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Революція на граніті 

розпочалася 30 років 

тому з перших наметів 

Студентського Братства 

Львівщини у центрі 

Києва
стор. 15»стор. 3»

На гасіння масштабних пожеж на Луганщині задіяні не лише рятувальники, а й підрозділи Збройних сил України.
Фото з сайта liga.net.
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Почерк румунського майстра

стор. 2»

Попереду — Іващишин

РИМА ТИЖНЯ

Ось і осінь
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Зміни ці відбуватись повинні, 
Як вони відбувались і досі. 
Відлетіло вже літо у вирій, 
Замість нього надходить осінь. 
І повільно так, крок по кроку 
Витісняє реальність мрію. 
А яка ж минулого року 
Панувала скрізь ейфорія! 
Хтось так солодко вмів говорити 
І багато так вмів обіцяти. 
Мали знижені бути тарифи, 
А підвищитись мали зарплати. 
Ми, було, трохи втратили розум, 
Але рік цей його додав нам. 
У повітрі пахне морозом, 
І, здається, ледь-ледь — Майданом.

■

стор. 4—5»

Двоїстi стандарти свiтової спiльноти до 

радикальних методiв у визвольнiй боротьбi

Після трирічної 

відсутності динамівці 

знову гратимуть в 

еліт-раунді футбольної 

Суперліги

Що зробив Бандера такого, чого не 
робили iзраїльськi, 

польськi та iншi 
нацiональнi провiдники

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,310 грн 

1 € = 33,164 грн

1 рос. руб. = 0,361 грн

Кремль 
скомандував: 
«Вогонь!»
Масштабні пожежі на Луганщині 
спричинили постріли «трасерами» 
з боку окупованих територій, 
тобто навмисний підпал трави
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«Слугам» нецікаво, порожні ряди, пішли всі обідати, навіщо їм та національна 
безпека. У парламенті вже є ТСК навіть по футболу! Але як тільки починаєш 
вимагати розібратися в питаннях національної безпеки і державної зради — 
суцільна блокада частиною парламенту.

Олександра Устінова
народна депутатка від «Голосу»

УКРАЇНА МОЛОДА

євро
ЄС виділить Україні 

на розвиток економіки, протидію COVID-19 та 
розвиток громадянського суспільства, розпові-
ли у пресслужбі КМУ.

60 млн книжок
передали війсь-

кові школам прифронтових містечок і сіл, 
інформують у пресцентрі ООС.

юнаків
підуть во-

сени служити до ЗСУ, згідно з розпоряджен-
ням КМУ.

дитини
всиновлено в Україні 

цьогоріч, зазначили в пресслужбі Міні-
стерства соціальної політики.

українців
вважають, що саме 

Росія почала війну на Донбасі, засвідчує 
опитування, проведене на замовлення «Де-
тектор медіа».

30 тис. 694 60,3%13,57 тис.
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ПАРЛАМЕНТ 

Рада на 
карантині 
Коронавірус дозволяє уникнути 
розгляду «незручних» питань 
перед виборами
Інна СТЕПАНЧУК 

 Верховна Рада змушена взяти тайм-аут у 
зв’язку з поширенням коронавірусу серед депу-
татів.
 Відтак у жовтні депутати зберуться на засідан-
ня лише 20-го, всі інші робочі дні працюватимуть у 
комітетах і з виборцями. Про це йдеться у відповід-
ній постанові №4171, ухваленій у середу, 30 вере-
сня. Її підтримали 281 народний обранець. Повно-
цінна робота в сесійній залі розпочнеться з 2 лис-
топада, тобто вже після місцевих виборів 25 жовт-
ня.
 І якщо чесно, то ситуація для провладної біль-
шості складається дуже доречно. Адже це дозво-
ляє відтермінувати на післявиборчий період роз-
гляд «незручних» питань, як, скажімо, створення 
тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо зливу інфор-
мації про спецоперацію українських спецслужб із 
затриманням «вагнерівців». «Вперше в історії ВР 
у залі розглядається питання електронної петиції, 
— написала на своїй сторінці у «Фейсбуці» нардеп-
ка від «Європейської Солідарності» Ірина Гера-
щенко. — «ЄС» наполягла, дотиснула, і в залу ви-
несли петицію щодо створення ТСК по «вагнерів-
цях». Дійсно, відповідну електронну петицію було 
створено на сайті Верхової Ради 7 вересня родича-
ми й близькими загиблих на Донбасі українських 
воїнів. Усього за кілька днів вона набрала необхід-
ні 25 тисяч голосів. 
 Проте в момент обговорення петиції більшість 
депутатів «Слуги народу» вийшла із зали. Відео на-
півпустої зали засідань поширила  в соцмережі де-
путатка від «Голосу» Олександра Устінова. «Слу-
гам» нецікаво, порожні ряди, пішли всі обідати, 
навіщо їм та національна безпека», — прокоменту-
вала нардепка відео. І додала: «У парламенті вже 
є ТСК навіть по футболу! Але як тільки починаєш 
вимагати розібратися в питаннях національної без-
пеки і державної зради — суцільна блокада части-
ною парламенту. Ми оприлюднимо підписи всіх, 
хто підтримав створення незалежної комісії у ВРУ, 
українці мають право знати своїх героїв і зрадни-
ків». Проте власне до голосування справа так і не 
дійшла, «зависнувши» в режимі обговорення. 
 Водночас в останній день своєї роботи перед три-
валою перервою, тобто в середу, депутати ухвали-
ли кілька законопроєктів. Зокрема, щодо надан-
ня при народженні дитини одноразової натураль-
ної допомоги «пакунок малюка». Закон уточнює 
розмір допомогти, місце її видачі, перелік отриму-
вачів у разі відсутності батьків, а також передба-
чає з 1 липня 2021 року можливість отримувати 
виплату грошової компенсації замість «пакунка 
малюка». Також нардепи ухвалили закони «Про 
електронні комунікації» і «Про безпеку та якість 
донорської крові та компонентів крові». А в ухва-
леній Радою заяві щодо невизнання легітимності 
так званих місцевих виборів на тимчасово окупова-
них територіях України — в Криму та Севастополі 
— заявлено про протест у зв’язку з черговим неза-
конним проведенням 13 вересня 2020 року росій-
ською окупаційною адміністрацією так званих міс-
цевих виборів («вибори губернатора Севастополя» 
та «довиборів депутатів» до так званих «держав-
ної ради Республіки Крим» та «Сімферопольської 
місцевої ради»). Верховна Рада України закликала 
парламенти іноземних держав i міжнародні парла-
ментські організації, які цього ще не зробили, дати 
принципову оцінку незаконним діям Росії та утри-
матися від будь-яких контактів із незаконними ор-
ганами російської окупаційної адміністрації. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 На фронті збільшується кількість 
провокацій зі сторони противника. 
За минулі дві доби у районах відпові-
дальності українських бригад зафік-
совано 11 порушень режиму припи-
нення вогню з боку збройних форму-
вань Російської Федерації. У районі 
відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» вогонь 
зі стрілецької зброї ворог відкривав 
поблизу Авдіївки, а з автоматичного 
станкового гранатомета — неподалік 
Новотроїцького. На території, де за 
ситуацію відповідає оперативно-так-
тичне угруповання «Північ», біля Но-
воолександрівки противник провоку-
вав наших військових зі стрілецької 
зброї. На ділянці поблизу Золото-
го три рази вів вогонь зі стрілецької 
зброї та підствольного гранатомета, 
а неподалік Хутора Вільний двічі у 
вечірній час застосував ручний про-
титанковий гранатомет i стрілецьку 
зброю. Окрім того, поряд із населе-
ними пунктами Зайцеве, Миронівсь-
кий, Новотошківське противник від-
кривав вогонь із гранатометів різних 
систем. Унаслідок ворожого пострілу 
з підствольного гранатомета один ук-
раїнський військовослужбовець отри-
мав осколкове поранення. Воїна опе-
ративно доправили до лікувального 
закладу, де йому надається необхід-
на медична допомога. Стан здоров’я 
пораненого — задовільний. 
 Від початку  доби 1 жовтня на ді-
лянках відповідальності українсь-
ких захисників зафіксовано одне по-
рушення режиму припинення вогню. 
Ворог відкрив вогонь поблизу Станиці 
Луганської з автоматичного станково-
го гранатомета. Бойовики підступно 
навмисно обстріляли лісовий масив 
на Луганщині, спичинивши маштаб-
ні лісові пожежі. За словами очіль-
ника Луганської ОДА Сергія Гайдая, 
з боку непідконтрольної території 
були постріли «трасерами», тобто 
траву підпалювали навмисно. Прес-
центр Станично-Луганської районної 
держ адміністрації повідомив, що піз-
но ввечені напередодні було зафіксо-
вано постріли зі зброї великого каліб-
ру з окупованої території. Після чого 
відчувалися гучні розриви снарядів 
поблизу  КПВВ. Десь о 00:20 наді-
йшло повідомлення про пожежу у лі-
совому масиві біля КПВВ. Поперед-
ня ніч була дуже важкою. Ситуація 
надзвичайно складна — пожежа по-
ширилась майже на 10 тисяч гектарів 
за добу. У вогняному колі опинились 
11 селищ, у тому числі  у безпосеред-
ній близькості до Сіверськодонецька. 
На жаль, за даними на вчорашній ра-
нок, четверо людей загинули: 69-річ-
ний  машиніст насосних установок Сі-
верськодонецького міськводоканалу 
(чоловіка  доставили  з пожежі в с. 
Сиротине), 46-річний лісничий, тіло 
якого було виявлено в лісі неподалік 
с. Райгородка Новоайдарського райо-
ну, 79-річна мешканка с. Воронове та 
84-річна мешканка с. Муратове, яка 
померла в  лікарні після евакуації. До 

