання українським контррозвідникам цієї інфор-
мації», — йдеться у повідомленні речників СБУ.
Перевірка спецслужби підтвердила, що колишній учасник незаконних 
збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях, не 
вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Суд врахував надану 
інформацію та допомогу слідству і, відповідно до законодавства, звіль-
нив його від кримінальної відповідальності.

■

■

Радість від перемоги Ольга розділила з учасником української команди 
Дмитром Соломянюком (ліворуч) та заступником директора МАН Євгеном Кудрявцем.
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙
❙
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Горіло листя, палало...❙

українців
довіряють волонте-

рам та ветеранам АТО, йдеться в опитуванні, прове-
деному соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні.

Близько  68% марафоні
морської піхо-

ти у Вашингтоні взяли участь українські 
бійці, повідомляє «Голос Америки».

країн
купують українсь-

кі книжки, розповіли в Українському ін-
ституті книги.

збільшився
роздрібний то-

варообіг в Україні, констатували в Держ-
статі.

може зрости частка зе-
леної енергетики в Ук-

раїні в наступному році, на думку керівни-
ка енергетичної компанії Rengy Development 
Нарека Арутюняна.

У 44-му Понад 40 На 20 % До 11%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Потрапили 
в павутину 
Українці все частіше 
користуються 
інтернетом
Олександра ТВЕРДА

 Кількість інтернет-користу-
вачів в Україні становить 22,9 
мільйона людей. Про це йдеться  у 
дослідженні Factum Group для ін-
тернет-асоціації України за третій 
квартал 2019 року. Уперше за три 
роки кількість інтернет-користува-
чів зросла на 7% - до 71%. «Однією 
з причин такого зростання є «смар-
тфонізація» населення. На сьогодні 
22% користувачів виходять в інтер-
нет винятково за допомогою смарт-
фонів», — йдеться у дослідженні. 
 Зокрема, зросла кількість ін-
тернеткористувачів у селах та міс-
тах із населенням до 100 тисяч. Ін-
тернет мають вдома 65% українців. 
Найчисельнішу категорію серед ко-
ристувачів інтернету становлять 
молоді люди у віці від 25 до 34 років 
— 25%. Не часто в мережу входять 
люди після 65 років — усього 8%. 
Якщо говорити про рівень достат-
ку, то практично весь український 
інтернет складається з населення з 
середнім і нижче середнього рівнем 
доходу — 44% і 40%, відповідно.
 Технологічний прогрес змінив 
не лише світ, а й і наше світосприй-
няття. Якщо раніше люди дивили-
ся один одному в очі, то тепер вони 
все частіше зосереджують свій пог-
ляд на гаджетах.
 Відповідно до нового звіту від 
Hootsuite і We Are Social, середньо-
статистична людина проводить 
більше чверті свого життя в інтер-
неті. Люди щодня витрачають в се-
редньому 6 годин і 42 хвилини на 
інтернет. Половина цього часу при-
падає на мобільні пристрої. Кожна 
людина проводить у глобальній ме-
режі більше 100 днів на рік.
 Статистика по країнах показує, 
що найбільше часу в інтернеті про-
водять жителі Філіппін — близь-
ко 10 години 02 хвилин, а наймен-
ше — японці, які приділяють гло-
бальній мережі всього 3 години 45 
хвилин у день. Крім цього, у звіті 
зазначено, що число користувачів 
інтернету зростає зі швидкістю по-
над мільйон людей в день, а кіль-
кість власників мобільних при-
строїв становить близько 5,1 міль-
ярда осіб. У дослідженні компанії 
We Are Social та Hootsuite повідом-
ляють, що доступ до інтернету не-
рівномірно розподілений по зем-
ній кулі — найменше інтернет-ко-
ристувачів у країнах Центральної 
Африки та Південної Азії. Проте 
країни цих регіонів світу за остан-
ні роки характеризуються найви-
щими показниками росту. 
 Серед соцмереж за популяр-
ністю лідирує Facebook — 2,17 мі-
льярда активних користувачів у 
2018 році. За ним слідують Youtube 
і Whatsapp. А кількість користува-
чів Instagram за останній рік збіль-
шилась на третину. 
 Нагадаємо, найпопулярніші ре-
сурси в Україні — Google, YouTube 
і Facebook. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Тернопільські правоохоронці запрова-
дили новацію у боротьбі з наркоманією.
Відтепер до цієї нелегкої справи будуть 
підключені комунальні служби міста, а 
також — представники ЖЕКів та ОСББ. 
Ідеться про виявлення та ліквідацію так 
званих «закладок» — відповідних на-
писів, графіті та інших позначок на сті-
нах будівель i парканах, які допомагають 
зацікавленим знайти і придбати нарко-
тики. Як повідомляє відділ комунікації 
поліції Тернопільської області, на не-
давній зустрічі співробітників управлін-
ня протидії наркозлочинності та кому-
нальних установ було ухвалено рішення 
спільними зусиллями «виявляти, доку-
ментувати, а потім знищувати рекламні 
надписи на будинках та інших будівлях 
про продаж заборонених речовин».
 За словами начальника управління 
протидії наркозлочинності національної 

поліції в Тернопільській області Михайла 
Димиди, для цього буде створено спеціаль-
ну групу, куди увійдуть представники пра-
воохоронних органів, комунальних під-
приємств, муніципальної поліції, ЖЕКів, 
ОСББ та інших організацій і установ.
 Будь-яка інформація про «криміналь-
ні» написи на вулицях, у дворах, парках i 
скверах буде оперативно передаватися пра-
воохоронцям, які її документуватимуть, пе-
ревірятимуть отримані дані та викривати-
муть злочинців, а комунальники під кон-
тролем муніципальної інспекції займати-

муться знищенням забороненої реклами.
 Як розповів Михайло Димида, про-
давці наркотиків працюють за традицій-
ною схемою — обирають один із мікро-
районів обласного центру, впродовж од-
нієї-двох діб наносять відповідні надпи-
си, відтак очікують клієнтів. Останні ж, 
побачивши бажану позначку, повідомля-
ють про неї й своїх наркозалежних знайо-
мих. Зрозуміло, що тільки власними си-
лами оперативно виявляти та ліквідову-
вати всі такі позначки правоохоронцям 
було досить складно. ■

СПІВПРАЦЯ

Комунальний детектив
Боротися з розповсюдженням наркотиків поліції 
допоможуть працівники ЖЕКів

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 На Черкащині тривають ро-
боти з капітальної реконструк-
ції обласного драматичного те-
атру імені Тараса Шевченка, 
в якому чотири роки тому че-
рез пожежу згоріла глядацька 
зала та обвалився дах.
 Як повідомили «УМ» у 
Черкаській обласній держав-
ній адміністрації, наразі в 
драмтеатрі вже відремонту-
вали фасад, практично завер-
шили внутрішні ремонтні ро-
боти на всіх поверхах, зокре-
ма, у фойє, в актовому залі, 
вбиральнях, у коридорах, та 
відновили всі комунікації.
 «На черзі — підключен-

ня будівлі до електричних ме-
реж i благоустрій навколиш-
ньої території.  Область та 
місто досягли домовленості, 
що черкаська міська влада фі-
нансово підтримає відбудову 
театру та надасть субвенцію з 
міського бюджету на благоус-
трій території», — розповідає 
заступник голови Черкаської 

ОДА Віктор Карпенко.
 За його словами, ці кошти 
необхідно використати ефек-
тивно. Насамперед треба вре-
гулювати питання підклю-
чення до зовнішніх мереж, що 
нині й вирішується.
 Ідеться, наголошує пан Кар-
пенко, про збільшення потуж-
ності електромережі театру з 

280 кіловат до 400. Оскільки за-
кладені у проєкті потужності не 
дають можливості підключити 
все наявне електрообладнання. 
Щодо водовідведення, то є пот-
реба у заміні старих труб, які 
прокладені на прилеглій до те-
атру території. З цим питанням 
вирішено звернутися до Чер-
каської обласної ради задля от-
римання фінансування на такі 
роботи.
 До середини грудня у Чер-
каському драмтеатрі плану-
ють завершити першу чергу 
реконструкції, яку розпочали 
у жовтні 2017 року. А вже на-
ступного року, підсумовують у 
Черкаській обласній держав-
ній адміністрації, там розпоч-
нуть облаштовувати сцену. ■

РЕМОНТ

На втіху Мельпомені
Триває реконструкція обласного 
драмтеатру

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Щороку із настанням осені 
українці починають активно 
займатися «національним ви-
дом спорту»: спалюють опа-
ле листя, суху траву, гілки. І 
пальму першості в цьому за-
нятті тримають мешканці сіл 
та малих містечок, уперто от-
руюючи повітря і собі, і людям. 
Адже всім довкола доводиться 
дихати вуглекислим газом, не 
кажучи вже про те, що виді-
лення продуктів горіння в ат-
мосферу підсилює парниковий 
ефект на землі в цілому.
 І ось нарешті столична вла-
да вирішила показати приклад 
усій Україні й покласти край 
варварському ставленню до 
природи: у Києві з наступного 
року планується почати будів-
ництво комплексу з переробки 
органічних решток (опале лис-
тя, скошена трава та зрізані гіл-
ки), а в недалекій перспективі 
планують побудувати ще кіль-
ка таких комплексів і наразі 
вивчають усі можливі локації. 
 Завдяки подібним ком-
плексам вироблятиметься біо-
газ, який є різновидом пали-
ва, що утворюється в резуль-
таті розкладання органіки. У 
подальшому його можна пере-
творювати на електричну чи 
теплову енергію або викорис-
товувати як пальне для авто-
мобілів. (Наприклад, у Швеції 
більшість громадського транс-
порту їздить саме на біогазі).
 «Підприємство включати-
ме три біореактори, де і пере-

роблятиметься органічна си-
ровина. За попередніми оцін-
ками — це щороку близько 30 
тонн органіки, яку зараз ко-
мунальні підприємства збері-
гають на спеціальних майдан-
чиках, де або компостують, або 
утилізують», — поінформував 
на своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
депутат та голова постійної ко-
місії з питань екологічної полі-

тики Київської міської ради 
Костянтин Яловий.
 За словами чиновника, від-
криття комплексу дає одразу дві 
переваги: запобігаємо спалю-
ванню листя та отримуємо біо-
газ і добрива, що залишаються 
після переробки органіки. До 
речі, крім листя і трави, у ком-
плексі можна буде переробляти 
продукти харчування, жири та 

рідкі побутові відходи.
 Першу «ластівку» з пере-
робки органіки збудують нам 
фіни. Одна з їхнiх компаній 
уже взяла зразки сировини (во-
логе і сухе опале листя та ско-
шену траву) для проведення 
досліджень.
 Справедливості заради за-
значимо, що, крім київської 
влади, благородний почин під-
хопили й у Рівному, де на місь-
кому полігоні твердих побуто-
вих відходів почали безкоштов-
но приймати опале листя для 
подальшого компостування з 
використанням каліфорнійсь-
ких черв’яків.
 Варто додати, що, як ствер-
джують екологи, спалювання 
трави, листя, гілля не лише за-
бруднює атмосферу, а й псує ро-
дючий шар ґрунту. А як не зга-
дати про загрозу пожеж, від 
яких страждають люди, гинуть 
тварини (зайці, їжаки, дрібні 
гризуни) та комахи. 
 Не варто забувати також і 
про закони України «Про охо-
рону атмосферного повітря» 
та «Про благоустрій у населе-
них пунктах», порушуючи які 
шляхом спалення вищевказа-
них компонентів, можна «заро-
бити» штраф (від 340 до 1 тис. 
360 гривень, а якщо це роблять 
підприємці — від 850 до 1,7 тис. 
гривень).
 Сподіваємося, що екосвідо-
мі українці вже давно вирішили 
для себе проблему опалого листя 
чи сухої трави, компостуючи їх, 
переорюючи на полях і городах 
чи вивозячи на звалища. ■

СТОЛИЦЯ

І розвіється дим?
Комплекс із переробки органічної 
сировини невдовзі збудують у Києві

■
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Двоє без 
третього 
З’їзд суддів спромігся обрати до 
КСУ лише двох суддів — Галину 
Юровську і Петра Філюка
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Конституційний Суд України невдовзі попов-
ниться ще двома суддями. На Всеукраїнському 
з’їзді суддів протягом вівторка і середи делегати 
обрали з 16 кандидатів (попередньо відібраних Ра-
дою суддів за результатами співбесіди та досліджен-
ня анкет) двох нових суддів — Галину Юровську і 
Петра Філюка. 
 Зазначимо, що XVII Всеукраїнський з’їзд суд-
дів мав обрати трьох суддів КСУ за своєю квотою 
(Конституційний Суд складається з 18 суддів, об-
раних на 9 років: по 6 суддів обирає президент, 
Верховна Рада та з’їзд суддів — Ред.). Утім, за сло-
вами речника Державної судової адміністрації Ан-
дрія Лисенка, третього суддю обиратимуть уже на 
наступному з’їзді, дата якого наразі не визначена. 
Адже більше ніхто з претендентів не набрав понад 
140 голосів (норма за регламентом — 50% голосів 
делегатів плюс один і більше голос).
 Для того, щоб обоє обранців вступили в повно-
важення суддів КСУ, потрібно, щоб вони склали 
присягу в сесійній залі Верховної Ради. Наскіль-
ки цей процес буде швидким чи навпаки (були 
випадки, коли обранці не могли скласти присягу 
судді КС місяцями через спротив парламентської 
більшості), побачимо невдовзі. 
 Зауважимо, що кандидатура судді Вищо-
го спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних та кримінальних справ у відставці Га-
лини Юровської була однією з небагатьох, яка не 
викликала зауважень з боку громадських органі-
зацій. За неї шляхом таємного голосування про-
голосували 145 зі 274 делегатів з’їзду.
 Другого суддю Конституційного Суду за своєю 
квотою з’їзд суддів обрав лише наступного дня. Ним 
став Петро Філюк, який отримав 151 голос із 272 де-
легатів, які взяли участь у голосуванні.
 На відміну від пані Юровської, громадські ор-
ганізації закликали делегатів Всеукраїнського 
з’їзду суддів не підтримувати цілу низку негідних 
кандидатів, серед яких було і прізвище голови Во-
линського апеляційного суду пана Філюка.
 Адже, як зазначали журналісти Prosud, цей 
суддя безкоштовно отримав шість земельних ді-
лянок загальною площею — 2,5 га під Луцьком. 
Наразі на даній земельній ділянці розташований 
житловий будинок з огородженою територією, 
який суддя оформив на свого батька. ■

■

Інна СТЕПАНЧУК

 Середа, 30 жовтня, ознаменувалася в 
парламенті одразу кількома скандалами. 
Зокрема, в залі засідань відбулася перша в 
9-му скликанні бійка. В ході обговорення 
створення тимчасової слідчої комісії щодо 
масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 
року спочатку виникла словесна перепалка 
між нардепом від «Опозиційної платформи 
— За життя» Миколою Скориком (він до-
повідав із цього питання) і народним депу-
татом від фракції «Слуга народу» Мико-
лою Тищенком. Коли словесні аргументи 
вичерпалися, депутати почали з’ясовувати 
стосунки просто в залі засідань. Перш ніж 
їх розняли, Тищенко встиг відірвати ґуд-
зик з одягу Скорика. Пізніше, уже в кулу-
арах, Скорик назвав Тищенка «жлобом». 
А проєкт про створення ТСК зрештою було 
відхилено. 
 Ще одним «героєм дня» став нардеп 
Богдан Яременко, якого досі вважали од-
ним із найдосвідченіших у фракції «Слу-
ги народу» і людиною з неза плямованою 