Сіверськодонецької лікарні через от-
руєння чадним газом госпіталізовано 
12 постраждалих осіб, серед  яких: по-
жежник-рятувальник ДСНС м. Лиси-
чанськ, мешканці селищ Сиротине та 
Воронове. 
 Пошкоджено вогнем кілька десят-
ків будинків та громадських споруд. 
Станом на сьому годину ранку 1 жов-
тня в Луганській області зафіксовано 
146 пожеж, iз них ліквідовано — 82, 
продовжується гасіння — 64. Най-
більше постраждали населені пункти 
Новоайдарського району: с. Мурато-
ве, де вогнем пошкоджено 26 приват-
них будинків, с. Кряківка — пошко-
джено 5 будинків (iз них 2 житлові), 
с. Трьохізбенка — 2 будинки. Із с. Му-
ратове евакуйовано 35 людей. Дорос-
лих тимчасово розміщено у школі 
смт Новоайдар, а дітей — у місцевій 
лікарні. У Станично-Луганському 
районі найбільше постраждали сели-
ща Вільхове, Лобочеве та Геєвка. Та-
кож постраждали села Артема, Боло-
тене, Кондрашівка. Поблизу с. По-
ловинкине Старобільського району 
зафіксовано три осередки загорян-
ня хвойної підстилки з переходом у 
верхову пожежу. Наразі всі зусилля 
військових спрямовано на подолан-
ня пожежі. Гасіння пожежі усклад-

нено через сильний вітер. Рішенням 
командувача Об’єднаних сил генера-
ла Кравченка до ліквідації пожеж на 
Луганщині залучено 450 військово-
службовців Збройних сил України, 
виділено спеціальну техніку. 
 За фактами пожеж на Луганщині 
поліція відкрила сім кримінальних 
проваджень. Уже зараз можна гово-
рити про те, що частково противник 
досяг поставлених цілей — завда-
но суттєвої шкоди цивільній інфра-
структурі, на відновлення її необхідні 
будуть немалі кошти, військовослуж-
бовці задіяні до боротьби з вогнем  за-
мість вирішення своїх безпосередніх 
завдань. До речі, виступаючи на засі-
данні очільників збройних сил країн 
Вишеградської групи у форматі з Ук-
раїною головнокомандувач Збройних 
сил генерал Руслан Хомчак поінфор-
мував партнерів, що «на лінії розме-
жування на Донбасі діє повний і все-
осяжний режим припинення вогню. 
Його запровадження дозволило сут-
тєво знизити вогневу активність про-
тивника, однак iмовірність віднов-
лення локальних бойових дій зали-
шається». 
 На момент верстки номера кіль-
кість загиблих у вогні людей зросла 
до дев’яти. ■

Росія забрала в людей свободу, а тепер — і дах над головою.
Фото з сайта liga.net.
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НА ФРОНТІ 

Кремль скомандував: «Вогонь!»
Масштабні пожежі на Луганщині спричинили постріли «трасерами» 
з боку окупованих територій, тобто навмисний підпал трави

■

Армія спасіння.❙
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українців
збираються голосувати на міс-

цевих виборах, за даними моніторингу у столиці, 
які оприлюднив аналітик Петро Бурковський.

45% українців
працюють без 

трудової книжки, констатували в 
Держстаті.

українців
підтримують укруп-

нення районів, переконані у фонді «Демокра-
тичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

років
знадобиться, щоб перевезти радіо-

активні відходи ЧАЕС до нового сховища, при-
пускає міністр захисту довкілля та природних ре-
сурсів України Роман Абрамовський.

серед міст Європи
за кількістю хмаро-

чосів став Київ, за рейтингом сервісу 
Skyscraperpage.com.

20% 16,5% 11 1-м
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Слідом за мером Ген-
надієм Кернесом, який 
досі лікується у німець-
кій клініці «Шаріте», на 
ковід захворів голова Хар-
ківської обласної ради Сер-
гій Чернов. У зв’язку з цим 
призначену на 1 жовтня 
сесію перенесли щонай-
менше на два тижні. При-
чина більш ніж серйозна. 
«На сьогодні у нас є інфор-
мація про те, що приблиз-
но у двадцяти депутатів 
і співробітників апарату 
підтверджено діагноз або 
є симптоми COVID-19, — 
повідомив начальник від-
ділу роботи з громадсь-
кістю та ЗМІ Володимир 

Дягілєв. — В останньому 
випадку люди на самоізо-
ляції і чекають результатів 
проведених тестів. Тяж-
ких випадків у нас немає. 
Чернов перебуває на амбу-
латорному лікуванні».
 Сьогодні в регіоні нара-
ховується близько 18 тисяч 
хворих на ковід. Це другий 
результат після столиці, де 
підступний вірус продов-
жує «косити» не лише пе-
ресiчних містян, а й полі-
тичну верхівку країни. 
Як відомо, недавно склад-
ну форму коронавірусу пе-
ренесла лідерка «Батьків-
щини» Юлія Тимошенко, 
а днями позитивним вия-
вився тест у п’ятого прези-
дента України Петра По-

рошенка й депутатки від 
«Європейської Солідар-
ності», героїчної волонтер-
ки Яни Зінкевич. «Із симп-
томів у мене поки що лише 
сильна втома, — повідо-
мила вона на своїй сторін-
ці у «Фейсбуцi». — Я вже 
хворіла один раз на коро-
навірус, сподіваюся, цьо-
го разу буде легше. Мину-
лого разу хворіла тяжко, 
була на кисневому забез-
печенні (але не на ШВЛ, 
на щастя). Тому в нюху чи 
смаку змін не відчуваю, бо 
вони в мене ще після мину-
лого разу не з’явились». 
 Ще через ковід наразі 
перебувають в ізоляції лі-
дерка партії «Голос» Кіра 
Рудик, депутат від «Слу-

ги народу» Жан Беленюк 
і мер Краматорська Анд-
рій Панков. Не відбула-
ся днями також позачер-
гова сесія Запорізької обл-
ради, про що повідомив 
голова Григорій Самар-
дак. Причину пресслуж-
ба пояснила коротко, але 
зрозуміло: «Через наяв-
ні випадки захворювання 
на коронавірус серед депу-
татського корпусу». 
 Тим часом про свою 
тяжку хворобу, не пов’я-
зану з підступним вірусом, 
повідомив днями екс-ген-
прокурор України Юрій 
Луценко. «У день Віри, 
Надії, Любові завершив-
ся хірургічний етап моєї 
онкохвороби. Дякую ук-
раїнським та німецьким 
лікарям, — розповів він. 
— Позаду восьмигодинна 
операція та дні болю. По-
переду — хіміотерапія». 
Він також додав, що, нез-
важаючи на стан здоров’я, 
планує продовжити свою 
політичну діяльність. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині у Чиги-
ринському районі трива-
ють «Суботівські гостини». 
Так називається виставка 
авторських ляльок-мота-
нок, організована науков-
цями Національного істо-
рико-культурного заповід-
ника «Чигирин», участь у 
якій беруть не лише майс-
трині з України, а й із Нор-
вегії, Португалії, Півден-
ної Африки.
 Як розповідає «Україні 
молодій» Людмила Хар-
ченко, молодший науко-
вий співробітник відділу 
«Музей Богдана Хмельни-
цького» НІКЗ «Чигирин», 
усе почалося з підготов-
ки до виставкового проєк-
ту «Зі щирою прихильніс-
тю до життя народного». 
Його присвятили 155-й 
річниці від дня народжен-
ня земляка, церковного 
діяча, педагога, етнографа 
і краєзнавця Марка Гру-
шевського, який народився 
у селі Худоліївка неподалік 
Чигирина, а в Суботові був 
священником і свого часу 
разом із дружиною Марією 
Іванівною зібрав колекцію 
ляльок-мотанок. Ту колек-
цію його нащадки зберегли 
до наших днів, і вона нині 
— в Історико-меморіаль-
ному музеї Михайла Гру-
шевського в Києві.
 «Ми із заввідділом Оль-
гою Пискун були курато-
рами цього проєкту. Тоді 
22 українські майстрині 
й кілька з-за кордону, які 
захоплюються цим видом 
мистецтва, прислали до 
Чигирина 145 своїх ляль-
ок (96 авторських i 49 ре-

конструкцій), котрі й ста-
ли основою експозиції у 
Чигирині. У ході підготов-
ки до проєкту майже кож-
на майстриня подарувала 
музею по своїй ляльці, по-
повнивши його фонди», — 
розповідає Людмила Хар-
ченко. 
 Вона наголошує, що у 
своїй роботі чигиринські 
науковці прагнули показа-
ти, як невелика колекція 
народних ляльок, зібрана 
на початку ХХ століття су-
ботівським священником 
Марком Грушевським, піз-
ніше вивчена та дослідже-
на мистецтвознавцем Олек-
сандром Найденом, покла-

ла початок новому напряму 
в українському мистецтві, 
яке зараз стрімко розви-
вається.
 Тоді, веде далі пані 
Людмила, колеги з Су-
ботівського історичного 
музею й вирішили органі-
зувати «Суботівські гос-
тини» — виставку подаро-
ваних авторських ляльок-
мотанок, аби туристи мали 
змогу помилуватися таки-
ми неймовірними вироба-
ми, коли приїжджатимуть 
до родинного маєтку Богда-
на Хмельницького.
  У Суботові організа-
цією нинішніх «Гостин» 
займається Надія Кукса,  

завідувачка відділу «Су-
ботівський історичний му-
зей НІКЗ «Чигирин», та 
Світлана Шмиголь, стар-
ший науковий співробіт-
ник цього відділу. 
 Пані Надія каже, що 
виставка ляльок-мотанок 
проходить у Суботові по 
вихідних, коли приїжджає 
найбільше відвідувачів. 
Вона захоплює туристів, і в 
них завжди виникає чима-
ло запитань про цей давній 
вид українського мистец-
тва.
 «Свої ляльки нам пода-
рували Валентина Мірош-
ник iз Драбівського району 
Черкащини, Лариса Дідик 
iз села Хотів Києво-Свято-
шинського району, Наталія 
Курпай та Тамара Горбуно-
ва з Дніпра, Олеся Дацько-
ва та Наталя Ревега з Пере-
яслава, Ольга Слободяник 
із Рокитного Київської об-
ласті, Яна Ісаєнко з Киє-
ва, Поліна Албатова з Но-
вомосковська Дніпропет-
ровської області, Світлана 
Лебедєва з Довжанська Лу-
ганської області, Інна Куш-
ніренко з Миколаєва, Ірина 
Сергєєва з Херсона», — го-
ворить пані Надія. І додає: 
є на «Суботівських гости-
нах» і ляльки з Норвегії 
від майстрині Ніни Хаген, 
iз Португалії від Олени Лу-
зяніної, з Південної Афри-
ки від Луни Хенцінські. 
 «На цій виставці пред-
ставлені й роботи майс-
тринь-лялькарок із Чиги-
ринщини — Олени Черно-
ус i співробітниць нашого 
заповідника — Ольги Пис-
кун, Людмили Харченко та 
Наталі Чигирик», — зазна-
чає Надія Кукса.
 А ще на «Суботівсь-
ких гостинах», підсумо-
вує вона, можна побачити 
сім ляльок-реплік Лариси 
Дідик із села Хотів Києво-
Святошинського району. 
Вони виготовлені на основі 
колекції, зібраної ще Мар-
ком Грушевським. ■

РІЧНИЦЯ

Попереду — 
Іващишин
Революція на граніті розпочалася 
30 років тому з перших наметів 
Студентського братства 
Львівщини у центрі Києва 
Іван ЛЕОНОВ

 Рівно тридцять років тому, 2 жовтня 1990 року, у 
Києві розпочалася студентська Революція на граніті, 
яка тривала до 17 жовтня і прямим наслідком якої 
була відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія 
Масола та виконання низки вимог молоді (переваж-
но студентства), які голодували понад два тижні. 
Революція на граніті як кампанія широкомасштаб-
них акцій ненасильницької громадянської непокори 
відіграла важливу роль у становленні незалежності 
України. Стрижнем протестних подій було студент-
ське голодування на площі Жовтневої революції у 
Києві (нинішньому майдані Незалежності). 
 До протесту призвів намір керівництва УРСР 
підписати новий союзний договір iз Москвою. Щоб 
не допустити цього, опозиційні демократичні сили 
провели 1 жовтня всеукраїнський страйк, який 
запам’ятався лише демонстраціями вулицями Киє-
ва. Утім київські і львівські студенти запланували 
розпочати голодування проти союзного договору 2 
жовтня в центрі столиці. Виявилося, що саме ця ак-
ція стала потужнішою, ніж те, що планували у На-
родній Раді. 
 Як починалася Революція на граніті 30 років 
тому, «Україні молодій» розповів учасник тих подій, 
тодішній нардеп від демократичної Народної ради в 
парламенті Олександр Гудима. 
 «2 жовтня планувалася акція студентів, і я пішов 
під час обідньої перерви у Раді на нинішній майдан 
Незалежності подивитися, чи приїхали студенти. 
Дивлюся, стоїть купка молодих людей iз купою ре-
чей, і серед них, на півголови вищий за всіх, голова 
Студентського братства Львівщини Маркіян Іващи-
шин. Ми познайомилися, а він питає: де тут намети 
нап’яти, бо ж каміння. Я кажу: «Хлопці, беріть цвя-
хи сотки і в щілини забивайте». І пообіцяв прийти о 
17.00, коли засідання завершиться. Кажу,  розгор-
ніть хоча б один намет на той час і візьміться за руки, 
щоб по одному не похапали», — пригадує нині пан 
Гудима.
  Він стверджує, що станом на 12.00 дня жодних 
інших студентів, у тому числі  київських, як нині пи-
шуть у книжках, не було. Ніхто не зустрічав львів’ян 
із Іващишиним, вони були самі. А відтак стали пер-
шими, хто розпочав Революцію на граніті. 
 Олександр Гудима одразу поінформував нардепів 
з Народної Ради про приїзд львівських студентів і 
закликав прийти на площу і підтримати їх. Сам, як 
і обіцяв, прийшов туди о 17.00. На той час хлопці 
Іващишина нап’яли навіть два намети і узялися за 
руки, бо вище Майдану був помічений чисельний за-
гін ОМОНу. 
 «Я йду до ОМОНу. Не пригадую, що їм казав, там 
було кілька сотень бійців. Читав нотації. Дві годи-
ни, не повіриш. Хтось рипався, а я їм: не смійте, з 
вами розмовляє народний депутат! І ніхто не вийшов 
зі строю», — наголошує Олександр Васильович. 
 Інший свідок тієї розмови з омонівцями, на той 
час викладач iз Тернополя, Андрій Ткачук пригадує: 
«То було дуже героїчно. Вони ногами могли розки-
дати і нас, і студентів. Адже командир ОМОНу хоча 
й наказав тримати руки в кишені, щоб не вдарили, 
але їх було багато...». 
   Напруга спала, коли до студентів прийшли на-
родні депутати з Народної Ради. Сталося це лише о 
19.00, але після цього влада вже не наважилася за-
стосувати силу проти голодуючих. Потім до львів’ян 
долучилися кияни, а лідерами Революції на граніті 
стали Олесь Доній (голова київської УСС) та Маркіян 
Іващишин (голова СБ Львова).
 «Я наголошую, що без підтримки депутатів На-
родної Ради ця акція студентства могла б і не від-
бутися, було завдання розгону в перші години», — 
стверджує пан Гудима. ■