репутацією. Проте в мережу потрапи-
ла його переписка зі смаком «полунич-
ки», сфотографована журналістами. Яре-
менко просто в сесійній залі домовлявся 
про... «послуги» з повією. Коли цей факт 
сплив, Яременко почав виправдовува-
тись (але так, що краще вже мовчав би). 
Він написав у «Фейсбуці», що це, мовляв, 
була спеціально влаштована для недолу-
гих журналістів провокація. У провока-
цію не повірили ні журналісти, ні, ймовір-
но, дружина самого нардепа, бо вже вчо-
ра він через «Фейсбук» вибачався «перед 
усіма, кому своїм необдуманим вчинком 
створив проблеми: від дружини і дітей до 
фракції і президента», а попередній пост 
видалив. 
 Цi дріб’язкові події залишили за кад-
ром основні події парламентського дня: 
протести під ВР проти продажу землі та 
перейменування міста Переяслав-Хмель-
ницький на Київщині на Переяслав (пріз-
вище гетьмана Хмельницького «причепи-
лося» до міста в радянські часи — у жовт-
ні 1943 року — на честь історичного міфу 

про «возз’єднання України з Росією»). А 
ввечері Комітет з питань регламенту роз-
глянув подання генпрокурора Рябошап-
ки про надання згоди на притягнення до 
кримінальної відповідальності нардепа 
Ярослава Дубневича. Його, нагадаємо, 
звинувачують в участі у корупційних схе-
мах щодо закупівель для Укрзалізниці. У 
четвер ВР проголосувала за притягнення 
Дубневича до кримінальної відповідаль-
ності, «за» проголосували 332 нардепи. 
 Нагадаємо, у вівторок парламент ух-
валив у першому читанні ще один при-

нциповий законопроєкт — про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо забезпечення особистого голосу-
вання народними депутатами, якщо про-
стіше — про «кнопкодав ство». Він перед-
бачає відповідальність за голосування від 
імені іншого депутата та покарання штра-
фом у розмірі від 3 до 5 тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.
 Ключовою подією четверга у ВР став 
виступ очільника НАТО Єнса Столтен-
берга. Про це детальніше читайте — на 5-
й стор. ■

Ольга ТИМЧЕНКО 

 19 жовтня 2019 року Верховна 
Рада України ухвалила законопроєкт 
№1008 щодо органів суддівського уп-
равління. «За» проголосували 236 нар-
депів, винятково з фракції «Слуга на-
роду», та деякі позафракційні депу-
тати. Пересічні громадяни звернули 
увагу лише на декілька моментів: кіль-
кість суддів Вищого Суду зменшується 
з 200 до 100, а місячний оклад їх змен-
шується із 75 до 55 прожиткових міні-
мумів (тобто до 105,7 тис. грн). Чому 
ж міжнародна спільнота та деякі ук-
раїнські експерти б’ють на сполох? 
 Реформа судової системи триває 
в Україні впродовж майже всіх років 
незалежності, але найбільш відчут-
ний поштовх вона отримала в 2018 
році, коли було істотно реформова-
но вищі щаблі судової системи з ура-
хуванням європейських стандартів. 
Незважаючи на це, нижчі ланки суд-
дівської системи залишилися недо-
реформованими та недоукомплекто-
ваними: судовій системі бракує 2 ти-
сяч суддів, 19,5 тисячi ув’язнених че-
кають на вирок, щорічно 4 мільйони 
українців звертаються до суду. Це, а 
також відсутність дієвої системи до-
судового врегулювання та професій-
них «фільтрів», які б спрощували роз-
гляд справ, призводить до того, що ве-
личезна кількість справ «йде нагору» 
— до Верховного Суду. Навантажен-
ня на суддів вищого суду чималеньке: 
ВС отримує в середньому 360 справ 
на день. За оцінками експертів, у разі 
скорочення суддівського складу ВСУ 
з 200 до 100 суддів позивачам дове-
деться чекати на розгляд своїх справ 
більш ніж п’ять років! Верховний Суд 
просив депутатів не скорочувати чи-
сельність суддів, та де там .... 
 Умовно кажучи, зменшення шта-
ту суддів удвічі робить їх удвічі лояль-
нішими до влади, а діяльність Верхов-
ного Суду буде зосереджена переважно 
на прецедентних рішеннях. Акцент у 
вирішенні справ перейде до апеляцій-
них суддів, а це вже нижча ланка, при-
йнятніша та зрозуміліша для багатьох 
при владі. 

 Не тільки надмірне навантажен-
ня на суддівський склад непокоїло 
представників «Європейської солідар-
ності», «Голосу» та «Батьківщики», 
які голосували проти законопроету 
№1008.
 Ще 25 вересня 2019 року Гене-
ральний секретар Ради Європи Марія 
Пейчинович-Бурич констатувала, 
що запропоновані Зеленським зміни 
можуть серйозно вплинути на неза-
лежність суддівської системи. Зако-
нопроєкт впливає на статус, кваліфі-
каційні вимоги до суддів. Напередодні 
прийняття закону посли Канади, Ве-
ликобританіі, Німеччини та Євросою-
зу, Американська торговельна палата 
та Європейська бізнес-асоціація звер-
нулись до спікера парламенту Дмит-
ра Разумкова. Таке поважне товарис-
тво не часто збирається разом, щоб 
звернути увагу влади та запропонува-
ти свою допомогу. Застереження були 
досить прозорими: законопроєкт міс-
тить загрози для незалежності судової 
системи України. 
 Адже Верховна Рада також розпус-
тила чинний склад Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів (тільки після її рі-
шення судді затверджуються на посаді) 
і скоротила кількість її членів із 16 до 
12. До того ж ВККС втратила свою не-
залежність: тепер вона підпорядкова-
на Вищій Раді правосуддя, яку ще, до 
речі, не реформовано. Вища Рада право-
суддя буде не лише проводити відбір до 
ВККС, а й затверджувати правила і ме-
тодику відбору суддів, навіть за таким 
делікатним критерієм, як «доброчес-
ність» включно. Так, нам обіцяють, що 
до складу конкурсної комісії увійдуть 
три особи з Ради та три міжнародних ек-
сперти, але ж час, час спливає... 
 Що ж маємо наразі? Запланова-
ний повторний відбір суддів Вищого 
Суду і зменшення їх кількості без чіт-
кої процедури і в незрозумілі строки. 
Перекреслення гарантій, які надає 
суддям Конституція, даючи їм при-
нцип не змінності — суддю неможли-
во звільнити просто так. Отож чекаємо 
на низку гучних справ із поновлення 
на посаді звільнених суддів, на кшалт 
новини про поновлення на посаді Голо-

ви Конституційного Cуду Шевчука. Го-
лова Вищого Суду України Валентина 
Данішевська, яка напередодні у про-
фесійному розпачі роздавала численні 
інтерв’ю, зауважила: «Це — найкращі 
представники, які закрили свої бізне-
си, пройшли конкурс, прийшли на від-
повідальну роботу, а завтра їм скажуть 
«до побачення»! 
 Не тільки моральний аспект непо-
коїть фахівців. Кожна така «реформа» 
суддівської системи буквально паралі-
зує її роботу на чималий строк. Фак-
тично нас чекає параліч судової сис-
теми на досить значний термін: «По-
передня реформа... також починалась 
із перезавантаження судових органів. 
Вища кваліфікаційна комісія при цьо-
му не працювала дев’ять місяців. Вища 
рада правосуддя не працювала рік. За 
цей час майже нічого не відбувалося в 
судовій системі. Також суди втрати-
ли майже третину суддівського корпу-
су», — завважила голова ВС. Так  ство-
рюється процедурний вакуум.
 Так чого домагається влада на-
справді? Голова Верховного Суду Ук-
раїни Валентина Данішевська вважає, 
що єдина мета нової судової рефор-
ми — зміна людей. Нові адміністрації 
і нові президенти вважають за необ-
хідне тримати суддівський корпус на 
ланцюгу, якомога коротшому. Дійс-
но, суддям в Україні виявити незалеж-
ність — це майже здійснити подвиг. І 
не кожен представник Феміди готовий 
її відстоювати. За соціологічними да-
ними Центру Разумкова (опитування 
з 4 по 9 жовтня 2019 року), судовій сис-
темі в цілому не довіряють 70% грома-
дян, а Верховному Суду — 59%. Це — 
одні з найгірших показників довіри до 
державних інституцій. І вважати, що 
корупція зникла з суддівської системи, 
було б легковажно. Але віддамо належ-
не ВСУ: саме від його «фінальної крап-
ки» залежатиме остаточне вирішення 
не тільки резонансних справ Iгоря Ко-
ломойського, а й питання ви борів на 
непідконтрольних територіях. Голо-
ва Верховного Суду Валентина Дані-
шевська звинуватила авторів законо-
проєкту в некомпетентності й прямо 
вказала: «Так звана «судова реформа 
— це просто спроба режиму Зеленсько-
го замінити своїми ставлениками суд-
дів вищого суду для проведення пот-
рібних йому рішень». Додамо до цього 
наміри влади люструвати представни-
ків судової гілки, які займали посади 
не менш ніж рік у період президентс-
тва Петра Порошенка...
 Суддівському корпусу є над чим по-
думати. А законопроєкт ще повинен 
підписати президент. ■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

ПАРЛАМЕНТ 

Нова рада — старі приколи 
Перша бійка, Переяслав без Хмельницького і 
«полуничка» від Яременка

■

ПІДКИЛИМНІ ІГРИ 

Судний день для Феміди
Судова реформа в Україні: зменшення державних 
витрат чи вкорочення «ланцюга»?

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Данська енергетична 
агенція 30 жовтня дозво-
лила прокласти ділянку 
газопроводу «Північний 
потік-2» через свої води. 
При цьому в Копенгагені 
наполягли на найбільш ко-
роткому маршруті, довжи-
на якого становить 147 кі-
лометрів. 
 Це рішення Данії при-
брало останню перепону на 
шляху російського газопро-
воду до Європи в обхід Ук-
раїни, зазначає Бі-Бі-Сі. До 
цього часу Данія залишала-
ся останньою країною, яка 
не видавала «Газпрому» 
дозвіл на будівництво га-
зопроводу. Раніше погоди-

лись Німеччина, Фінлян-
дія і Швеція. «Північний 
потік-2» дозволить постав-
ляти газ із Росії напряму 
до Німеччини. Його про-
кладають Балтійським мо-
рем. Довжина газопроводу 
— понад 1,2 тисячі кіломет-
рів. 
 Вартість будівництва 
морської ділянки «Пів-
нічного потоку-2» оціню-
ють приблизно у 9 мільяр-
дів євро. Проєкт вважаєть-
ся дуже вигідним для його 
учасників — «Газпрому» та 
низки європейських енер-
гетичних компаній. За де-
якими оцінками, він має 
повністю окупитися менш 
як за 10 років. Очікується, 
що «Північний потік-2» мо-

жуть ввести в експлуатацію 
вже до кінця цього року.
 Запуск «Північного по-
току-2» планували провес-
ти наприкінці цього року, 
адже будівельники прокла-
ли вже 87% газогону. Тер-
міни зривались через від-
сутність дозволу данської 
влади. Тепер, коли він от-
риманий, на завершення 
робіт піде приблизно півто-
ра місяця. 
 Україна давно виступає 
проти будівництва «Північ-
ного потоку-2», адже він на-
пряму вдарить по її доходах 
від транзиту російського 

газу до Європи. Приміром, 
минулого року Росія екс-
портувала до Європи тро-
хи більше 200 млрд кубо-
метрів газу, 86 млрд кубів 
— саме через Україну. За-
вдяки цьому «Нафтогаз» 
отримав близько 2,6 млрд 
доларів, а це більш як 2% 
ВВП України.
 Хоча введення «Північ-
ного потоку-2» теоретично 
може дозволити Росії від-
мовитися від транзиту газу 
через Україну, Європа все 
ж виступає проти такого 
кроку. Вона, зокрема, на-
полягає на укладенні ново-

го українсько-російського 
договору про транзит. Чин-
ний добігає кінця напри-
кінці 2019 року, новий досі 
не підписано. Голова прав-
ління НАК «Нафтогаз» Ан-
дрій Коболєв, коментуючи 
рішення Данії, сказав, що 
цей крок не став для Украї-
ни несподіванкою.
 Київ виступає проти 
«Північного потоку-2» не 
лише з економічних, а й 
політичних причин. Цей 
проєкт загрожуватиме на-
ціональній та оборонній 
безпеці не лише України, а 
й європейських країн. Гла-
ва Ради національної без-
пеки України Олександр 
Данилюк назвав документ 
«політичним інструмен-
том», який загрожує без-
пеці Європи. Подібну пози-
цію твердо відстоювала і по-
передня українська влада. 
 У міністерстві енерге-
тики США будівництво га-
зопроводу вважають «руй-
нівним ударом» по Європі. 
США висловлюють побою-
вання щодо того, що Євро-
па посилить свою залеж-

ність від російського газу. 
На думку американських 
політиків, він також доз-
волить Росії припинити 
транспортування газу че-
рез Україну. 
 «Північний потік-2» не-
гативно оцінює також низ-
ка європейських країн, зок-
рема, Латвія, Литва і Поль-
ща, які називали цей проєкт 
не стільки енергетичним, 
скільки політичним. 
 «Друзі, ніхто ж iз нас не 
наївний і розуміє, що озна-
чає данське рішення щодо 
дозволу Північного потоку, 
— прокоментував подію екс-
міністр МЗС Павло Клім-
кін. — Тим більше за два 
місяці до завершення на-
ших контрактів iз РФ, що 
ставить нас у заздалегідь 
невигідну позицію. Це оз-
начає, що ЄС допускає будь-
який, підкреслюю, БУДЬ-
ЯКИЙ, розвиток подій в Ук-
раїні і хоче застрахуватися 
від нього. Варто замисли-
тися над цим, ми на порозі 
дуже складних і непересіч-
них подій. І ставка в них не 
Донбас, а Україна».■

Ігор ВІТОВИЧ

30-31 жовтня в Україні перебувала з дво-
денним візитом Північноатлантична рада 
НАТО на чолі з Генсеком Альянсу Єнсом 
Столтенберґом. Ця зустріч мала відбути-
ся ще в середині літа, але її проведення 
відтермінували до часу, коли буде цілком 
сформована українська влада та коли вона 
остаточно визначиться стосовно політики 
відносин з Північноатлантичним блоком.