■ЗАРАЗА

Знімiть уже нарешті корону
Ковід зачепив владну верхівку в регіонах і столиці

■

ЗАХОПЛЕННЯ

Грушевський і ляльки
На Черкащині триває виставка авторських мотанок

■

«Суботівські гостини тривають».❙



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.45, 

15.45 «Розсміши 

коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 Драма «Стів Джобс»

02.40 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

03.30, 3.40 Т/с «Мереживо долі»

04.15, 4.25 «Україна вражає»

04.55, 4.50 «Телемагазин»

05.25, 22.15 «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, 18.00, 19.00, 2.15 

«Стосується кожного»
11.00, 12.25 Х/ф «Вогнем і 

мечем»
15.40 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.10 Х/ф «Згадати 

молодість»

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. 

Нові випуски

10.30 Свекруха чи невістка. 

Нові випуски

11.30 Реальна містика. 

Нові випуски

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-3»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Сага»

00.30, 2.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Служба розшуку дітей

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.30 Громадянська оборона

06.25 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.05 Реаліті «Вирішує Оністрат»
12.05, 13.15 Х/ф «Аполлон 13»
12.45, 15.45 Факти. День
15.40, 16.15 Х/ф «Команда «А»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Більше, ніж правда. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.50 Свобода слова
00.10 Х/ф «Ультрафіолет»

01.55 Стоп

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

08.00 Шалена зірка

10.00 Lе Маршрутка

12.00 Х/ф «Казки 

на ніч»

14.00 Х/ф «Джон Картер: 

між світами»

16.50 Х/ф «Принц Персії: 

піски часу»

19.00 У кого більше?

21.00 Х/ф «Прискорення»

23.00 Х/ф «Наосліп»

01.05 Х/ф «З любов’ю, 

Саймон»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.20 Невигадані 

історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30, 0.30 Д/с «Відчайдушні 

часи»

10.10, 11.10, 17.10, 18.10 

«Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

12.30 Спостерігач

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10 Д/c «Найекстремальніші 

польоти»

15.30, 3.10 Час «Ч»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

03.35, 4.10 ФізКульт 

Ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

05.45 Т/с «Запороги»

07.45, 16.50, 20.40, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.20 Х/ф «Золота міна»

10.50, 0.20 Х/ф «Чингачгук 

— Великий Змій»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40, 3.00 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Володимир Івасюк. 

Ідеальне вбивство»

22.30 Т/с «Морський патруль»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.02 UA.МУЗИКА 

06.05, 06.30 Стань диким 

із нами. 

07.00, 08.40, 18.40, 22.40 Новини

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна. 

07.30 М/с «Чорний пірат» 

07.55 М/с «Листи від Фелікса»

08.10 М/с «Сандокан» 

Мультфільм 

09.05 Історії вулканів

10.30 Двоколісні хроніки

11.40 Усі на море! Мозамбік. 

12.25 Х/ф «Жіночий Рай»

13.30 Т/с «Полдарк»

14.40 Діма Андрієць. 

Концертна програма 

16.05 UA.МУЗИКА

16.15 Чилі. Дика мандрівка 

17.30 Міста і містечка

18.00 Чудова гра

19.05 Велика Китайська 

Стіна

20.50 Мистецтво архітектури

22.10, 02.55 Великі 

грецькі міфи

22.35 Лекції TEDx) 

22.50 Дивовижні сади

23.15, 00.55 Сильна доля 

00.25 #KіноWALL

02.55 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

04.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

09.35 «МастерШеф-8»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий 

трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація» 

з Мариною Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 «ДжеДАІ-2020»

07.20 Т/с «Опер за викликом»

11.05 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Вулкан»

16.20 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

19.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»

20.25, 21.30 Т/с «Булатов»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-3»

01.55 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 21.20 Yellow

06.10 «Аталанта» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

08.00 «Десна» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45 Топ-матч

12.00 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Ніцца» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Колос» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

17.45 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

19.30 «Олімпік» — 

«Олександрія». 

Чемпіонат України

21.30 «#залишайсяз

Футболом

22.50 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

23.45 «Інгулець» — «Минай». 

Чемпіонат України

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рух» — «Львів. 

Чемпіонат України

07.50, 11.50, 18.45 Yellow

08.00 «Удінезе» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

09.50 Топ-матч

10.00 «Олімпік» — 

«Олександрія». 

Чемпіонат України

12.00 «ПСЖ» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

13.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

14.15 «Десна» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

16.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

17.00, 23.50 «Великий 

футбол»

19.00 Відбір до Євро-

2020 р. Передмова 

до туру. Прем’єра

19.30 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

21.20 Передмова до 3-го 

та 4-го турів. 

Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

21.50 «Колос» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

23.40 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.45 Правда життя

09.35, 0.35 Речовий доказ

10.45, 17.45 Особливий загін

11.45, 16.45 Погляд зсередини

12.15 Під іншим кутом

12.45 Код доступу

13.45, 19.45 Секретні території

14.45 Таємнича світова війна

15.45, 21.50 Сучасні дива

18.45, 3.10 Брама часу

20.45 Секрети 

Другої світової

22.40 Дика Індія

23.40 Крила війни

04.40 Історія українських 

земель

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та 

його друзі»

08.50 Т/с «Доктор Хто»

09.45 Х/ф «На іншому 

кінці дроту»

11.50 Х/ф «Один день»

13.50, 1.50 Х/ф «Шоколад»

16.00, 22.00 «Орел 

і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

17.00, 23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 Х/ф «Трикутник»

03.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 23.55 Сімейка У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 2.10 Панянка-

селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Дивергент»

00.55 Країна У

03.10 Щоденники Темного

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Хто в домі хазяїн?

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.00, 1.15, 

3.00 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 1.55, 4.50 

Суспільна студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Світова медицина. Болівія 

— Калавайя: цілителі

11.00 Дивовижні сади. Японія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 23.25, 1.40, 3.30, 

5.50 Спорт
15.20 Х/ф «Безмежне 

Саргасове море»
17.00 Зроблено в Україні. Супер 

ай-ті

17.15 Зроблено в Україні. 

Інтелектуальна медицина

17.30 Д/ф «Планета інновацій. 

Роботи»

18.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

20.00 Д/ф «Дика прогулянка»

21.35, 3.35 «Зворотний відлік»

23.35 Перша шпальта

00.05 Бюджетники

05.20 Регіональний дайджест
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2020»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.45, 

22.45, 0.50 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама 

«Жінка»

19.00 «Секретні 

матеріали-2020»

20.45, 21.45 Комедія 

«Свати»

02.40 Трилер «Пригоди 

Посейдона»

ІНТЕР

05.20, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет 

і її доньки»

14.10, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.10 Т/с «Згадати 

молодість»

03.50 Т/с «Мереживо долі»

04.35 «Україна вражає»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-3»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Сага»

23.20 Контролер

01.00, 2.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

01.30 Телемагазин

04.10 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
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, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
11.10 Секретний фронт
12.00, 13.15 Х/ф «Погані 

хлопці»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона. 

Прем’єра
21.30 Т/с «Пес-5»
22.55 Т/с «Схованки»
01.55 Х/ф «Людина людині 

вовк»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.50 Х/ф «Світанок 

планети мавп»

13.10 Суперінтуїція

15.10 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Атомна 

блондинка»

23.30 Х/ф «Цілуючи 

дівчат»

01.50 Т/с «Новенька»

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.20 Гончаренко 

рулить

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила 

війни»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30, 0.30 Д/с «Відчайдушні 

часи»

10.10, 11.10, 17.10, 18.10 

«Кондратюк у 

понеділок»

12.30 Є сенс

13.10, 14.10 Д/c 

«Найекстремальніші 

польоти»

15.30, 3.10 Час «Ч»

19.20, 1.15 «КРАЇНА»

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

03.35, 4.10 ФізКульт Ура!

НТН

05.50 Т/с «Запороги»

07.50, 16.50, 20.25, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Постріл у спину»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.45, 1.05, 3.30 «Речовий 

доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі»

00.15 «Склад злочину»

04.00 «Правда життя»

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

06.02 UA.МУЗИКА

06.05, 06.30 Стань диким 

із нами. 

07.00, 08.40, 18.40, 22.40 Новини

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна. 

07.30 М/с «Чорний пірат» 

07.55 М/с «Листи від 

Фелікса»

08.10 М/с «Сандокан» 

09.10 Стильні подорожі 

10.10, 18.00 Чудова гра. 

10.35 Війни за статки

11.25 Втеча до села

12.20 Х/ф «Жіночий Рай»

13.30 Т/с «Полдарк»

14.35 Діма Андрієць. 

Концертна 

програма

16.00 UA.МУЗИКА

16.15 Чилі. Дика подорож 

17.30 Міста і містечка 

18.00 Чудова гра

19.10 Вердикт історії

20.10 Таємниці королівських 

убивств

20.55 Пишемо історію

21.20 Зроблено в Україні. 

22.15 Великі грецькі міфи

22.40 Лекції TEDx  

23.00 Дивовижні сади

23.25, 01.55 Сильна доля 

00.20 Час поезії

00.50 Д/ф «Висота 307.5»

02.55 UA.Фольк. Спогади 

03.55 Країна на смак 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода 

 

СТБ

04.35, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.30 «МастерШеф-8»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35, 20.15, 22.45 Т/с 

«Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий 

трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація» 

з Мариною Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»
07.10 Х/ф «Саботаж»

09.10, 17.15 «Загублений 

світ»
11.55 Х/ф «Гра на 

виживання»
13.45 Х/ф «Бунт»

15.20 Т/с «Рекс-2»

19.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»

20.25, 21.30 Т/с «Булатов»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-3»

01.55 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

07.45, 17.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Олімпік» — 

«Олександрія». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35, 22.00 Відбір до Євро-

2020 р. Передмова 

до туру

12.05 «Великий футбол»

13.50 «Рух» — «Львів». 

Чемпіонат України

16.00 «Аталанта» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

18.20 «Десна» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

20.05 Yellow

20.15 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

23.45 «ПСЖ» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

01.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.20 «Колос» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

04.10 «Удінезе» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00 «Колос» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

08.45 Топ-матч

09.00 «Мілан» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

10.50 Чемпіонат Франції.

 Огляд туру

11.45 «Десна» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

13.30, 22.20 Yellow

13.40 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

15.30 «Олімпік» — 

«Олександрія». 

Чемпіонат України

17.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.15 «Ніцца» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

20.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Передмова до туру

20.30 «Інгулець» — «Минай». 

Чемпіонат України

22.30 «Аталанта» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

00.20 «Рух» — «Львів». 

Чемпіонат України

02.10 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

04.00 «ПСЖ» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.50 Правда життя

09.40, 0.40 Речовий доказ

10.50, 17.50 Особливий 

загін

11.50, 17.20 Під іншим 

кутом

12.50 Код доступу

13.50, 19.45 Секретні 

території

14.50 Таємнича світова 

війна

15.50, 21.50 Сучасні дива

16.50 Погляд зсередини

18.50 Брама часу

20.45 Секрети Другої 

світової

22.45 Дика Індія

23.45 Крила війни

03.10 Великі українці

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35, 1.45 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.10, 22.00 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

17.10 «Орел і решка. На краю 

світу»
00.00 Х/ф «Чужі на районі»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна У-2

11.15, 23.30 Сімейка У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.45 Панянка-селянка

16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Дивергент-2: 

інсургент»
00.30 Країна У

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Хто в домі хазяїн?

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 1.15 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 2.00 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Світова медицина. 

Ладакх — останні 

кочівники

11.00 Дивовижні сади. 

Ірландія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 

Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

20.00 Д/ф «Дика прогулянка»

22.00 #ВУКРАЇНІ

22.30 Т/с «Модус»

03.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»

04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»

05.10 Регіональний дайджест

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЖОВТНЯ 2020
6 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 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.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань 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»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.55 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 23.50 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

00.55 Комедія «Підняти 

перископ»

02.35 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.25, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.10, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.10 Т/с «Згадати молодість»

03.50 Т/с «Мереживо долі»

04.35 «Україна вражає»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

0.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-3»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

22.00 Футбол. Контрольна гра 

Франція — Україна

00.20, 2.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм
11.05, 13.15 Х/ф 

«Ультрафіолет»
12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.15 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Без компромісів»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.55 Т/с «Схованки»
02.00 Х/ф «Хижак-2»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.00 Х/ф «Війна за планету 

мавп»

13.00 Хто проти 

блондинок?

15.00 Хто зверху?

19.00 Діти проти 

зірок

20.40 Х/ф «Викрасти 

за 60 секунд»

23.00 Х/ф «Оверлорд»

01.30 Т/с «Новенька»

02.25 Служба розшуку 

дітей

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30 Особливий 

погляд

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30, 0.30 Д/с «Відчайдушні 

часи»

10.10, 11.10, 17.10, 18.10 

«Країна»

12.30 Гончаренко рулить

13.10, 14.10 Д/c 

«Найекстремальніші 

польоти»

15.30, 3.10 Час «Ч»

19.20, 1.15 «Велика 

політика»

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.35, 4.10 ФізКульт 

Ура!

НТН

05.45 Т/с «Запороги»

07.50, 16.50, 20.10, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Законний шлюб»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.40, 1.05, 3.30 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Анатомія голосу. 

Джамала»

00.15 «Склад злочину»

04.00 «Правда життя»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.02 UA.МУЗИКА

06.05 Стань диким із нами 

07.00, 08.40, 18.40, 22.40 Новини

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна

07.35 М/с «Чорний пірат» 

07.55 М/с «Листи від Фелікса»

08.10 М/с «Сандокан» 

09.15 Стильні подорожі

10.10, 18.00 Чудова гра

10.35 Війни за статки

11.25 Втеча до села
12.20 Х/ф «Жіночий рай»

13.30 Т/с «Полдарк»

14.35 Ой, смереко! Концерт 

Анатолія Гнатюка 

15.55 UA.МУЗИКА

16.15 Чилі.Дика мандрівка

17.30 Міста і містечка

19.10 Вердикт історії

20.10 Таємниці королівських 

убивств

20.55 Пишемо історію

21.25 Зроблено в Україні

22.15 Великі грецькі 

міфи

22.40 Лекції TEDx  

23.00 Дивовижні сади

23.25, 01.55 Сильна 

доля 

00.20 #БібліоFUN 

00.50 Д/ф «Одесити на 

Донбасі

03.00 UA.Фольк. Спогади 

03.55 Країна на смак 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

04.35, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

06.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.35 «МастерШеф-8»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Про що мовчать 

жінки»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»
07.10 Х/ф «Вища сила»

09.00, 17.15 «Загублений світ»
11.55 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»

15.25 Т/с «Рекс-2»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25, 21.30 Т/с «Булатов»

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-3»

00.00 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ніцца» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

07.45, 18.20 Відбір до Євро-

2020 р. Передмова до туру

08.15 «Рух» — «Львів». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 23.00 Футбол 

NEWS

10.20 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Інгулець» — «Минай». 