Тепло в Одесі
 У перший день візиту, 30 жовтня, Єнс 
Столтенберґ вперше відвідав Одесу — нині 
головне місто Військово-морських сил 
України. Разом із керівником військово-
політичного блоку до України прибули всі 
члени Північноатлантичної ради НАТО 
— представники 29 країн-членів, основ-
ний орган прийняття політичних рішень 
НАТО. Цього разу прибув навіть представ-
ник Північної Македонії, яка невдовзі має 
стати членом Альянсу. Західну делегацію 
в Одесі супроводжували міністр оборони 
Андрій Загороднюк, віцепрем’єр-міністр із 
питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, ко-
мандувач ВМСУ Ігор Воронченко та інші 
представники військового командування.
 Кульмінацією перебування делегації 
НАТО в Одесі став виступ Генсека Єнса 
Столтенберґа в Одеській морській ака-
демії. У ньому очільник Альянсу спочат-
ку не пошкодував компліментів на адресу 
Одеси та навчального закладу, у якому пе-
ребував: «Я справді радий бути у цьому іс-
торичному місті, столиці українських вій-
ськово-морських сил... Одеська морська 
академія, де ми зараз перебуваємо, почала 
свою історію 75 років тому. НАТО від вас 
не дуже відстає. Цього року ми відзначає-
мо 70-річчя нашого Альянсу». 
 Потім перейшов до конкретики: 
«Спільні цінності НАТО дозволили нам 
розвинути глибоке партнерство з нашими 
друзями навколо світу. Серед цих друзів 
— Україна. Ми маємо партнерство для 
того, щоби працювати разом, підтриму-
ючи один одного. І саме тому, хай якими 
складними є виклики, хай якою серйоз-

ною є загроза, я впевнений, що разом — 
як друзі та партнери — ми здатні подола-
ти будь-які складнощі».
 Столтенберг також згадав про найбо-
лючіше для України: «Минуло більше 
п’яти років відтоді, як Росія незаконно 
анексувала Крим, складову частину суве-
ренної України. Росія підірвала суверені-
тет та територіальну цілісність України. 
І це підриває не одне десятиріччя дій за-
для миру та стабільності в Європі. НАТО 
ніколи не визнає незаконну та нелегальну 
анексію Криму Росією».
 І, на завершення, розповів про перспек-
тиви відносин і конкретні проєкти: «НАТО 
підтримує зусилля України, спрямовані на 
реформування її оборонних інституцій та 
збройних сил. Комплексний пакет допомо-
ги Україні, схвалений НАТО, стосується 
багатьох речей. Він покликаний:посили-
ти демократичний контроль за збройними 
силами; поліпшити управління всередині 
війська; викорінити корупцію у безпеково-
му секторі та забезпечити його якісне уп-
равління; допомогти боротися з постійним 
напливом кібератак; підвищити якість вій-
ськової освіти і навчання, а також заохочу-
вати прийняття стандартів НАТО. Ми та-
кож збільшили нашу підтримку в Чорному 
морі, включаючи співпрацю з українським 
ВМФ — із більшим рівнем обміну інформа-

цією з НАТО, з візитами (кораблів НАТО) 
до українських портів та зі спільними нав-
чаннями».
 У цій промові Столтенберг виклав фак-
тично все, з чим прибув до України. І тор-
кнувся питання можливого вступу Ук-
раїни до Альянсу та головної перешкоди 
на цьому шляху.  Генеральний секретар 
НАТО заявив в Одесі, що Росія не має пра-
ва втручатись та впливати на рішення Ук-
раїни стати членом Альянсу. За його сло-
вами, рішення про вступ країни до НАТО 
можуть прийняти лише 29 держав, які до 
нього входять. «Росія не має права голосу. 
У них немає жодної юридичної підстави, 
щоб впливати на таке рішення, оскільки 
це закріплено в документах, які, до речі, 
підписала і Росія... Кожен народ має пра-
во вирішувати, частиною яких безпеко-
вих домовленостей йому стати», — ска-
зав Генсек.

І прохолодно в Києві
 Під час другого дня перебування деле-
гації НАТО в Україні, вже в Києві, відбу-
лася коротка особиста зустріч президента 
України та Генсека Альянсу в Маріїнсь-
кому палаці, а після неї — ще більш ко-
ротка пресконференція, під час якої Во-
лодимир Зеленський заявив, що Україна 
готова прискорити підготовку до членс-
тва в НАТО. «Ми готові ще ближче спів-
працювати з Альянсом і прискорити під-
готовку до членства в НАТО, не знімаючи 
з порядку денного можливості приєднан-
ня України до ПДЧ (плану дій для членс-
тва в Альянсі. — Ред.). Ми готові вже сьо-
годні практичною роботою доводити, що 
Україна заслуговує на такий формат від-
носин з Альянсом», — цитує Зеленського 
«Інтерфакс-Україна».
 Далі відбулося засідання Комісії Ук-
раїна-НАТО за участі Єнса Столтенберга 
та Володимира Зеленського, на якому був 
офіційно викладений Комплексний пакет 
допомоги Україні, зміст якого був озву-
чений днем раніше в Одесі. Український 
президент також повідомив, що під час за-
сідання Комісії Україна — НАТО сторо-
ни домовилися про оновлений «консолі-
дований пакет проєктів і практичних за-
ходів щодо перспективи співпраці в рам-
ках програми розширених можливостей 
НАТО». 

 У свою чергу Столтенберг заявив, що 
процес реформ є абсолютно необхідним для 
майбутньої безпеки та процвітання Украї-
ни, а також просування до майбутнього 
членства в НАТО. Пізніше, під час висту-
пу у Верховній Раді Генсек НАТО однак на-
гадав, що двері Альянсу відчинені для тих, 
хто бажає вступити до нього, але шлях до 
членства — складний. 
 Стотенберг знову наголосив, що Аль-
янс ніколи не визнає незаконної анексії 
Криму Росією, і закликав РФ поверну-
ти Україні військові кораблі, захоплені 
поблизу Керченської протоки. Столтен-
берг анонсував також збільшення під-
тримки України через проведення нав-
чань у Чорному морі.

Різноголосся заяв
 25 жовтня міністр оборони України Ан-
дрій Загороднюк за підсумками його участі 
у засіданні міністрів оборони Альянсу в 
Брюсселі заявив, що Україна перезапускає 
формат співпраці з НАТО. Але не відомо, 
яким буде цей «новий формат», бо з табору 
«слуг народу» лунають різні заявив, часто 
такі, що суперечать одна одній. Ті з парла-
ментських «слуг народу», яким фракція 
видала «ліцензію» на спілкування із ЗМІ, 
знову почали повторювати вже призабуту 
з часів Януковича фразу: «У НАТО нас не 
чекають». Немає чіткості і з боку уряду та 
найближчого оточення Зеленського.
 Міністерство оборони та МЗС вважа-
ють неефективною ідею переподання за-
явки на отримання Плану дій щодо член-
ства в НАТО. Міністр оборони, зокрема, 
вважає, що в цьому немає практичного 
сенсу. Натомість Україні, за його слова-
ми, слід сконцентруватися на практич-
них результатах.
 Україна не подаватиме нову заявку на 
План дій щодо членства, оскільки вважає 
чинною стару заявку від 2008 року, зазна-
чив міністр-«євроінтеграційник» Дмит-
ро Кулеба. Альянс уже зробив свій вибір 
щодо України в 2008 році, коли закріпив у 
рішенні Бухарестського саміту готовність 
НАТО до ПДЧ України та Грузії. За сло-
вами Кулеби, тепер Україна має за п’ять 
років досягти рівня, коли відповідатиме 
принципам і критеріям НАТО. ПДЧ — це 
технічне, а не політичне питання, заявив 
Кулеба.■ 

КОНТАКТИ

У цьому танго один 
із партнерів кульгавий
Візит делегації НАТО до 
України продемонстрував 
тенденції до зближення... 
і віддалення

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 «Європейська Солідарність» зареєструвала проєкт заяви ВР про першочергові кроки забезпечен-
ня євроатлантичної інтеграції України — набуття повноправного членства в Альянсі. Про це повідо-
мила нардеп фракції Ірина Геращенко. «Нас тривожать заяви з владного табору, що ніхто нам зараз 
ПДЧ не дасть, а отже, не варто і наполягати, — пише пані Ірина у «Фейсбуці». — Якби ми були «ре-
алістами», будували зовнішню політику за принципом «ніхто нам безвіз, поки йде війна, не дасть» і 
не тиснули на наших партнерів, то й досі б Україна не мала б ані Угоди про асоціацію, ані безвізу. Ми 
не закликаємо ще раз просити ПДЧ, Україна подала відповідне звернення ще в 2008 році. Але ми по-
винні актуалізувати нашу позицію. Тому пропонуємо звернутися до НАТО із заявою про підтверджен-
ня наміру України отримати ПДЧ, й очікуємо, що парламенти країн-членів Альянсу сприятимуть отри-
манню Плану. Але про це потрібно з ними говорити, тиснути, добиватися». 

■

Єнс Столтенберг вперше приїхав до Одеси.❙

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Європа йде в трубу
Данія дозволила будівництво 
«Північного потоку-2» у своїх водах

■

Введення в дію «Північного потоку-2» боляче вдарить 
Україну по кишені.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Виступаючи в парламенті, Єнс Столтенберг 
процитував вірш Тараса Шевченка. «Страшно 
впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше 
— спати, спати і спати на волі», — зацитував 
генсек вірш Кобзаря. Депутати на це відреагу-
вали оплесками.

■



КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.40, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 
людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.15 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали-

2019»
20.45 Комедія «Свати»
21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»
22.45 «Гроші-2019»
00.00 «Дубінізми» 

— «Політичні, 
суб’єктивні підсумки 
тижня від Олександра 
Дубінського»

00.20, 0.50 «Танці з зірками-
2019»

04.00 Т/с «Центральна 
лікарня»

ІНТЕР

03.10, 20.00 «Подробиці»

03.40, 3.55 «Навколо М»

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, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

09.30, 18.00, 19.00 

«Стосується кожного»

11.25, 12.25 Х/ф 
«Графітове серце»

15.50 «Жди меня. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. По той бік 

фронту»

23.55 Т/с «Ні кроку назад!»

01.30 Х/ф «Охоронець для 
доньки»

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, 23.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Зона ночі

05.20 Абзац

06.00, 8.00 Kids Time

06.05 М/ф «Агент Марні»

08.05 Х/ф «Доктор 

Дуліттл»

09.40 Х/ф «Доктор 

Дуліттл 2»

11.10 Х/ф «Казки на ніч»

13.10 Х/ф «Робін Гуд»

15.20 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»

18.00 Lе Маршрутка

19.00 Ревізор

21.55 Страсті за Ревізором

00.00 Таємний агент

01.20 Таємний агент. Пост-

шоу

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.00, 13.25 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Падіння 

Олімпу»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда. 

Прем’єра

22.30 Свобода слова

23.55 Х/ф «Драйвер на ніч»

01.45 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

05.00 Top shop

05.45 Х/ф «Дике кохання»
08.00, 17.00 «Випадковий 

свідок»

08.40 Х/ф «Командир 
щасливої «Щуки»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 3.45 «Речовий доказ»

15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.55 Х/ф «Вій»
04.10 «Правда життя»

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 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

10.00 «Пармський монастир». 

Художній фільм 

11.50 Концертна програма 

з Палацу спорту. Без 

обмежень — Буду з 

тобою! 

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Музеї. Як це працює. 

Картинна галерея 

14.35 Культура діалогу 

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу 

16.35 РадіоДень 

17.00 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Музика. 

Революційні пісні 

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ОБ’ЄКТ

20.00 Острови. 

Багамські острови. 

таємничі печери і 

затонулі кораблі. 

Документальний фільм

21.00 Новини 

21.30 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

MyStreetFilmsUkraine. 

Кращі роботи 2015-го 

21.45 Мій кристал. Фільм 

Оксани Казьміної

21.55 Цвєтаєвої і 

Маяковського, Фільм 

Поліни Мошенської та 

Марини Ляпіної

22.05 Я на дитмайданчику. 

Фільм Поля Гранека

22.15 На Сході. Фільм Пьотра 

Армяновського

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини

23.25 Тема дня

00.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.45 Дивацька історія 

України 

01.15 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 

програма

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир 

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний цикл 

04.15 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.05 Наречена для тата

08.05 Т/с «Коли ми вдома»

09.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.10 МастерШеф. 

Професіонали

15.30, 19.00, 23.45 Хата на 

тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Т/с «Місто закоханих»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.20, 18.15 «Спецкор»

10.00, 18.50 «ДжеДАІ»

10.35, 19.25, 20.30 Т/с «Брати 

по крові»

14.10 Х/ф «Політ Фенікса»
16.15 Х/ф «На межі»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»

01.00 «Облом.UA.»

05.30 М/ф «Зачарований 

запорожець»

05.40 М/ф «Вій»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «Колос» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45 «AUTO ГОЛ!»

12.00 «Мілан» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

13.45 «Гент» — «Стандард». 

Чемпіонат Бельгії

15.30, 19.35, 22.50 Yellow

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45 «Реал» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

20.40 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

21.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.00 «Рома» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

00.40 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Севілья» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

07.40, 13.40, 23.35 Yellow

07.50 «Сент-Етьєн» — 

«Монако». Чемпіонат 

Франції

09.30, 21.35 «AUTO ГОЛ!»

09.45 «Аталанта» — 

«Кальярі». Чемпіонат 

Італії

11.30 Журнал Ліги Чемпіонів

12.00 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

13.50 «Торіно» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

15.30 «Колос» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

17.15 «Великий футбол»

18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.50 «Мілан» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

22.45 «Леванте» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

00.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 12.30 Правда життя

08.45 Наглядачі заповідника

09.35 Сучасні дива

10.30, 0.30 Речовий доказ

11.40 Леонід Биков

14.05 Ілюзії сучасності

15.05, 19.45 Америка в 

кольорі

16.00, 21.40 НЛО з минулого

16.55 Ідеї, що перевернули 

світ

17.50, 22.35 Замерзла 

планета

18.45, 20.40 Секретні території

23.30 Горизонт

01.40 Містична Україна

02.30 Телеформат

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.30 Х/ф «Джек та бобове 
стебло»

13.15 Х/ф «Світське життя»
15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

20.00 Т/с «Лікар Хто»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Як кохатися з 
жінкою»

01.50 Т/с Дорогий лікар

03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»

15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

22.00 Ігри Приколів

23.00 Одного разу в Одесі

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.35, 14.15 Телепродаж

12.00 «Кухня По»

12.30 «Тайська кухня»

13.10, 21.45 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 «Аромати Перу»

15.15 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

17.00 «Спільноти тварин»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 «Місто вкрадених 

квартир»

20.30 «Супер-Чуття»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

22.15 «Особливий загін»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Розсекречена історія

04.30 Схеми. Корупція в 

деталях

05.00 Пліч-о-пліч
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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, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 1.00 «Міняю жінку-14»

02.40 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»
11.05, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.15 «Роман з Ольгою»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»

20.00, 2.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. По той бік 
фронту»

23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
01.30 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»
03.40 «Навколо М»
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 «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05, 2.50 Зона ночі

04.00 Абзац

05.35, 7.00 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.05 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

12.50, 17.00, 19.00, 23.10 Хто 

проти блондинок?