Чемпіонат України

13.45, 19.45, 21.20 Yellow

13.55 «Аталанта» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

16.00, 20.55 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.30 «Десна» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

18.50 LIVE. Кіпр — Чехія. 

Контрольна гра

21.30 Передмова до 3-го 

та 4-го турів. Ліга націй 

УЄФА

22.00 LIVE. Франція — Україна. 

Контрольна гра

00.05 Огляд 1-го ігрового дня. 

Контрольна гра. 

Прем’єра

03.00 Вірменія — Албанія. 

Контрольна гра

04.50 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

07.50, 17.55 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

08.45 «Колос» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

11.30 «Удінезе» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

13.20 «Олімпік» — 

«Олександрія». 

Чемпіонат України

15.10, 21.05 Відбір до Євро-

2020 р. Передмова до туру

15.50 LIVE. Вірменія — Албанія. 

Контрольна гра

16.45, 22.30 Yellow

18.50 LIVE. Чорногорія 

— Латвія. Контрольна гра

20.55, 5.40 Топ-матч

21.35 LIVE. Португалія 

— Іспанія. 

Контрольна гра

23.40 Нідерланди — Мексика. 

Контрольна гра. Прем’єра

01.30 Кіпр — Чехія. 

Контрольна гра

03.20 Передмова до 3-го та 4-го 

турів. Ліга націй УЄФА

03.50 Десна — Шахтар. 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.50 Правда життя

09.40, 0.40 Речовий доказ

10.50, 17.50 Особливий загін

11.50, 16.50 Під іншим кутом

12.50 Код доступу

13.50, 19.45 Секретні території

14.50 Таємнича світова 

війна

15.50, 21.50 Сучасні дива

18.50 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.45 Дика Індія

23.45 Крила війни

02.50 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та 

його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

11.25, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.10, 22.00 «Орел і решка. 

Івлєєва VS 

Бєдняков»

17.10 «Орел і решка. 

На краю світу»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна 

У-2

11.15, 23.30 Сімейка У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.45 Панянка-

селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Дивергент-3: 
віддана»

00.30 Країна У

02.45 Щоденники 

Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Хто в домі хазяїн?

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 1.15 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 2.00 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Світова медицина. Індія 

— янголи Махараштра

11.00 Дивовижні сади. Сади 

Нінфи — Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 

Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

20.00 Д/ф «Дика прогулянка»

22.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.30 Т/с «Модус»

03.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.05 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

05.10 Регіональний дайджест

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЖОВТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.25, 3.05 «Життя 

відомих людей-

2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні 

матеріали-2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-

2020»

00.45 Комедія «Ми купили 

зоопарк»

ІНТЕР

05.25, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.10, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.10 Т/с «Згадати молодість»
03.10 Х/ф «Другорядні люди»

04.50 «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. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-3»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Сага»

23.20 Слідами

01.00, 2.00 Т/с «Подвійне 

відображення»

01.30 Телемагазин

03.20 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

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, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт
10.25, 13.15 Х/ф «Без 

компромісів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Страшили»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Анти-зомбі. Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.55 Т/с «Схованки»
01.00 Х/ф «Хижак» 

02.50 Стоп

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 13.00, 1.45 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.50 Х/ф «Наосліп»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Без 

обличчя»

00.10 Х/ф «Мама 

і тато (2017)»

02.50 Служба розшуку

 дітей

02.55 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30, 12.30 Невигадані 

історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Крила війни»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30, 0.30 Д/с «Відчайдушні 

часи»

10.10, 11.10, 17.10, 18.10 

«Велика політика»

13.10, 14.10 Д/c 

«Найекстремальніші 

польоти»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової 

війни»

03.35, 4.10 ФізКульт 

Ура!

НТН

05.50 Т/с «Запороги»

07.50, 16.50, 20.30, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Вантаж без 

маркування»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.45, 1.05, 3.05 «Речовий 

доказ»

18.20, 4.05 «Правда життя»

19.30 «Мерлін Монро. 

Неприкаяна»

00.15 «Склад злочину»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.02 UA.Музика

06.05 Стань диким із нами 

07.00, 08.40, 18.40, 22.40 Новини

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна

07.35 М/с «Чорний пірат» 

07.55 М/с «Листи від 

Фелікса»

08.10 М/с «Сандокан» 

09.15 Стильні подорожі

10.10, 18.00 Чудова гра

10.35 Війни за статки

11.25 Втеча до села

12.20 Х/ф «Жіночий Рай»

13.30 Т/с «Полдарк»

14.35 Ой, смереко! Концерт 

Анатолія Гнатюка 

16.00 UA.МУЗИКА

16.15 Чилі. Дика мандрівка

17.30 Міста і містечка

19.10 Вердикт історії 

20.10 Таємниці королівських 

убивств

20.55 Пишемо історію

21.20 Зроблено в Україні

22.15 Великі грецькі міфи

22.40 Лекції TEDx  

23.05 Дивовижні сади

23.30, 01.55 Сильна доля 

00.25 #МузLove 

00.55 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

02.55 UA.Фольк. Спогади 

03.55 Країна на смак 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

 

СТБ

04.45, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

09.50 «МастерШеф-8»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий 

трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.00 «Ситуація» з 

Мариною Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Зоряна брама: 

початок»

09.30, 17.15 «Загублений 

світ»

12.30 Т/с «Перевізник»

15.20 Т/с «Рекс-2»

19.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»

20.25, 21.30 Т/с «Булатов»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-3»

01.55 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 Чорногорія — Латвія. 

Контрольна гра

08.00, 19.05 Yellow

08.10, 1.45 Португалія — Іспанія. 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 19.15 Франція — Україна. 

Контрольна гра

12.10, 16.00, 21.05 Огляд 1-го 

ігрового дня. 

Контрольна гра

13.50 Кіпр — Чехія.

 Контрольна гра

17.15 Нідерланди — Мексика. 

Контрольна гра

21.50 LIVE. Англія — Вельс. 

Контрольна гра

23.55 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. Плей-

оф. Відбір до Євро-

2020 р. Прем’єра

03.35 Журнал Ліги Чемпіонів

04.05 Грузія — Білорусь. 

Плей-оф. Відбір до Євро-

2020 р. 

ФУТБОЛ-2

06.00, 9.05, 18.10 Огляд 1-го 

ігрового дня. 

Контрольна гра

07.15 Франція — Україна. 

Контрольна гра

10.45, 2.05 Нідерланди 

— Мексика. 

Контрольна гра

12.30, 19.45 Yellow

12.40 Вірменія — Албанія. 

Контрольна гра

14.30 Чорногорія — Латвія. 

Контрольна гра

16.20 Португалія — Іспанія. 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Грузія — Білорусь. 

Плей-оф. Відбір до Євро-

2020 р.

20.55, 23.40 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

21.35 LIVE. Ісландія — Румунія. 

Плей-оф. Відбір до Євро-

2020 р.

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

03.55 Англія — Вельс. 

Контрольна гра

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.50 Правда життя

09.45, 0.40 Речовий доказ

10.55, 17.45 Особливий загін

11.55, 16.45 Під іншим

кутом

12.55 Містична Україна

13.45, 19.45 Секретні 

території

14.45 Таємнича світова 

війна

15.45, 21.50 Сучасні дива

18.45 Брама часу

20.45 Секрети Другої

 світової

22.45 Дика Індія

23.45 Крила війни

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та 

його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00, 1.00 Т/с «Доктор

 Хто»

11.15, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.10, 22.00 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

17.10 «Орел і решка. 

На краю світу»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна 

У-2

11.15, 23.00 Сімейка У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-

селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Геркулес»

00.00 Країна У

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Хто в домі хазяїн?