14.50, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Вар’яти

01.10 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.20 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

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

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.25, 13.20 Х/ф «Троє 

амігос»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Падіння 

Лондона»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.40 Т/с «Фантом»
01.40 Т/с «Володимирська, 

15»
02.25 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

05.00 Top shop
06.30 Х/ф «Все перемагає 

любов»
07.55, 17.00, 3.20 «Випадковий 

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

неділя»
10.40, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.00 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці кримінального 

світу»
04.10 «Правда життя»

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 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Морська кухня. Кулінарна 

програма 
09.00 Новини 
09.05 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
09.30 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
10.00 Еліза. Телевізійний серіал 
10.55 Мальовничі села 
11.50 Історія ірландських 

замків. Прихід 
нормандців. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.40 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Весняні солоспіви

13.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
14.10 Лекторій. Поезія. Микола 

Воробйов 
14.35 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини 
16.05 Культура діалогу 
16.35 РадіоДень 
17.00 Морська кухня. Кулінарна 

програма 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Поезія. Ігор 

Римарук 
19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 
сучасному мистецтві. 
МІФОЛОГІЯ 

20.00 Острови. Азорські 
острови. акули, кити, 
манти. Документальний 
фільм 

21.00 Новини 
21.25 Тренодії пам’яті Кіри 

Муратової. Євген Громов 
у Будинку звукозапису 
Українського радіо

23.30 Новини 
23.55 Тема дня
00.50 Фатальна жінка Марко 

Вовчок. Документальна 
програма

01.35 Всеволод Нестайко. 
Родом з дитинства. 
Документальна програма

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Війна і мир 
03.20 З Мюнхена до Києва.

як Німеччина підтримує 
українську культуру. 
Репортаж Громадського

03.30 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 
Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»
08.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
11.45 МастерШеф. 

Професіонали
15.40 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Таємниці ДНК
21.00 Т/с «Місто закоханих»
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, 21.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

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

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.45 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

15.40 Х/ф «Універсальний 
агент»

19.25, 20.30 Т/с «Брати по крові»
21.40, 23.15 Т/с «CSI: Місце 

злочину»
01.05 «Облом.UA.»
04.50 М/ф «Енеїда»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ворскла» — «Десна». 
Чемпіонат України

07.45 «Торіно» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

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

Чемпіонат України
12.15 «Великий футбол»
13.55 «Леванте» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

16.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

16.55 «Рома» — «Наполі». 
Чемпіонат Італії

18.45 Чемпіонат Франції. Огляд 
туру

19.40 LIVE. «Барселона» 
— «Славія». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

20.40 Yellow
21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»
00.25 Журнал Ліги Європи
01.20 «Севілья» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії
03.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
04.05 «Боруссія» (Д) — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

06.55 «Аталанта» — 
«Кальярі». Чемпіонат 
Італії

08.45 Чемпіонат Франції. Огляд 
туру

09.40 «Леванте» — 
«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

11.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

12.20 «Олександрія» — 
«Маріуполь». Чемпіонат 
України

14.05, 22.45 Yellow
14.15, 19.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів
14.45 «Боруссія» (Д) — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 
Німеччини

16.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

17.25 «Реал» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

19.40 LIVE. «Зеніт» 
— «Лейпциг». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Боруссія» 
(Д) — «Інтер». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

23.55 «Челсі» — «Аякс». 
Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

01.45, 3.45 Топ-матч
01.55 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України
03.55 «Гент» — «Стандард». 

Чемпіонат Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.45, 13.05 Правда життя
08.50, 17.55 Наглядачі 

заповідника
09.40, 17.00 Сучасні дива
10.35, 0.25 Речовий доказ
11.45 Історія українських земель
14.10 Ілюзії сучасності
15.10, 19.45 Америка в кольорі
16.05, 21.40 НЛО з минулого
18.45, 20.40 Секретні території
22.35 Замерзла планета
23.30 Горизонт
01.35 Містична Україна
02.25 Бандитська Одеса

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 «Лікар Хто»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.00, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

01.50 Т/с «Дорогий лікар»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Тваринний загін. 

Код Марко Поло»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 22.00 Танька і 

Володька

12.30, 13.30, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі палат»

15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

23.00 Одного разу в Одесі

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»
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»
10.30 Т/с «Домашні вогнища»
11.30 «Кухня По»
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 «Тайська кухня»
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з 

Суспільним
14.30 «Аромати Перу»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф «Острови. 

Унікальні Галапагоські 
острови: Південна 
Америка»

17.15, 5.00 Пліч-о-пліч
17.30, 3.30 Схеми. Корупція в 

деталях
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 «Супер-Чуття»
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 «Дикі тварини»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.30 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЛИСТОПАДА 2019
5 листопада
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Розпочалася передплата 
на «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 23.45, 0.55 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

01.10 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

Среда, 6 листопада
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»
11.05, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.15 «Роман з Ольгою»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. По той бік 
фронту»

23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
01.35 Х/ф «Все можливо»
03.50 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 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 «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.05 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.00 Суперінтуїція

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Діти проти зірок

23.50 Т/с «Сирена»

01.40 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.15, 13.20 Х/ф «Постріл у 

безодню»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «Темний 

меридіан»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт 

Прем’єра

22.35 Т/с «Фантом»

01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

02.25 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

23.15Лінійка документальних 

проєктів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top shop

06.00 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

07.50, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Свідоцтво про 
бідність»

10.20, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

14.10 «Речовий доказ»

15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.55 «Склад злочину»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.55 Мальовничі села 

11.50 Історія ірландських 

замків. Не жартуйте 

з лицарями. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 
Великобританії»

12.40 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
ЗУСТРІЧ ЕПОХ. 
Вівальді – Гайдн

14.10 Лекторій. Музика. 
Модест Мусоргський 

14.35 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини 
16.05 Культура діалогу 
16.35 РадіоДень
17.00 Морська кухня. 

Документальний серіал 
18.00 Новини (із 

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

Артюр Рембо 
19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 
сучасному мистецтві. 
СЕРЕДОВИЩЕ

20.00 Острови. 
Азорські острови. 
Документальний фільм 

21.00 Новини 
21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Звук міста. 
Концерт квартету 
Airborne Extended 
(Австрія)

22.15 Сильна доля 
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.20 Іван Козленко. Люди і 

апарати. становлення 
українського кіно. 
UPLectorium. 
Розсстріляне 
відродження

01.25 Олександра Андрусик. 
Музичне агентство 
«Ухо». як працювати з 
сучасною академічною 
музикою

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир 

03.20 Фільми, книги, два 

плакати. історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського

03.30 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

09.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.10 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

21.00 Т/с «Місто закоханих»

23.45 Зважені та щасливі

02.00 «Зважся!»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

14.00 «Помста природи»

14.10 Х/ф «П`ята подорож 
Синбада»

15.30 Х/ф «Захисник»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»

01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.45, 3.45 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

08.00, 18.25 Yellow

08.10 «Челсі» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Барселона» 

— «Славія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 «Реал» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Аталанта» — 

«Кальярі». Чемпіонат 

Італії

16.05 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

18.35 «AUTO ГОЛ!»

18.50 Журнал Ліги Європи

19.40 LIVE. «Баварія» 

— «Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Аталанта» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55 «Реал» — 

«Галатасарай». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.55 «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Юнацька 

Ліга УЄФА

03.55 «Віторія Гімарайнш» 

— «Арсенал. Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.40 «Барселона» 

— «Славія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

10.05 «Боруссія» (Д) — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

11.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

12.50 «Челсі» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.40, 17.10, 19.45, 3.30, 5.35 

Топ-матч

14.55 LIVE. «Динамо» (З) 

— «Шахтар. Юнацька 

Ліга УЄФА

15.45, 18.35 Yellow

16.55 «AUTO ГОЛ!»

17.35 LIVE. «Віторія 

Гімарайнш» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

19.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

20.45, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

21.55 LIVE. «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.45 «Баварія» — 

«Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 13.10 Правда життя

08.45, 18.00 Наглядачі 

заповідника

09.35, 17.05 Сучасні дива

10.30, 0.25 Речовий доказ

11.40 Історія українських 

земель

14.10 Ілюзії сучасності

15.10 Америка в кольорі

16.10, 21.40 НЛО з минулого

18.50, 20.40 Секретні території

19.50 Скарб.UA

22.35 Замерзла планета

23.30 Горизонт

01.35 Містична Україна

02.25 Полювання на НЛО

03.05 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

03.50 Прокляття скіфських 

курганів

04.40 Потойбіччя. Сни

05.30 Актори-фронтовики

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

11.35, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.30, 20.00 Т/с «Лікар Хто»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.00, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

01.50 Т/с «Дорогий лікар»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Жива вода»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 22.00 Танька і 

Володька

12.30, 13.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00, 20.00 Т/с 

«Королі палат»

15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

23.00 Одного разу в Одесі

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

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 «Домашні вогнища»

11.15 «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

12.10 «Тайська кухня»

12.40, 13.45, 17.10, 5.00 Пліч-

о-пліч

13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ

14.30 «Аромати Перу»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

Суспільним

16.15 Д/ф «Острови. 

Багамські острови: 

Таємничі печери і 

затонулі кораблі»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 «Супер-Чуття»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЛИСТОПАДА 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»

20.40 Комедія «Свати»

21.40 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

03.25 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 
«іІнтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.15 «Роман з Ольгою»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. По той бік 
фронту»

23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
01.30 Х/ф «Закляття 

Долини Змій»
03.55 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 По слідах зеленого 

тарифу

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.10 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

09.50 Ревізор

12.50 Страсті за Ревізором

14.50, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

23.50 Т/с «Сирена»

01.50 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

11.05, 13.20 Х/ф 

«Бездоганна 

репутація»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 21.25 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «Ронін»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

22.40 Т/с «Фантом»

01.40 Т/с «Володимирська, 

15»

02.25 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, 4.55 Top shop

05.30 Х/ф «Очікуючи 
вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

07.50, 17.00 «Випадковий 

свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Дикий пляж»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.10, 3.30 «Речовий доказ»

15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20, 4.00 «Правда життя»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.55 «Склад злочину»

01.50 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.55 Мальовничі села 

11.50 Історія ірландських 

замків. Зворотний 

удар. Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії», 15 с. 

12.45 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною у серці 

13.40 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova 

14.10 Лекторій. Література. 

Стівен Кінг 

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу 

16.35 РадіоДень 

17.00 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Кіно. 

Малхолланд драйв 

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ВЗАЄМОДІЯ 

20.00 Острови. 

Азорські острови. 

Документальний фільм 

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

22.00 «45 Років». Художній 

фільм, 16+ 

23.30 Новини

23.50 Тема дня

00.45 Сергій Жадан. 

про новий роман 

«Інтернат», війну, мир 

та мову

01.30 Зоя Звиняцьківська. 

Соня Делоне. У пошуках 

універсального дизайну

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир 

03.20 Херсон художній. 

Маргінали та 

мальовнича хата. 

Репортаж Громадського

03.30 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

09.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.55 МастерШеф

15.20 Хата на тата

17.25, 22.55 Відлік часу

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Зважені та щасливі

21.00 Т/с «Місто закоханих»

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 «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.40 Х/ф «Точка 
неповернення»

15.15 Х/ф «Американець»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»

01.00 «Облом.UA.»

04.15 13 тур ЧУ з футболу 

«Дніпро-1» — «Зоря»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.45 «AUTO ГОЛ!»

08.00 «Реал» — 

«Галатасарай». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.50, 18.50 Yellow

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25 «Баварія» — 

«Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 Журнал Ліги Європи

13.05, 0.45 Аталанта» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.50 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05 «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»

19.00, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «Копенгаген» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Олександрія» 

— «Сент-Етьєн». Ліга 

Європи УЄФА

02.30 «Астана» — «АЗ 

Алкмаар». Ліга Європи 

УЄФА

04.10 «Лаціо» — «Селтік». 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аталанта» — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.50, 10.50 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

09.00, 23.55 Динамо» (З) 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.40, 20.40 Yellow

11.50, 1.45, 3.45 Топ-матч

12.05 «Реал» — 

«Галатасарай». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55, 1.55 Віторія 

Гімарайнш» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

15.45 Журнал Ліги Європи

16.40 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

17.35 LIVE. «Астана» — «АЗ 

Алкмаар». Ліга Європи 

УЄФА

19.45 LIVE. «Лаціо» — 

«Селтік». Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «Вольфсбург» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

03.55 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.20 Правда життя

08.50, 18.00 Наглядачі 

заповідника

09.40, 17.10 Сучасні дива

10.30, 0.25 Речовий доказ

11.40 Історія українських 

земель

14.25 Ілюзії сучасності

15.25, 23.30 Горизонт

16.20, 21.40 НЛО з минулого

18.50, 20.40 Секретні території

19.50 Скарб.UA

22.35 Галапагоси

01.35 Містична Україна

02.25 Скептик

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

11.30, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.30, 20.00 Т/с «Лікар Хто»

15.00, 0.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.15 «Вірю не вірю»

02.10 Т/с «Дорогий лікар»

03.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Крутий пес»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 22.00 Танька і 

Володька

12.30, 13.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»

15.00, 18.00, 1.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

23.00 Одного разу в Одесі

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

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 «Домашні вогнища»

11.15 «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

12.10 «Тайська кухня»

12.40, 17.15 Пліч-о-пліч

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Перу»

15.15 Енеїда

16.15 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: акули, кити, 

манти»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25 «Зворотний відлік»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 Розсекречена історія

03.35 Разом

03.55 Перша шпальта

04.25 Спільно

04.55 52 уїк-енди
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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, 4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25, 22.25 «Ліга сміху-

2019»

00.25 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта цибулі»

01.40 «Розсміши коміка»

05.15 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.15 «Роман з Ольгою»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

18.00, 2.10 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Наш 

Блаженнійший» 
Прем’єра

00.45 Х/ф «Випадковий 
запис»

03.40 «Жди меня. Україна»
05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Х/ф «Востаннє 
прощаюся»

12.50 Т/с «Штамп в паспорті»

15.30 Т/с «Штамп у паспорті»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Я теж його 

люблю»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 6.35 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.40 Х/ф «Помста 

пухнастих»

08.20 Х/ф «Крихітка з 

Беверлі-Хіллз»

10.10 Т/с «Будиночок на 

щастя»

14.30, 21.40, 23.50 Екси

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

01.40 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.00 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, 14.15, 0.05 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Т/с «Юрчишини»

16.20, 22.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу Прем’єра

02.30 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

06.20 Х/ф «Прорив»
07.55, 17.00, 3.05 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Алмази для 

Марії»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.55, 3.55 «Правда життя»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.35 «Таємниці 

кримінального світу»
04.45 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

10.00 Лайфхак українською 

10.10 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. 

Артефакти

10.20 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. Історія

10.25 Лайфхак українською 
10.40 Національна бібліотека 

ім. Володимира 
Вернадського. 
Архітектура. 

10.50 До Дня української 
писемності та мови. 
ХІХ радіодиктант 
національної єдності 

11.50 Лайфхак українською 
11.55 Історія ірландських 

замків. Сторіччя 
сум’яття. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

12.50 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. З 
весною у серці 

13.35 Лайфхак українською 
14.10 Лекторій. Кіно. 

Малхолланд драйв
14.35 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини 
16.05 Культура діалогу 
16.35 РадіоДень 
17.00 Морська кухня. 

Кулінарна програма 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Музеї. Як це працює. 