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 1.15 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 2.00 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Світова медицина. Індія 

— воїни-цілителі

11.00 Дивовижні сади. Сад Ла 

Мортелла — Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 

Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

20.00 Д/ф «Дика прогулянка»

22.00 Схеми. Корупція в деталях

22.30 Т/с «Модус»

03.10 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.05 Д/ф «Висота 307.5»

05.10 Регіональний дайджест

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЖОВТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху-2020»

22.05 «Вечірній квартал»

23.25 «Маскарад»

01.05 Трилер «28 днів потому»

03.05 «Життя відомих людей»

05.20 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.20, 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»

11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.10, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.00 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Мир і війна»

02.45 «Чекай на мене. Україна»

04.10 «Мультфільм»

05.10 «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. Нові 

випуски

10.30 Реальна містика. Нові 

випуски
12.30 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»

14.35, 15.30 Т/с «Виховання 

почуттів»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Людина без 

серця»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.45 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 Анти-зомбі

11.40, 13.15, 13.50 Т/с «Вижити 

за будь-яку ціну-2»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.20, 2.15 «На трьох»

17.05 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.15 Дизель-шоу. Прем’єра

23.20 «На трьох-8». Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 2.30 Вар’яти

07.50 У кого більше?

09.50 Кохання на

 виживання

11.50 Аферисти 

в мережах

13.50 Х/ф «Атомна 

блондинка»

16.00 Х/ф «Без 

обличчя»

19.00 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»

21.30 Х/ф «Метелик»

00.10 Х/ф «Бої без 

правил»

02.45 Служба розшуку 

дітей

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30, 12.30 На власні

 очі

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Крила

 війни»

08.15 Д/с «Гра долі»

09.30, 0.30 Д/с «Відчайдушні 

часи»

10.10, 11.10, 17.20, 18.10 

#НЕБАЙДУЖА

13.10, 14.10 Д/c«Найекстремаль-

ніші польоти»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Кендзьор

19.20, 1.15 «Політклуб 

із Віталієм Портніковим»

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової 

війни»

03.35, 4.10 ФізКульт Ура!

НТН

05.50 Т/с «Запороги»

07.55, 16.50, 20.40, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.35, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.10 «Свідок»

09.05 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.45, 1.00, 2.55 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Історії кохання. Третій 

— зайвий»

00.15 «Склад злочину»

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

06.02 UA.МУЗИКА

06.05 Стань диким із нами 

07.00, 08.40, 18.40, 22.40 Новини

07.05 Книга-мандрівка

07.35 М/с «Чорний пірат» 

07.55 М/с «Листи від 

Фелікса»

08.10 М/с «Сандокан» 

09.15 Стильні подорожі 

10.10, 18.00 Чудова гра

10.35 Війни за статки

11.30 Втеча до села

12.25 Х/ф «Жіночий Рай»

13.30 Т/с «Полдарк»

14.35 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадло

15.55 UA.МУЗИКА

16.15 Чилі. Дика мандрівка

17.30 Міста і містечка

19.10 Вердикт історії

20.10 Таємниці королівських 

убивств

20.55 Пишемо історію

21.20 Зроблено в Україні

22.15 Великі грецькі 

міфи

22.40 Лекції TEDx  

23.00 Дивовижні сади

23.30, 01.50 Сильна 

доля 

00.20 #NeoСцена 

00.50 Д/ф «Перехрестя 

Балу»  

02.55 UA.Фольк. Спогади 

03.45 Країна на смак 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.35 «Урятуйте нашу родину»

11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

19.00, 22.45 Т/с «Привіт, тату!»

23.55 «Таємниці ДНК»

01.05 Х/ф «Аферисти Дік і 

Джейн розважаються»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий 

трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація» з 

Мариною Леончук

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство 

правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Вулкан»

09.25, 17.15, 0.55 

«Загублений світ»

12.40 Т/с «Перевізник»

15.25 Т/с «Рекс-2»

19.25 Х/ф «Перевізник»

21.15 Х/ф «Перевізник-2»

23.00 Х/ф «У тилу 

ворога: вісь зла»

01.55 «Облом.UA.»

02.50 «Цілком таємно-

2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.15 Yellow

06.10, 0.45 Ісландія — Румунія. 

Плей-оф. Відбір до 

Євро-2020 р. 

08.00 Топ-матч

08.10 Нідерланди — Мексика. 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Англія — Вельс. 

Контрольна гра

12.10, 20.55, 22.50 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р. 

13.55 Франція — Україна. 

Контрольна гра

16.00, 2.30 Боснія і 

Герцеговина — Півн. 

Ірландія. Плей-оф. 

Відбір до Євро-2020 р. 

17.45, 20.25 «Студія LIVE»

18.25 LIVE. U-21. Україна 

— Румунія. Відбір до 

Євро-2021 р. 

21.30 #залишайсязФутболом

04.15 Кіпр — Чехія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.50 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до Євро-

2020 р.

07.55 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. Плей-

оф. Відбір до Євро-

2020 р.

09.45, 20.55 Грузія — Білорусь. 

Плей-оф. Відбір до Євро-

2020 р.

11.35 Ісландія — Румунія. Плей-

оф. Відбір до Євро-2020 р.

13.25 «Євровідбір 2020. Матч-

центр»

13.55 Португалія — Іспанія. 

Контрольна гра

15.45 Англія — Вельс. 

Контрольна гра

17.30 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

18.25, 23.40 Yellow

18.35 Франція — Україна. 

Контрольна гра

20.25 Передмова до 3-го та 4-го 

турів. Ліга націй УЄФА

22.45 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

23.50, 2.20 «Студія LIVE»

00.30 U-21. Україна — Румунія. 

Відбір до Євро-2021 р.

04.00 Чорногорія — Латвія. 

Контрольна гра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.50 Правда життя

09.45, 0.40 Речовий доказ

10.55, 13.50 Секретні 

території

11.55, 16.50 Під іншим кутом

12.55 Містична Україна

14.50 Таємнича світова

 війна

15.50, 21.50 Сучасні дива

17.50, 22.45 Дика Індія

18.50 Брама часу

19.45 Фантастичні історії

20.45 Секрети Другої 

світової

23.45 Крила війни

03.10 Cкептик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 Т/с «Доктор Хто»

10.40 Т/с « Мисливці на 

реліквії»

12.30 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.15, 23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

15.15, 22.00 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

16.15 «Орел і решка. 

На краю світу»

18.15 Х/ф «Теорія хаосу»

20.00 Х/ф «Диявол і 

 Деніел Вебстер»

00.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.00 «Бійцівський

 клуб»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна

 У-2

11.15, 0.15 Сімейка У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 2.30 Панянка-

селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Гладіатор»

01.15 Країна У

03.20 Теорія зради

04.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Хто в домі хазяїн?

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 1.15, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 2.00 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.30 Світова медицина. Непал 

— медицина вершин

11.00 Дивовижні сади. Сад 

Хенбурі — Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 

Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

Австралія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

20.00 Д/ф «Дика прогулянка»

22.00 Д/ф «Світ майбутнього. 

Планета Земля 2050»

22.30 Т/с «Модус»

03.10 Д/ф «Висота 307.5»

04.05 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 4.25 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

11.15 Комедія «Свати»

15.50 «Танці з зірками-2020»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.20 «Маскарад»

22.00 «Жіночий квартал-2020»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2020»

01.20 «Ліга сміху-2020»

02.40 Комедія «Підняти 

перископ»

ІНТЕР

05.40 «Слово предстоятеля»
05.50 Х/ф «Чудова 

п’ятірка: таємниця 
стародавнього 
амулета»

07.50 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.05 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Якщо йдеш, то 

йди»
13.10 Х/ф «Здрастуй і 

прощавай»

15.25 Т/с «Плата за порятунок»

20.00, 2.35 «Подробиці»

20.30 «Крутіший за всіх»

22.35 Т/с «Бабине царство»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.25 «Україна вражає»

04.55 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.40 Сьогодні

07.30 Реальна містика

08.40 Х/ф «В останній 
раз прощаюся»

10.45, 15.20 Т/с «Інше життя 

Анни»

20.00 Головна тема

21.35 Футбол. Ліга нації 

УЄФА Україна — 

Німеччина

23.50, 2.15 Х/ф «Лара 
Крофт»

01.45 Телемагазин

03.30 Зоряний шлях

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Факти

05.20 Т/с «Копи на роботі»

06.15, 10.40, 13.05 «На трьох»

07.50 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

09.05 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

12.45 Факти. День

13.20 Т/с «Пес-5»
16.50 Х/ф «Макс стіл»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Кінґсмен: таємна 

служба»
21.50 Х/ф «Кінґсмен: золоте 

кільце»
00.40 Х/ф «Саботаж»
02.35 Х/ф «Дилер»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 1.50 Вар’яти

07.50, 10.00 Орел і решка

12.00 Хто зверху?