Національний науково-
природничий музей 
НАН України 

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
ArtМануал. 10 явищ у 
сучасному мистецтві. 
ГЕРОЙ 

20.00 Острови. Карибські 
острови. занурення 
з акулами. 
Документальний фільм

21.00 Новини 
21.25 До Дня української 

писемності та мови. 
ХІХ радіодиктант 
національної єдності 

22.25 Лайфхак українською 
23.00 Новини 
23.20 Тема дня
00.10 Бути сама собі ціллю. 

Ольга Кобилянська. 
Документальна 
програма

00.35 Кенгір. 40 днів свободи. 
Документальна 
програма 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Війна і мир 
03.20 Львівські репери 

«Глава 94». Репортаж 
Громадського

03.30 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 
Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 
05.50 Погода

СТБ

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

Нова історія»
11.25, 19.00 МастерШеф
15.25 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
22.45 Х-фактор

ПРЯМИЙ

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

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
16.10 «Кримінал.Підсумки»
17.00 «Ситуація»
18.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
19.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським
22.00 «Поярков. NEWS»
23.00 «Неформат» з Матвієм 

Ганапольським

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.15 Х/ф «Політ Фенікса»
15.20 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

19.25 Х/ф «Спіймати і вбити»
21.20 Х/ф «Солдати фортуни»
23.20 Х/ф «Мегаакула проти 

Крокозавра»
01.05 Х/ф «Ця стара машина»
02.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 23.40 Yellow

06.10 «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Юнацька 

Ліга УЄФА

08.00 «Топ-матч

08.10, 1.15 Вольфсбург» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Челсі» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.05 «Лаціо» — «Селтік». 

Ліга Європи УЄФА

14.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 20.25 «Шлях до 

Гданська»

16.55 «Копенгаген» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

18.40 «Олександрія» 

— «Сент-Етьєн». Ліга 

Європи УЄФА

21.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Ніцца» 

— «Бордо». Чемпіонат 

Франції

23.50 «Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

03.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

03.35 «Кельн» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

05.25 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Реал» — 
«Галатасарай». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

07.45, 12.15 «Шлях до 
Гданська»

08.35, 23.55 «Копенгаген» 
— «Динамо» (К). Ліга 
Європи УЄФА

10.25 «Олександрія» 
— «Сент-Етьєн». Ліга 
Європи УЄФА

13.05 «Боруссія» (Д) — 
«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

14.55 Топ-матч
15.05 «Вольфсбург» 

— «Гент». Ліга Європи 
УЄФА

16.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра

17.45, 22.15 Yellow
17.55 «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

19.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

20.10 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.00 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини. 
Прем’єра

21.25 LIVE. «Кельн» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

23.25 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

01.45 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

04.05 «Ніцца» — «Бордо». 
Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.15, 13.05, 2.25 Правда 

життя
09.00, 18.00 Наглядачі 

заповідника

09.50, 17.05 Сучасні дива

10.45, 0.25 Речовий доказ

11.55 Історія українських 

земель

14.15 Там, де нас нема

15.15, 23.30 Горизонт

16.10, 21.40 НЛО з минулого

18.50, 20.40 Секретні території

19.50 Скарб.UA

22.35 Галапагоси

01.35 Містична Україна

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00 Т/с «Лікар Хто»

15.00, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00, 22.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.10 Х/ф «Учитель 
англійської»

19.50 Х/ф «Наречена-
втікачка»

23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.15 «Вірю не вірю»

02.15 Т/с «Дорогий лікар»

02.55 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Мій улюблений 
динозавр»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Танька і Володька

12.30, 13.30 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»

15.00, 18.00, 0.45 Панянка-

селянка

16.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї-3: 

Секрет гробниці»
22.45 Х/ф «Я, Ерл і та, що 

помирає»
01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.40, 5.05 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

10.20 #ВУКРАЇНІ

10.50 До Дня української 

писемності та мови 

XIX радіодиктант 

національної єдності 

#пишемо_разом

11.55 «Дивись українською»

12.30 «Кухня По»

13.10 «Морська кухня»

14.15 Телепродаж

14.30 «Аромати Шотландії»

15.15, 1.00 «Зворотний 

відлік»

17.55 VoxCheck

18.25, 4.10 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 «Супер-Чуття»

21.25, 5.30 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «45 років»

03.15 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100-

2019»

11.15 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

12.10 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

16.35 «Вечірній квартал-

2019»

18.30 Прем’єра «Розсміши 

коміка-2019»

19.30, 4.50 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

21.30 Прем’єра «Жіночий 

квартал-2019»

23.25, 0.25 «Світське життя-

2019»

01.25 «Ліга сміху-2019»

04.05 «Розсміши коміка-

2019»

ІНТЕР

05.30 Х/ф «Кухарка»
06.50 «Слово Предстоятеля»
07.00 Д/п «Наш 

Блаженнійший»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

12.30 Х/ф «Осінній 
марафон»

14.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

16.00 Т/с «Плата за 
порятунок»

20.00, 2.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіший всіх. Новий 

сезон»
22.25 Х/ф «Про нього»
00.05 Х/ф «Любов на 

асфальті»
02.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»
03.25 «Орел і решка. Дива 

світу»
04.15 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.00 Зоряний шлях

08.40, 15.20 Т/с «На твоєму 

боці»

16.45 Х/ф «Помічниця»

20.00 Головна тема

21.00 Велике шоу Олі 

Полякової

23.00 Х/ф «Востаннє 

прощаюся

01.10, 2.15 Х/ф «Мама 

виходить заміж»

01.45 Телемагазин

03.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20, 1.50 Зона ночі

04.35, 5.45 Kids Time

04.40 М/с «Лунтик»

04.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

05.50 Таємний агент

07.10 Таємний агент. Пост-

шоу

09.00 Lе Маршрутка

10.00 Діти проти зірок

12.00 Хто проти блондинок?

14.00 Хто зверху?

16.00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

17.10 М/ф «Іван царевич і 

Сірий вовк»

19.00 Х/ф «Сьомий син»
21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря 5: 
Помста Салазара»

23.40 Х/ф «Пагорби мають 
очі»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Особливості 

національної роботи

07.30 Я зняв!

09.20 Т/с «Юрчишини»

10.20 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.30 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Таксі»

20.55 Х/ф «Таксі-2»

22.35 Х/ф «Таксі-5»

00.30 Х/ф «Драйвер на ніч»

02.05 Стоп

5 канал

06.00 Час-Time
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 
часу

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

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.55, 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

10.50 Афіша

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 «Дорога в 
пекло»

08.25 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

10.10 Х/ф «Чорний принц»
12.00 Т/с «Закон і порядок»

15.35, 2.35 «Випадковий 

свідок»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

21.20 Х/ф «Лорд Дракон»
23.10 Х/ф «Кінець гри»
01.00 «Реальні злочинці»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top shop

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 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 По Азимуту. 

Олешківські піски. 

Документальний цикл 

08.30 По Азимуту. Кінбурська 

коса. Документальний 

цикл 

09.00 Новини 

09.05 Казки,перевірені 

часом. Спляча красуня. 

Художній фільм

10.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

11.45 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. 

Архітектура. 

11.50 Лекторій. Поезія. 

Микола Вінграновський 

12.15 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. 

Артефакти

12.30 Лекторій. Література. 

Іван Багряний 

13.00 Лекторій. Поезія. Віктор 

Кордун 

13.30 Еліза. Телевізійний 

серіал 

16.35 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. Історія

16.40 Лекторій. Поезія. 

Грицько Чубай 

17.05 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. 

Структура

17.15 Лекторій. Поезія. Ірина 

Жиленко 

17.40 Національна бібліотека 

ім. Володимира 

Вернадського. 

Артефакти

17.55 Авторський проект 

Ledy Opera концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

20.05 Весна 68. 

Документальна 

програма

20.45 UA.Музика. Кліп 

21.00 Новини 

21.25 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 1. 

Герберт Цукурс 

22.05 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 2. 

Адольф Айхман 

22.50 UA.Музика. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Найкраще з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. 
Джазовий квартет 
Руслана Єгорова

00.40 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
RadioSymphony_UA

02.15 Букоголіки 
03.30 Разом 
04.25 Фільми, книги, два 

плакати. Історія Дани 
Рвани. Репортаж 
Громадського

04.35 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.50 Хата на тата
07.20 Прокинься з Ектором!
08.20 Зважені та щасливі
10.20 «Зважся!»
11.20 Т/с «Місто закоханих»
19.00 Х-фактор
22.00 МастерШеф

ПРЯМИЙ

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

09.10 «Ехо України» з 
Матвієм Ганапольським

10.10 «Кримінал»
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 

реготала»
22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «Машина»
16.30 Х/ф «Солдати 

фортуни»
18.30 Х/ф «Атака на 

королеву»
20.10 Х/ф «Заручниця-3»
22.15 Х/ф «Рейс 7500»
23.55 Х/ф «Водій 

автобуса»
01.15 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Віторія Гімарайнш» 

— «Арсенал». Ліга 

Європи УЄФА

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Барселона» 

— «Славія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Yellow. Прем’єра

10.35 «Динамо» (З) 

— «Шахтар». Юнацька 

Ліга УЄФА

12.15 «Копенгаген» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Алавес» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

14.45, 19.15 Yellow

16.20, 19.20, 21.25, 23.40, 

1.45, 3.50 Топ-матч

16.25 LIVE. «Герта» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

17.15 Футбол Tables

18.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.25 LIVE. «Ейбар» — 

«Реал». Чемпіонат Іспанії

21.40 LIVE. «Наполі» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

02.00 «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.55 «Бундесліга 

weekly»«. Чемпіонат 

Німеччини

06.30 «Челсі» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.10 «Олександрія» 

— «Сент-Етьєн». Ліга 

Європи УЄФА

10.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.25 «Вольфсбург» 

— «Гент». Ліга Європи 

УЄФА

13.15, 17.45, 21.25 Yellow

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

14.45, 22.45 Футбол Tables

15.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.50, 21.35, 23.55, 3.50 Топ-

матч

16.55 LIVE. «Львів» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Герта» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

02.00 «Алавес» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Наполі» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.55 Містична Україна

07.45, 18.20 Місця сили

09.25 Речовий доказ

10.35 Турки-османи

13.40, 0.00 Сучасні дива

14.35 Горизонт

15.35 Замерзла планета

16.30 Галапагоси

21.00 Як спокусити націю

00.55 Гордість України

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Бунт пернатих»

10.35 Х/ф «Майже 
молодята»

12.20 Х/ф «Наречена-
втікачка»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.15 Х/ф «Раптово 
вагітна»

02.05 «Вірю не вірю»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

12.35 Х/ф «Регентруда»
13.45, 1.00 Панянка-селянка

16.45 Х/ф «Історія вічного 
кохання, або 
Попелюшка»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Сімейка У

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 5.10 Новини

09.30, 21.25 «Дивись 

українською»

10.00 Енеїда

11.05 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.35, 14.40 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

12.50 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Марія Магдалина»

15.00, 2.25 «Будинок 

«СЛОВО»

16.50 «Малевич.Український 

квадрат»

17.45 «Весна 68»

18.25 #ВУКРАЇНІ

19.00 Х/ф «Гніздо Горлиці»

21.55 «Боротьба за 

виживання»

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія

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, 1.50 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

15.05 Комедія «Свати»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

23.50 «Ліга сміху-2019»

05.00 ТСН

ІНТЕР

05.00 «Великий Бокс. Кубрат 
Пулєв — Райдел 
Букер»

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 «Круче всех. Новий 

сезон»
14.00 Х/ф «Римські 

побачення»
15.45 Х/ф «Ательє 

Фонтана — сестри 
моди»

20.00, 3.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Ескадрилія 

«Лафайєт»
23.15 Х/ф «Шукач води»
01.20 «Речдок»
03.30 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин»
05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.45 Т/с «Я теж його 

люблю»

12.35 Т/с «Благими 

намірами»

17.00, 21.00 Т/с «Квочка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00 Х/ф «Кохання з 

пробірки»

01.10 Т/с «Поцілунок долі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Поцілунок долі»

04.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
04.10 Стендап шоу
05.10 Х/ф «Крихітка із 

Беверлі-Хіллз»
06.45, 8.45 Kids Time
06.50 М/ф «Гоп»
08.50 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
10.10 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Віовк»
12.00 Х/ф «Білосніжка 

братів Грімм. 
Страшна казка»

14.00 Х/ф «Сьомий син»
16.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря-5: 
Помста Салазара»

18.40 Х/ф «Хеллбой»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золота армія»
23.20 Х/ф «Пагорби мають 

очі-2»
01.10 Х/ф «Пагорби мають 

очі»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Факти

05.10 Секретний фронт

07.35 Громадянська оборона

08.30 Антизомбі. Дайджест

09.30, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Таксі-5»

15.15 Х/ф «Таксі»

17.00 Х/ф «Таксі-2»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Таксі-3»

22.15 Х/ф «Таксі-4»

00.00 Х/ф «Нічна бригада»

01.45 Стоп

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.15 Погода на 

курортах

08.15 Хроніка тижня

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10, 3.15 Кіно з Я. Соколовою

10.50 Афіша

11.15 Vоїн — це я!

12.10, 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

05.15 «Легенди карного 
розшуку»

05.45 Х/ф «Грішник»
07.15 «Страх у твоєму домі»
10.50 Х/ф «Небезпечно 

для життя!»
12.35 Х/ф «Осінній 

марафон»
14.20 Х/ф «Танцюй, 

танцюй»
17.00 Х/ф «Лорд Дракон»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Бунраку»
00.20 Х/ф «Кінець гри»
02.15 «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 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Фестивалі планети 
09.00 Новини 
09.10 Казки,перевірені часом. 

«Калоші щастя». 
Художній фільм

10.45 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Хто 
розбудить сонце? 
Лялькова вистава 
Театру маріонеток

11.25 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Котилася 
торба. Телеверсія 
лялькової вистави 
Театру маріонеток. 

12.15 «Пармський Монастир». 
Художній фільм 

14.15 Забуті смаки Естонії 
14.50 Норвегія. Дика природа. 

Документальний серіал 
про природу

16.00 Індія. Національний 
парк Канхаі. 
Документальний серіал 
про природу

16.55 Індія. Слідами тигра. 

Документальний серіал 
про природу

18.05 РадіоДень. Книжковий 
ТОП 7 

19.00 Концерт на 
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. «Логово 
Змієве». «Сон Сови» та 
Мультагітпроп»

20.00 Розсекречена історія. 
Прага — 1968. 
український рахунок 

21.00 Новини 
21.20 Кораловий риф. 

мисливці і жертви. 
Документальний фільм

22.10 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

22.35 Національна бібліотека 
ім. Володимира 
Вернадського. Історія

23.00 Новини
23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Марія Бурмака та 
симфонічний оркестр 
українського радіо

01.20 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Хорея Козацька. Од 
синього Дону до сивих 
Карпат 

02.15 Букоголіки 
03.30 Разом 
04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

07.05, 13.00 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 МастерШеф
16.55 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»
10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

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 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.10 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
09.10 «ДжеДАІ-2019»
10.10 Т/с «Звонар»
13.10 Х/ф «Спіймати і 

вбити»
15.05 Х/ф «Тактична сила»
16.55 Х/ф «Капітан Грім»
19.05 Х/ф «Соломон Кейн»
21.00 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Герта» — «Лейпциг». 
Чемпіонат Німеччини

07.45 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.15 «Барселона» 
— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.15, 23.00 Футбол 
NEWS

10.25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10.40 «Ейбар» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
12.30, 17.45, 23.20 Yellow
12.40 «Наполі» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії
14.25 LIVE. «Боруссія» 

(М) — «Вердер». 
Чемпіонат Німеччини

16.25, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Динамо». Чемпіонат 
України

19.25 LIVE. «Олімпік» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

20.15 Футбол Tables

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Бетіс» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

01.20 Журнал Ліги Чемпіонів

01.50, 3.50 Топ-матч

02.00 «Сампдорія» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

04.05 «Атлетіко» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ейбар» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.40 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

09.25 «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

11.10 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.40 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

13.25 LIVE. «Кальярі» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

14.15, 22.30 Футбол Tables

15.25, 16.45, 19.45 Yellow

15.35, 20.55 «AUTO ГОЛ!»

15.55 LIVE. «Сампдорія» 
— «Аталанта». 
Чемпіонат Італії

17.55 LIVE. «Атлетіко» 
— «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії. 
2 тайм

18.55 LIVE. «Генк» — «Гент». 
Чемпіонат Бельгії

21.10 Журнал Ліги Чемпіонів
21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Мілан». Чемпіонат 
Італії

23.40, 1.45, 3.50 Топ-матч
23.55 «Шахтар» — 

«Динамо». Чемпіонат 
України

02.00 «Боруссія» (М) — 
«Вердер». Чемпіонат 
Німеччини

04.00 «Олімпік» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.15 Містична Україна
08.05, 18.30 Місця сили
09.45 Речовий доказ
10.55 Як спокусити націю
13.55, 0.05 Сучасні дива
14.45 Горизонт
15.40 Галапагоси

17.30 Як створити планету
21.00 Турки-османи
00.55 Підроблена історія

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»
01.30 Х/ф «Дракони 

Камелота»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Жовтодзьоб»
13.00 Х/ф «Казкова країна 

достатку»
14.10 Панянка-селянка
17.10 Х/ф «Ніч у музеї-3: 

Секрет гробниці»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Одного разу в Одесі
23.30 Х/ф «Я, Ерл і та, що 

помирає»
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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.35 «Кухня По»

11.40, 14.40 Телепродаж

12.00 М/с «Дуда і Дада»

12.55 Х/ф «Жар-птиця»
15.00 «Тайська кухня»

15.25, 21.55 Бюджетники

16.00 UA:Фольк

17.00 Перший на селі

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.00, 19.00 Тема дня

18.10 «Місто вкрадених 

квартир»

19.35 «Світ дикої природи»

20.05 Д/ф «Левиний рик»

21.25 #@)[]?$0 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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Чого хоче уряд?
 Ідеться про проєкт змін до держбю-
джету 2019 року, за який нардепи вже 
проголосували у першому читанні. Се-
ред іншого з тексту закону хочуть вилу-
чити 30-ту статтю, яка «регулює взає-
мовідносини держави з містом у частині 
зобов’язань КМДА з погашення перед де-
ржавою заборгованості». Що це означає 
на практиці?
 «Це, наприклад, будівництво дільниці 
Сирецько-Печерської лінії метрополітену 
від станції «Сирець» на житловий масив 
Виноградар, будівництво Подільсько-Вос-
кресенського мостового переходу, будів-
ництво інших не менш важливих об’єктів 
інженерної і транспортної інфраструкту-
ри, які мали б фінансуватися за рахунок 
коштів державного бюджету», — пояснив 
Поворозник.
 За його словами, зараз, наприкінці 
року, скасовуючи дію цієї фактично вико-
наної містом норми, уряд ставить киян пе-
ред фактом вилучення у 2020 році з бюд-
жету міста майже 4 млрд. грн. «Будів-
ництво метро, дитячих садочків, шкіл та 
об’єктів транспортної інфраструктури — 
все це може стати проєктами, які немож-
ливо буде втілити в життя, якщо Верхов-
на Рада ухвалить запропоновані зміни», 
— говорить заступник глави КМДА. 
 Проте дві нові станції метро на Виног-
радар мають здати 2021 року. Планувало-
ся, що метробудівці на чотири кілометри 
продовжать Печерсько-Сирецьку лінію 
на правому березі столиці. Але чи вирі-
шить це проблему пасажироперевезення 
у Києві, адже величезний лівобережний 
масив Троєщина знову залишився лише з 
обіцянками про метро. 

Виноградаре, ти не один
 Так, ще одним довготерплячим пре-
тендентом у черзі на суспільні блага є 
Троєщина. Це — найбільший район міста 
з населенням у майже триста тисяч осіб, 
об’єкт кпинів та жартів, уособлення внут-
рішньокиївського неблагополуччя («дала 
жізнь трєщіну — уєхал на Троєщіну»). 
Щоб життя не давало «трєщін», жителям 
багатостраждального масиву вже давно 
обіцяють поліпшити засоби пересування. 
Останні, щоправда, варіюють: то йдеться 
про гібрид швидкісного трамваю та елек-
трички, то про метро. Та поки що Троє-
щина лишається відрізаною від міської 
«цивілізації».
 Щоправда, столична влада заявляла 
про готовність рити землю в троєщинсько-
му напрямку ще у 2018-му. Мовляв, буде 
четверта лінія метрополітену, яка склада-
тиметься з 14 станцій. От тільки коли на-
стане це свято? І хто оплатить «бенкет»? 
Наразі йдеться про те, що китайська ком-
панія China Railway International Group 
розроблятиме техніко-економічне обґрун-
тування побудови підземки на Троєщину, 
але хто інвестуватиме у будівництво як 
таке? І чи потягне міський бюджет одно-
часне поліпшення транспортних умов і на 
Виноградарі, і на Троєщині?
 Проте пріоритет Виноградарю віддано 
недарма. Все-таки впоратися до 2020 року 
з будівництвом 2 станцій було можливо. 
А от з 14 — нереально. Крім того, добудо-
вувати вже існуючу лінію (Сирецько-Пе-
черську) простіше, аніж починати длуба-
ти землю «з нуля». Та й в економічному 
відношенні перше завдання є простішим. 
Крім того, так скоріше з’явився би привід 
відзвітувати про якесь «досягнення».  
 От тільки наміри щодо побудови «під-

земки» на Виноградар є, скажімо так, не 
зовсім чистими. Киянам має подобати-
ся, що «транспортні артерії» міста роз-
галужуються і наповнюються змістом 
та пасажирами, але погано, коли вся 
ця логістика починає слугувати чиїмсь 
виборчим амбіціям. Причому задовго до 
початку самої кампанії.

Два роки «в свисток»
 «Зараз уже розрахунки дають нам пра-
во говорити, що тільки в цьому напрямку 
в день біля 60 тисяч мешканців будуть ко-
ристуватися метрополітеном. Дуже важ-
ливий напрямок, велика кількість людей, 
які живуть у цьому масиві, який продов-
жує рости, потребує гарного сполучення 
з іншими точками нашого міста. Цей на-
прямок приблизно буде коштувати п’ять, 

може, трошки більше мільярдів гривень. 
Це дві станції: «Мостицька» і «Проспект 
Правди». Зараз я тільки що повернув-
ся з Давоса, де зустрічався з президентом 
ЄБРР Томасом Маєром, де ми проговорю-
вали також фінансування одного з ключо-
вих транспортних напрямків — це будів-
ництво метрополітену. Попередні розмо-
ви дають нам шанси говорити, що ЄБРР 
готовий долучитися до фінансування 
будівництва київського метро», — в цьо-
му кострубатому монолозі Віталія Кличка 
дворічної давнини незрозуміло одне: чому 
фокус уваги так різко перемістився з Троє-
щини на Виноградар?
 Так, Виноградар — один iз найбіль-
ших житлових масивів Києва. Щоб доїха-
ти звідти до центру міста — потрібно добре 
попітніти. Бо, аби дістатися «серця» сто-
лиці, потрібна як мінімум година, як мак-
симум — півтори. До всього цього Виног-
радар нині активно розбудовується. І що 
«новий Виноградар» уже не витримує тра-
фіку «старого», де так само, як і 40 років 
тому, циркулює один тролейбус (марш-
рут №26), котрий довозить пасажирів до 
метро «Нивки», і один автобус (№102), 
котрий доставляє їх до метро «Оболонь».
 Проте фактично вже здано в експлуа-
тацію ЖК «Варшавський квартал», спе-
ціально для мешканців котрого зводиться 
ТРЦ Retroville, де планується купа розваг 

та принад: і гіпермаркет NOVUS, і вось-
мизальний кінотеатр Multiplex, і фітнес-
центр iз російським корінням Sportlife. 
 Власник і у «Варшавського кварталу», 
і у «Ретровіля» один — компанія Stolitsa 
Group, яка, у свою чергу, належить ук-
раїнській філії литовської компанії BT 
Invest — ВАТ «БТ Інвест Україна». Ком-
панія BT Invest була створена в 2008 році 
колишніми акціонерами «Сандори» Рай-
мондсом Туменасом та покійним нині Іго-
рем Беззубом. «Прописка» у компанії — 
литовська, що, втім, не завадило їй (а точ-
ніше, її складовій — мережі NOVUS) пра-
цювати в окупованому Криму — попри 
введені Заходом санкції. Утiм це вже зов-
сім інша історія. 
 Отже, новим власникам 2,2 тисячi 
квартир «Варшавського кварталу» вкрай 

необхідні адекватні транспортні пропози-
ції, в ідеалі — розташована поруч станція 
метро, яка позитивно вплине на вартість 
нерухомості в цій локації. Чи могла заці-
кавленість менеджменту Stolitsa Group 
слугувати додатковим стимулом у схилян-
ні терезів у бік Виноградаря, а не Троєщи-
ни? Теоретично — цілком. Хоча це лише — 
припущення, але припущення, не позбав-
лене логіки. 
 Отже, що ми мали станом на 2017 рік? 
Мали амбітний проєкт запуску метро на 
Виноградар. Оціночна вартість двох стан-
цій, за твердженням департаменту транс-
порту КМДА і за словами мера Кличка, 
становила 5 мільярдів гривень (хоча ски-
дається на те, що вартість занижена що-
найменше вдвічі), причому частину з цих 
коштів мають покрити кредити та інвесто-
ри. Але що ж сталося далі?

Поворот на 180 градусів
 А сталося те, що за два роки до стар-
ту будівельних робіт міська влада пов-
ністю змінила напрямок гілки метро, на 
який так сподівалися мешканці житлма-
сиву. За первісним планом, Сирецько-Пе-
черська гілка мала йти по проспекту Прав-
ди. Це дозволило б людям, які щоденно їз-
дять до метро на «маршрутках» по 20-30 
хвилин, діставатися до метрополітену за 
5-7 хвилин. 

 Утiм насправді маршрут нових стан-
цій метро пролягає у протилежній час-
тині масиву, де по сусідству розташовані 
лише поля. Тож мешканцям Виноградаря 
знову доведеться їхати сюди тих же 20-30 
хвилин. Тобто, нове розпіарене столичною 
владою метро, фактично, будується в обхід 
густонаселеного житлового масиву. І зовс-
ім не полегшує життя його мешканців. 
 У метрополітені ж вихваляються ве-
личезними сумами, які вже почали вит-
рачати на станції метро. За словами рад-
ниці начальника київського метрополіте-
ну Наталки Макогон, загальний бю джет 
на три роки становить приблизно 6 млрд 
гривень. «На сьогодні місто виділило уже 
2,5 млрд — це гроші міського бюджету», 
— говорить вона. 
 «Зелену гілку» заводять на величез-
ний будмайданчик, де за кілька років ви-
росте ще один новий житловий масив. 
«Коли ми замовили дослідження, чи є там 
сьогодні попит, чи з’явиться він у найбли-
жчі 5-10 років, то порахували, що немає 
об’єктивних причин для будівництва... Це 
дуже дорогий проєкт», — розповідає депу-
тат Київради Ілля Сагайдак. Але до кого ж 
тоді насправді поїде метро? Адже поля, в 
які заводять «зелену гілку» метрополіте-
ну, вже не поля, а величезний будмайдан-
чик. За кілька років тут з’явиться... новий 
житловий масив! І це на додачу до вже по-
будованого «Варшавського кварталу». 
 Цим проєктом, за несподіваним збігом 
обставин, також керує згадувана вище 
компанія Stolitsa Group. «Під час розроб-
ки технічного забезпечення стояла лише 
одна задача: обґрунтувати доцільність 
будівництва метро на ЖК «Варшавсь-
кий», — розповідає колишній спеціаліст 
Департаменту транспортної інфраструк-
тури КМДА Віктор Петрук. Коли київсь-
ка влада вирішила будувати «підземку» 
саме сюди, вартість квартир одразу зрос-
ла. Виходить, за наш із вами рахунок чи-
новники збільшили прибутки наближе-
них до столичної влади забудовників. 
 Подейкують, що нинішнє керівниц-
тво Stolitsa Group досить тісно пов’язане 
із «тіньовим мером» столиці Вадимом 
Столаром. Без його підтримки компанія 
не змогла б створити справжню будівель-
ну імперію. А зв’язки Столара, у свою чер-
гу, сягають часів Леоніда Черновецького, 
коли дерибан Києва відбувався у просто-
таки циклопічних масштабах. 
 Однак нова Зе-команда, вочевидь, ви-
рішила, що у цьому дерибані ще нема її 
власної долі, а відтак, як було сказано на 
початку статті, проєкт із підземкою на Ви-
ноградар поставлено на паузу. Тепер він 
ризикує перетворитися на другий Поділь-
сько-Воскресенський міст. Або на довго-
буд на зразок «Львівської брами» — ще 
одну чорну діру в історії київської «під-
земки». А як же метро на Троєщину?
 Не так давно народний депутат від 
фракції «Слуга народу», один із головних 
претендентів на посаду голови КМДА 
Олександр Ткаченко заявив, що назем-
не метро на Троєщину можна запустити 
до грудня 2020 року. Про це він написав 
у соцмережі. Кандидат у градоначальни-
ки вважає цілком реальним побудувати 
лінію з 25 станцій, яка поєднає Троєщи-
ну з Борщагівкою через Центральний за-
лізничний вокзал. 
 Що ж, як кажуть, нова мітла по-ново-
му мете. Ще не обраний новий мер жонг-
лює обіцянками не гірше за поки не від-
ставленого старого. А хто у збитках? Ті, 
хто й завжди — кияни. ■

Так усе мало бути. І на мапі, і в житті.❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Глибоко копають: то чи 
буде метро на Виноградар?
Довкола продовження «зеленої» гілки 
відбуваються незрозумілі речі

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Останні новини є невтішними для мешканців столичного масиву Виноградар. Із 
бюджету Києва хочуть забрати 4 млрд гривень, які місто планувало спрямувати на 
розвиток інфраструктури. Про це у «Фейсбуці» заявив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. 

«Варшавський квартал». Поруч — поля, перетворені на будмайданчик. Там, на Виноградарі,
виросте ще один житловий масив.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Ще не обраний новий мер жонглює обіцянками не гірше за поки не 
відставленого старого. А хто у збитках? Ті, хто й завжди — кияни.
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Чи знаєте, що лялька-княгиня 
— це святкова іграшка, яку вмі-
ли робити бабусі Наддніпрянсь-
кої України? Ляльку-намистинку 
зберегли у Києві, Дніпрі, Хар-
кові, Каневі. Таку іграшку лю-
били виготовляти дівчата, щоб 
зручно носити в кишені, а вже 
згодом її чіпляли й до намиста. 
Ще є усміхнені ляльки з великою 
кишенею для трав. Ну, і трохи не 
всім знайомі — ті, що з соломи і 
кукурудзяних качанів. 
У сімейній іграшковій колекції 
Оксани Скляренко, кандидатки 
мистецтвознавства, майстрині 
народної ляльки — понад ти-
сяча різних екземплярів. Поз-
найомимося з ними.

Відвідування Інституту 
фольклористики — як похід 
у церкву
 ■ Пані Оксано, цього року 
ви захистили дисертацію про 
українську народну ляльку. Як 
прийшли до цього?
 — Вісімнадцять років тому, 
після закінчення магістрату-
ри у Національній академії де-
ржавного управління при пре-
зидентові України, я почала 
працювати у відділі інформа-
ційної безпеки та міжнарод-
них інформаційних відносин 
Національного інституту стра-
тегічних досліджень РНБО Ук-
раїни. Власне, потрапила в осе-
редок науковців, які писали 
статті, книги, колективні мо-
нографії. Отож, згодом і я поча-
ла писати.
 Якось моя бабуся побачила 
одну з моїх публікацій, присвя-
чених іміджу України на між-
народній арені і сказала: «Бачу, 
що ти пишеш дисертацію». Це 
була саме та мить, коли це сло-
во закралося у мої думки. То 
був 2004 рік. Нічого не писало-
ся. Але я почала розвідку: з чого 
починати? Довідалася, що пот-
рібно скласти кандидатські іс-
пити, узгодити тему, додати чо-
тири серйозні публікації, взяти 
участь у конференціях. Почала 
з іспитів. Згодом підготувала 
приблизно двадцять п’ять пуб-
лікацій. І… захопилася народ-
ними ляльками. 
 ■ А ще підготували рукопис-
ні книги про ляльку.
 — Так! І не одну, а одра-
зу три: «Українська лялька», 
«Українське вбрання для ляль-
ки», «Школа ремесел. Лялька: 
український стиль» це все 2007 
рік. Коли з’явилися книги, по-
чала відвідувати науково-прак-
тичні конференції, які стосува-
лися ляльок, іграшок. 
 ■ За першою освітою ви пе-
дагог?
 — Мені пощастило потрапити 
до першого набору вже незалежної 
України українських філологів Пе-
дагогічного університету імені Во-
лодимира Винниченка у Кропив-
ницькому (раніше Кіровоград). 
Вчити і вчитися — улюблене пок-
ликання. Якось професорка Ок-
сана Матвієнко, яка побачила мої 
книжки, запропонувала написа-
ти роботу про роль ляльок у поза-
шкільній освіті. Я погодилася. 
 Пізніше доля звела з Людми-
лою Орловою, авторкою книж-
ки «Люди і ляльки». Вона одна 
з перших почала колекціону-
вати українські народні ляль-
ки. Самостійно їздила по се-
лах, спілкувалася з людьми, 
замальовувала, робила ескізи 
ляльок. Саме вона за руку від-
вела мене до мистецтвознав-
ця, член-кореспондента НАН 
України Олександра Найдена. 
Людмила Орлова й Олександр 
Найден — подружжя, яке біль-
ше 50 років збирає й досліджує 
народні ляльки. На жаль, пані 

Людмила відійшла вже в інші 
світи. 
 Свого часу я потрапила у хо-
роші руки в усіх сенсах. Олек-
сандр Семенович переконли-
во, щиро й проникливо, сказав: 
«Як Бог дасть — захистимо-
ся»! Мені подобалося відвіду-
вати Інститут мистецтвознав-
ства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського НАН 
України, де Олександр Найден 
працює головним науковим 
співробітником. Кожне відві-
дування — як похід до церкви. 
Навіть, якщо й сильно правили 
мою наукову роботу, то це нав-
паки додавало сили. Так швид-
ко народилися 300 сторінок. 
 ■ Вимоги на захисті канди-
датської роботи високі були?
 — Звісно. Це перша така не-
ординарна тема. Але я була до 
всього підготовлена з такими 
мудрими науковцями й дослід-
никами. Захист супроводжу-
вала фільмом про ляльки, а та-
кож глосарієм. Коли отримува-
ла диплом — плакала. То були 
сльози радості і мудрості. Я ро-
била улюблену справу: це коли 
процес цікавіший за результат!

Перша лялька — із качана 
кукурудзи
 ■ А коли і з ким зробили 
свою першу ляльку?
 — Першу ляльку зроби-
ла років у шість-сім із бабу-
сею з качана кукурудзи. Така 
собі сільська лялька із сільсь-
кою бабусею Оленою Склярен-
ко, 1924 року народження в ма-
льовничому селі Порпурівка, 
що на Кіровоградщині. Отож, 
знання отримувала не на майс-
тер-класі, а в простій сільській 
хаті. Автентична лялька тво-
рилась в автентичних умовах. 
Звісно, лялька не збереглася, 
вона виконала свою функцію й 
кудись поділася. Саме так і має 
бути з народною лялькою.
 До речі, коли виходила за-
між, взяла із собою ляльку. Ви-
готовлена вона у трохи інший 
спосіб — шита. А за основу був 
той же кукурудзяний качан-
чик. До речі, вона й нині живе 
з нами.
 ■ Що для вас народна ляль-
ка?
 — Народна лялька для мене 
— не сувенір, а насамперед — 
предмет дослідження. Насампе-
ред, це втілення ідеї материнс-
тва, можливість вивчати куль-
туру та побут, якщо ми кажемо 
про народні ляльки. Традиція 
створення ляльки оновлюєть-
ся, але ж не на стільки, щоб не 
зберегти її первісні функції, і не 
настільки, щоб зробити її лише 
предметом продажу та маніпу-
ляцій. 
 ■ Ваше захоплення — і вед-
медики Тедді? Чому саме цей 
американський герой? Це 
іграшка для дітей чи сувенір 
для дорослих?
 — Швидше — це мистецтво, 
а отже не зовсім іграшка. Хоча, 
звісно, й іграшка також. 
 ■ Маєте велику іграшкову 
колекцію? Розкажіть про неї. 
Чи доступні зібрані екземпля-

ри стороннім глядачам? 
 — У нашій сімейній колекції 
понад тисяча експонатів. Поді-
лені вони за розділами: ідея ма-
теринства у ляльках, автентич-
на українська лялька, солда-
тики, ведмеді Тедді. Зберігає-
мо колекцію вдома. У вересні 
відбувся перший виставковий 
проект «Ляльки. Ведмеді Тедді. 
Солдатики» у Центрі культури 
та мистецтв на Подолі. Основ-
ною експозицією стали ляль-
ки з нашої приватної колекції з 
чоловіком Олегом Сморчковим. 
Спеціально для цієї виставки 
майстрині з Кропивниччини, 
Черкащини та Тернополя виго-
товили нові роботи. Вони прове-
ли у Києві майстер-класи з ви-
готовлення ляльок. Були пред-
ставлені ляльки від радянсько-
го періоду й до сьогодні. 

Одна з найдавніших — лялька 
з соломи
 ■ Пані Оксано, ви з чолові-
ком берете участь у різноманіт-
них виставках та ярмарках. 
Розкажіть про ті, які найбіль-
ше запам’яталися.
 — Так, наприклад, у 2008 
році мою лялькову творчість 
було презентовано у Швейцарії 
та Німеччині. Авторські ведме-
дики Тедді були неодноразово 
відзначені найвищими нагоро-
дами численних міжнародних 
конкурсів авторської іграшки. 
Мій чоловік Олег Сморчков — 
майстер мініатюрного живо-
пису, переможець Міжнарод-
ного конкурсу «Ді-шоу, 2007», 
учасник багатьох міжнародних 
виставок (Німеччина, Швей-
царія).
 ■ Ви навчаєте на майстер-
класах виготовляти ляльки? 
 — Уже 11 років я проводжу 
благодійні майстер-класи з ви-
готовлення ляльки для дітей і 
дорослих. Усе, що пов’язано з 
ляльками, — благодійно. 
 ■ Яке місце займає рукоділ-
ля, виготовлення ляльки, у роз-
витку дитячої особистості?
 — Позбавляє від комплек-
сів, дарує радість, робить добрі-
шим. Ну, а про моторику та роз-
виток логіки я вже не буду каза-
ти відомі всім речі.
 ■ Познайомте з найоригі-

нальнішими ляльками-знахід-
ками з вашої колекції?
 — Наприклад, лялька-не-
мовлятко — саме з неї почала-
ся історія книжки-розмальовки 
«Моя улюблена лялька». Такі 
іграшки виготовляли із клапти-
ків тканини для своїх онучат ба-
бусі. 
 Одна з найдавніших ляльок 
— лялька із соломи. Походить 
вона зі старовинних обжинкових 
обрядів, у яких останній сніп-ді-
дух  був своєрідною подякою 
полю за зібраний врожай. Таку 
лялечку із соломи та клаптиків 
тканини я створила за зразком 
авторського виробу майстрині 
Тамари Макаренко з Дніпра. 
 А лялька-княгиня — святко-
ва іграшка, яку вміли робити ба-
бусі Наддніпрянської України. 
Її щедро декорували та виготов-
ляли із клаптиків дорогої ткани-
ни. Ляльку-намистинку я бачи-
ла у Києві, Дніпрі, Харкові, Ка-
неві. Таку іграшку любили ви-
готовляти дівчата, щоб зручно 
носити в кишені. Вже згодом її 
чіпляли до намиста. 
 Ще хочу згадати усміхнену 
ляльку з великою кишенею для 
трав. А на рукавах її нашиті ду-
бові листочки. Зразок ляльки-
усміханки передала до колек-
ції дівчинка, бабуся якої була 
травницею, тобто збирала тра-
ви й лікувала людей. Походить 
вона з Рівненщини. 
 Іменами народних ляльок не 
нарікали. Не приписувалися їм 
і магічні властивості.

Вагітною почала писати казки 
та малювати
 ■ Ви — письменниця й ілю-
страторка. Скільки книг видали?
 — У мене 30 книг. Це книги 
про ляльки, про іграшки із тек-
стилю, про пластилінові забав-
ки. А під час вагітності я почала 
писати казки та малювати. Так 
написалися й намалювалися 
«Кирпата арифметика», «Стриб 

та скок. Оповідки та розмальов-
ки», «Веселі крапочки» (про тех-
ніку малювання крапочками для 
дітей), «Зайчик Сірячок» (із анг-
ломовним словничком) . Як бачи-
те — все дуже потрібне, практич-
не і корисне. Наразі у видавниц-
тві «Богдан» — два рукописи, у 
«Стилосі» — два. Зараз працюю 
над книгою про мистецтво пле-
тення спицями. 
 ■ Маєте помічників? Як 
ставляться до ваших захоплень 
і роботи син і чоловік?
 — Ми все робимо разом. А 
коли я починаю сумніватися, то 
вони ще більше мене підтриму-
ють: ідеями, фотосесіями, ор-
ганізацією виставок.
 ■ Ви часто подорожуєте. З 
мандрів поповнюється ваша ко-
лекція? Чи відкриваєте в інших 
країнах чергові таємниці ляль-
карства?
 — У мандрах є можливість 
акумулюватися у питаннях, що 
важливіше для тебе. Це вже по-
чинається з моменту складання 
валіз. Я завжди беру «роботу»: 
матеріали, інструменти, розд-
руківки рукописів. У подоро-
жах ми завжди відвідуємо музеї 
— там я обов’язково знахо джу 
ляльки. Знаходжу їх і на бло-
шиних ринках. Разом із ними — 
книги про іграшки, старовинні 
фото. 
 ■ Досить часто ви відвідуєте 
міжнародні мистецькі виставки. 
Як ставляться там до українсь-
ких майстрів? Чого прагне су-
часний європеєць?
 — Важко одразу визначити-
ся, чого прагне європеєць, бо що-
разу щось новеньке треба пода-
вати, дивувати. Проте якось на 
одній з виставок запам’яталася 
німкеня. Така весела пані, ку-
пувала посібник мій «Ведмеді 
та ведмедики», а потім повер-
нулася й ще два взяла для под-
руг своїх. От вам і німецька Тед-
ді-історія, яка вже потребує ук-
раїнської підтримки. ■

ЗАХОПЛЕННЯ

Оксана Скляренко: Іменами 
народних ляльок не нарікали
Кандидатка мистецтвознавства разом із чоловіком має іграшкову колекцію — понад 
тисячу експонатів

■

Оксана Скляренко.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Вважаю, що «Динамо» та «Шахтар» не потрібно розводити 

до півфінальної стадії. Кубок повинен залишатися Кубком. 
Усі мають бути в рівних умовах».

Олексій Михайличенко
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Ідея з поступовим включен-
ням до Кубка України пред-
ставників елітного дивізіо-
ну значно розширила турнір-
ні перспективи представників 
нижчих дивізіонів. Участь пер-
шолігового «Інгульця» у фі-
налі попереднього розіграшу, 
виступ друголігового «Дніпра-
1» у кубковому півфіналі поза-
минулого сезону є прямими на-
слідками таких турнірних но-
вацій.
 Не буде виключенням із 
цього правила й нинішній Ку-
бок країни, в якому до чверть-
фінальної стадії пробилися два 
клуби з першого та один пред-
ставник другого дивізіону.
 «Альянс» із Липової Долини 
узагалі важко одразу віднайти 
на футбольній карті України. 
Хоча, нічого дивного, адже цей 
повпред Сумщини лише в 2016 
році отримав професіональний 
статус.
 Водночас, влаштувавши го-
леву феєрію в матчі з «Гірни-
ком-Спорт» і пробившись до 
вісімки кращих команд КУ-
2019/2020, скромний представ-
ник Другої ліги змусив говори-
ти про себе всю країну. «Ми вже 
перевиконали свій план на тур-
нір. І я дуже радий за наш друж-
ний колектив», — відзначив 
наставник «альянсівців» Юрій 
Ярошенко.
 Можна сказати, що певною 
мірою вище голови стрибнули й 
столичні динамівці, адже «біло-
сині» вперше у своїй історії пе-
ремогли «Шахтар» на дофіналь-
ній стадії Кубка.
 П’ять попередніх їхніх зви-
тяг над «гірниками» трапили-
ся у кубкових фіналах, цьо-
го ж разу динамівці вибили з 
розіграшу свого конкурента на 
етапі 1/8 фіналу, забивши пере-

можний м’яч у другому екстра-
таймі.
 «Гра достойна фіналу. Обид-
ва суперники продемонструва-
ли якісний футбол. Було багато 
емоцій, хороших моментів. У 
цілому, команда зіграла надій-
но, впоравшись із підвищеною 
відповідальністю», — наголо-

сив очільник «Динамо» Олек-
сій Михайличенко.
 За словами колишнього пре-
зидента «біло-синіх» Григорія 
Суркіса, під час цієї напруженої 
дуелі він пережив ностальгічні 
моменти, згадавши, як у 1999 
році під орудою Валерія Лоба-
новського динамівці дійшли до 

півфіналу Ліги чемпіонів.
 Загалом, повторний прихід 
на пост головного тренера «Ди-
намо» Олексія Михайличенка, 
котрий асистував Лобановсько-
му на межі століть, був і розра-
хований на те, аби він прище-
пив нинішньому складу «біло-
синіх» основи справжньої дина-

мівської гри. 
 «У матчі проти «Шахтаря» 
«Динамо» продемонструвало 
й швидкість, і пресинг. І це на 
тлі хороших фізичних конди-
цій», — відзначив Суркіс-стар-
ший, назвавши дії «біло-синіх» 
у виграному матчі 1/8 фіналу 
«променем світла в темному 
царстві».
 Натомість у діях «гірни-
ків» на полі НСК «Олімпійсь-
кий» простежувалася втома. 
Синхронні та однотипні трав-
ми лідерів команди — Кривцо-
ва, Марлоса та Коноплянки — 
яскраве тому підтвердження. 
«Спробуємо відновити їх, якщо 
не до наступної гри, то бодай до 
матчу Ліги чемпіонів», — ска-
зав після вильоту «Шахтаря» 
(до слова, переможця чотирьох 
попередніх кубкових турнірів) 
його португальський наставник 
Каштру. 
 При цьому в складі динамів-
ців вирішальне у грі слово, за-
бивши на 110-й хвилині пере-
можний м’яч, сказав молодий 
та сповнений сил вихованець 
динамівської «молодіжки» — 
чемпіон світу в складі збірної 
України до 20 років — Денис 
Попов, який лише нещодавно 
виборов собі місце в основному 
складі «біло-синіх». ■

ФУТБОЛ

Промінчик світла
Вперше у своїй історії «Динамо» перемогло «Шахтар» на ранній 
стадії Кубка країни

■

Перемогти свого головного конкурента в Кубку динамівці змогли завдяки хорошій фізичній формі, 
швидкості та пресингу.
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. 1/8 фіналу. «Ко-
лос» — «Ворскла» — 0:1, «Минай» 
— «Львів» — 2:0, «Миколаїв» — 
«Десна» — 2:4, «Альянс» — «Гір-
ник-Спорт» — 5:3, «Динамо» — 
«Шахтар» — 2:1 (у дод. час; Сидор-
чук, 22; Попов, 110 — Степаненко, 
90+2; вилучення: Шепелєв, 89 — Сте-
паненко, 95), «Інгулець» — «Дніпро-
1» — 2:1, «Маріуполь» — Олімпік» 
— 1:0, «Олександрія» — «Зоря» — 
1:1 (по пен. — 5:4).

■

Григорій ХАТА

 У южненському «Хіміку» тривалий 
час працювали над тим, аби вивести ко-
манду на найвищий рівень європейсь-
кого клубного волейболу. І цьогоріч-
ну спробу вперше пробитися до гру-
пового раунду Ліги чемпіонів у таборі 
дев’ятиразового чемпіона України роз-
цінили, як нагоду, котрою неможливо 
не скористатися. У першій, гостьовій, 
грі заключного раунду кваліфікації 
«Хімік» у п’яти сетах здолав чеський 
«Оломоуц» після чого до еліт-раунду су-
перліги вітчизняному клубу залишило-
ся рукою подати. 
 Після виїзного успіху ідея домаш-
ньої перемоги южненських волейболіс-
ток над чемпіоном Чехії з будь-яким ра-
хунком була не надто складним для ре-
алізації процесом. Вигравши дві стар-
тові партії матчу-відповіді, «Хімік» 
зробив свою участь у груповому раун-
ді ЛЧ майже вирішеною справою, але 
що ближчою ставала ціль, то більше не-
рвували й помилялися волейболісти ук-
раїнського чемпіона. Зрештою, госпо-
дарки майданчика дозволили гостям 
з Оломоуца виграти три наступні пар-
тії й таким чином віддзеркалили ра-
хунок першого матчу. Як результат: 
з’ясовувати володаря путівки до еліт-
раунду ЛЧ-2019/2020 суперникам до-
велося в «золотому» сеті.
 За схожих умов команда Євгена Ні-
колаєва змогла подолати попередній ра-
унд єврокваліфікації, коли у вирішаль-
ному «тайбрейку» переграла хорватсь-
ку «Младость». Вочевидь досвід того 
протистояння допоміг «Хіміку» прой-
ти найскладніший момент і повторного 
матчу з «Оломоуцем». «Виграти два «зо-
лотих сети» поспіль у Лізі чемпіонів — 
дорогого варто», — наголосив асистент 

головного тренера южненського клубу 
Дмитро Марюхнич.
 За його словами, в матчі проти чесь-
кого чемпіона в Южному сталося народ-
ження нової команди — команди зов-
сім іншого рівня, котра, залишивши всі 
сили та емоції на майданчику в боротьбі 
за кожен м’яч, за підтримки своїх уболі-
вальників, змогла перемогти в «золото-
му сеті» — 15:13.
 Як і у попередніх поєдинках «ліго-
чемпіонської» кваліфікації, найрезуль-
тативнішим гравцем матчу проти «Оло-
моуца» у складі «Хіміка» стала Юлія 
Бойко, котра здобула 21 очко. Проте ти-
тул найкращої волейболістки цього мат-
чу дістався зв’язуючій Ользі Скрипак, 
після хитромудрої передачі котрої на 
ветерана команди Тетяну Козлову було 
поставлено крапку в історичному для 
южненського клубу протистоянні.
 Власне «Хімік» став першим ук-
раїнським клубом, який зіграє в елітно-

му раунді Ліги чемпіонів, де його супер-
никами будуть чинний тріумфатор су-
перліги — італійський клуб «Новара», 
а також німецький «Штутгарт» та поль-
ський «Лодзь».
 «Якщо казати про наші шанси у гру-
повому раунді турніру, то, використову-

ючи боксерську термінологію, нокаутер 
завжди має шанс. Думаю, що шанс у нас 
буде. Спочатку потрібно зробити так, аби 
він з’явився, а потім — ним скористати-
ся. У матчі-відповіді з «Оломоуцем» нам 
такий шанс випав і ми ним скористали-
ся», — відзначив Дмитро Марюхнич. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Команда нового рівня
Першим представником України в груповому раунді волейбольної Ліги чемпіонів 
став южненський «Хімік»

■

Довівши справу до валідольного закінчення, «Хімік» усе ж пробився до групового раунду Ліги чемпіонів.
Фото з сайта fvu.in.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Жінки. Заключний раунд 
кваліфікації. Повторний матч. «Хімік» (Украї-
на) — «Оломоуц» (Чехія) — 2:3 (25:18, 25:23, 
19:25, 24:26, 13:15; «золотий» сет — 15:13). 
Перша гра — 3:2.

■
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хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +2...-3
 +5...+10
 -1...+4
 +8...+13

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  У моєму гладкому тілі си-
дить дуже навіть струнка жінка, 
але їй ніяк не вдається вибрати-
ся назовні. А з огляду на мій апе-
тит, для неї, схоже, це довічне 
ув’язнення.

* * *
 Старий одеський кравець пе-
ремірює тканину, яку йому приніс 
клієнт.
 — Що перемірюєте, хочете, 
щоб і вам вистачило?
 — Мені й так вистачить, я 
хочу, щоб і вам залишилося.

* * *
 Відправила свою фотографію 
в клуб самотніх сердець. Повер-
нули назад і написали, що не такi 

вже й самотні.

* * *
 На iспитi з філософії профе-
сор поставив лише одне запитан-
ня студентам: «Чому?» Вищий бал 
отримав студент, який дав від-
повідь: «А чому б і ні?»

* * *
 — Давиде Семеновичу, звід-
ки у вас така чарівність?
 — ?!
 — Ви ще нічого не запитали, 
а я вже згодна.

* * *
 — Цецилія Львівна, а куди це 
ви так вбралися-нафарбувалися?
 — Піду в гості, поки вони самі 
не припхалися.

Дорога углиб
Біля райцентру Кобеляки тривають масштабні археологічні дослідження, початок яким поклало 
будівництво траси 

По горизонталі:
 1. Католицький єпископ. 7. 
Прозора скляна клітка. 8. Дерев’яні 
колоди в хаті чи криниці, покладені 
одна на одну, з’єднані спеціальни-
ми пазами. 10. Кінь низькорослої 
породи. 11. Людина, яка все знає. 
13. Кухар на судні. 14. Перша про-
фесія Раїси Кириченко. 15. Бать-
ко чоловіка. 18. Жартівлива назва 
найвідомішого пам’ятника Одеси. 
19. Аргументована суперечка між 
двома, обмін думками. 21. Маяч-
ня, дурниця. 22. Національна ва-
люта Болгарії. 23. Український 
письменник, автор повісті «Захар 
Беркут», за мотивами якої Ахтем 
Сеітаблаєв зняв фільм. 25. Фран-
цузький драматург, автор п’єси 
«Жайворонок» про Жанну д’Арк. 
28. Спецодяг. 29. Американський 
штат, звідки до нас прибув най-
лютіший ворог картоплі. 30. Пере-
мога після поразки.
По вертикалі:
 1. Тістечко з висушених зби-
тих білків. 2. Стовп по-польськи. 
3. Велика люстра зі свічками або 
стоячий канделябр перед іконами 
в церкві. 4. Національність Отел-
ло. 5. Міст над проваллям чи за-
лізничними коліями. 6. Непро-
фесійний актор. 9. Місто на Київ-

щині, де в листопаді—грудні 1918 
року розташовувався штаб Осад-
ного корпусу Січових стрільців, 
яким командував Коновалець. 11. 
Великий трактор для копання тран-
шей. 12. «... моя вечірняя, зійди 
над горою. Поговорим тихесенько 
в неволі з тобою» (Тарас Шевчен-
ко). 16. Давньогрецький філософ-
матеріаліст. 17. Німецька назва 
річки, що протікає в Польщі, Чехії 
та Східній Німеччині. 19. Брак, 
гандж. 20. Француз, який винай-
шов шрифт для сліпих. 24. Річка 
на Кавказі. 26. Одна з шести тра-
диційних шкіл філософії індуїзму. 
27. Перемелене м’ясо. ■

Кросворд №119
від 25—26 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Епатажна зірка шоубізу Леді Гага вкотре потра-
пила в епіцентр скандалу. Цього разу предметом га-
ласу став не черговий коханий співачки, не її витів-
ки на сцені, а... плаття. Саме розкішна сукня від Бу-
динку моди Версаче, в якій Леді Гага отримувала 
свою чергову музичну нагороду — «Золотий гло-
бус» — викликала неабиякий ажіотаж у пресі. Ви-
явилося, що плаття виставили на аукціон, і влас-
ником лота була не співачка, не будинок моди, а 
якась... покоївка готелю, в якому на час церемонії 
зупинялася знаменитість.
 Як розповіла сама Сара Кореа, яка обслугову-
вала готельний номер зірки в Лос-Анджелесі, спі-
вачка забула плаття в номері. За всіма приписами 
внутрішнього розпорядку готелю, покоївка віднес-
ла сукню у службу загублених речей при отелі. Але 
пройшло вісім місяців, а за розкішним вбранням,  
ніжно-бузкового кольору з довжелезним шлейфом, 
ніхто не прийшов, тож, згідно з правилами, загуб-
лена річ стала власністю особи, яка її знайшла. Ну 
що робити простій служниці готелю з дорогезною 

вечірньою сукнею? Звіс-
но, продати, і Сара Кореа 
віднесла її на аукціон, де 
плаття виставили за 8 ти-
сяч доларів. Ось тут і по-
чалося: сукню впізнали, 
служницю звинуватили у 
крадіжці, Будинок Версаче 
заявив свої права на дорогу 
річ, заявивши, що вони лише 
надали Леді Гага цей наряд 
на церемонію вручення наго-
род (таке часто трапляється, коли 
великі торгові марки надають свої 
витвори — чи то ювелірні при-
краси, чи то одяг — у реклам-
них цілях знаменитостям), від-
повідно вона повинна була по-
вернути їм цю річ. Як би там 
не було, сама призвідниця 
скандалу абсолютно спокій-
на... ■

з 4 до 10 листопада

 Овен (21.03—20.04). Спробуйте по-но-
вому поглянути на робочі стосунки, якi впли-
нуть на ваш характер. Щоб не доводити до на-
пруженої ситуацiї, тримайте дистанцiю.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Телець (21.04—21.05). Слiдкуйте за 
висловлюваннями, щоб потім не довелося 
відновлювати мир і зализувати рани. Керів-
ництво вiдзначить вашу сумлiннiсть грошо-
вою винагородою.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Близнюки (22.05—21.06). Не можна 
бути таким трудоголіком, треба й вiдпочива-
ти. Займiться спортивними вправами, також не 
завадять вечiрнi прогулянки.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 7.

 Рак (22.06—23.07). Не загострюйте від-
носини з колегами. І хоча ви маєте рацiю, але 
їх значно більше. Щоб покращити своє фiнан-
сове становище, спробуйте економити.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Лев (24.07—23.08). Останнiм часом на-
копичилося стiльки роботи, що не вистачає 
часу на особисте життя. Велика ймовірність 
укладання вигідних контрактів.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Діва (24.08—23.09). Сміливо викорис-
товуйте отримані знання на практиці. Якщо ви-
никне необхідність заручитися підтримкою за-
пропонованого вами проєкту, доведеться про-
явити витримку і такт.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). У вашу голову 
часто приходять цiкавi iдеї. Незабаром ото-
чуючі зрозуміють вигоду співпраці з вами. 
Ближче до вихiдних чекайте приємних но-
вин.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). Як кажуть, усе 
генiальне — просте. Вашi проекти, як завж-
ди, сприймуть на «ура», а грошова винагоро-
да не забариться.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Стрілець (23.11—21.12). Викликати во-
гонь на себе — ваше кредо. Але настав час на-
рештi подбати про себе. Найголовніше — ут-
римувати завойовані позиції.
 Дні: спр. — 9; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваші бажання 
цілком збiгатимуться з можливостями. Друзі 
скучили за вами, тож приділіть їм більше ува-
ги. Довіртеся зіркам, вони приведуть вас до 
успіху.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5. 

 Водолій (21.01—19.02). Щоб завести новi 
знайомства, доведеться завершити старі зв’язки. 
Ті, у кого не вирішене квартирне питання, мають 
можливість успішно впоратися з ним. Але не вар-
то сподiватися на блискавичний результат.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Попереду перегово-
ри щодо купiвлi-продажу нерухомостi. Щоб не 
втратити майно, перевiрте всi «за» i «проти». 
Краще сiм разів вiдмiряти i один раз вiдрiзати.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7. ■

Леді Гага.❙

ВИСОКА МОДА

Леді Гага загубила 
сукню
Проте з цього приводу голова болить 
у власників дорогого вбрання

■

2—3 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 
7-12 м/с. Температура вночi -1...-3, удень +5...+7. Пiслязавт-
ра температура вночi +3...+5, удень +10...+12.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -1...-3, удень +7...+9. 
Яремче: вночi 0...-2, удень +8...+10. 
Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +8...+10. 
Рахiв: уночi +1...+3, удень +9...+11.
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