14.00 Х/ф «Прискорення»
16.00 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»
18.40 Х/ф «Реальна 

сталь»
21.00 Х/ф «Трансформери: 

останній лицар»
00.10 Х/ф «Перший 

контакт»

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

0.00, 01.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.10, 7.10, 17.10 Д/с «Крила 

війни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Гра долі»

08.40 Натхнення

09.30 Автопілот-

новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35 На власні очі

12.15 Індійський фільм 

«Жертва заради кохання»

15.10 Кінозлива
15.25 Х/ф «Поводир»

18.15 Pro Військо

18.30 Є сенс

19.15 Особливий 

погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Співай Шоу

00.30 Д/с «Відчайдушні 

часи»

02.10 Машина часу

03.20, 4.10 ФізКульт 

Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Вічний поклик»

12.30 «Наші права»

13.45 «Історії кохання. Третій 

— зайвий»

14.45 «Мерлін Монро. 

Неприкаяна»

15.35 «Анатомія голосу. 

Джамала»

16.10 «Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі»

17.00 «Володимир Івасюк. 

Ідеальне вбивство»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

21.20 Х/ф «Нові амазонки»

23.35 Х/ф «Божевільний 

спецназ»

01.30 «Хвороби-вбивці»

03.05 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

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

06.02 UA.МУЗИКА

06.05 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

07.00, 08.40, 21.40 Новини 

07.05 М/с «Веселі саморобки»

08.10 М/с «Монстри і пірати» 

09.15, 19.10 Ідемо в музей

10.05 Стильні подорожі 

11.10 Дика прогулянка 

12.10 Д/ц «Світ дивовижних 

тварин»

13.10 Д/ф «Природа. Всесвітня 

природна колеція» 

14.20 Велотревел 

15.30 Двоколісні хроніки 

16.15 Усі на море!

17.05 Дивовижні сади

18.10 Д/ф «Історії Великого 

Кохання» 

20.00 Д/ф «Веронські скарби»

21.10 Сучасна музика 

22.05 Д/ц «Мінливі обличчя»

23.00 Х/ф «Мрія Катріни»

00.25 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Громадському 

01.35 КлезмерФест

02.30 Сучасна музика 

02.50 UA.Фольк. Спогади 

04.40 Х/ф «Сто тисяч»

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Ніщо не трапляється 

двічі»

08.20, 10.50 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі. 

Продовження»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірки»

19.00 «МастерШеф-10»

22.40 «Звана вечеря»

00.25 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.00 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

08.00, 0.50 «Загублений світ»

11.05 Т/с «Перевізник»

14.05 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

16.00 Х/ф «Морський 

піхотинець»

17.45 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»

19.40 Х/ф «Морський 

піхотинець-3»

21.10 Х/ф «Морський 

піхотинець-4»

23.00 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»

01.45 «Облом.UA.»

02.50 «Цілком таємно-

2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 Нідерланди — Мексика. 

Контрольна гра

07.45, 20.00 Передмова до 

3-го та 4-го турів. Ліга 

націй УЄФА

08.15 Англія — Вельс. 

Контрольна гра

10.00, 15.40 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсяз

Футболом

11.35, 14.05 «Студія LIVE»

12.15, 1.45 U-21. Україна 

— Румунія. Відбір до 

Євро-2021 р. 

14.35, 18.00 Yellow

14.45 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

16.00 Франція — Україна. 

Контрольна гра

17.50 Огляд матчу «Німеччина-

Туреччина». Контрольна 

гра

18.10 Португалія — Іспанія. 

Контрольна гра

20.30, 22.30, 23.40 «Головна 

команда»

21.35 LIVE. Україна — 

Німеччина. Ліга націй 

УЄФА

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

03.35 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

04.05 Чорногорія — 

Азербайджан. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00, 23.40 Ісландія — Румунія. 

Плей-оф. Відбір до Євро-

2020 р.

08.50 Франція — Україна. 

Контрольна гра

10.40 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

11.35, 3.40 Боснія і 

Герцеговина — 

Півн. Ірландія.

 Плей-оф. Відбір до Євро-

2020 р.

13.20, 16.45, 19.45 Yellow

13.30 Англія — Вельс. 

Контрольна гра

15.20 Передмова до 3-го та 4-го 

турів. Ліга націй УЄФА

15.50 LIVE. Чорногорія — 

Азербайджан. Ліга націй 

УЄФА

17.55, 20.55 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до Євро-

2020 р.

18.50 LIVE. Фарерські острови 

— Латвія. Ліга націй 

УЄФА

21.35 LIVE. Іспанія — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

01.30 Огляд матчу «Португалія-

Іспанія». Контрольна гра

01.40 Грузія — Білорусь. Плей-

оф. Відбір до Євро-2020 р.

03.30 Огляд матчу «Франція-

Україна». Контрольна гра

05.30 Огляд матчу «Нідерланди-

Мексика». 

Контрольна гра

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 2.00 Містична Україна

08.00, 19.10 Україна: забута 

історія

09.50 Речовий доказ

11.00, 1.00 Секретні території

12.00 Секрети Другої 

світової

14.10, 21.00 Історія 

світу

17.10 Дика Індія

02.45 Бандитська 

Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. 

Шопінг»

10.40 Х/ф «Теорія хаосу»

12.20 Х/ф «Диявол і 

Деніел Вебстер»

14.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Сомнія»

01.50 «Бійцівський

клуб»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Щоденник 

слабака-3: собачі 

дні»

12.30 Х/ф «Щоденник 

слабака-4: 

довга дорога»

14.15 Х/ф «Гладіатор»

17.15 Х/ф «Геркулес»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

0.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Країна У-2

00.30 Панянка-

селянка

01.45 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні 

підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Додолики

06.20 Що? Як?

06.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови. 

Уроки обережності

06.50, 8.25 Книга-мандрівка

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 

2.35, 3.50, 5.35 Новини

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

08.20 Веселі саморобки

09.05 Енеїда
10.10 Х/ф «Марія Терезія»

12.00 Ще більше про діджитал

13.00 «Історії вулканів»

13.30 «Секрети Сонячної 

системи»

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Відсутність доказів. Джек-

різник

16.50 «Дикі тварини»

17.20 Д/ф «Блаженнійший»

19.30 Т/с «Таємний код віри»

20.30 Д/ф «Світ майбутнього. 

Планета Земля 2050»

21.25 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»
22.00 Х/ф «Герой мого часу»

00.15 «Зворотний відлік»

01.25, 4.40 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.15 Перша шпальта

05.05 Схеми. Корупція в деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.25 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

10.30, 4.20 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-

2020»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-

тиждень»

21.00 «Танці з зірками-

2020»

00.20, 2.15 Трилер «28 тижнів 

потому»

ІНТЕР

05.30 Х/ф «Шукачі 
пригод»

07.50 «уДачний 

проєкт»

09.00 «Готуємо 

разом»

10.05 «Інше життя»

12.15 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

17.45, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»

20.00 «Подробиці»

23.00 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

01.05 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Зоряний шлях

08.55 Т/с «Людина без 

серця»

12.50 Т/с «Наша доктор»

17.00, 20.00 Т/с «Не говори 

мені про любов»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

22.00 Т/с «Рідні серця»

01.45 Телемагазин

02.15 Х/ф «В останній 
раз прощаюся»

04.00 Історія одного 

злочину

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Факти

05.10, 9.00 Секретний фронт

06.00, 9.55 Громадянська 

оборона

06.55 Більше ніж правда

08.00 Анти-зомбі

10.55, 13.05 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Кінґсмен: таємна 

служба»
15.50 Х/ф «Кінґсмен: золоте 

кільце»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Тілоохоронець 

кілера»
23.50 Х/ф «Червоний 

горобець»
02.40 Х/ф «Страшили»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.40 Вар’яти

07.25, 9.05 Kids’ Time

07.30 М/ф «Лісова 

братва»

09.10 Діти проти зірок

10.50 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд»

13.10 Х/ф «Реальна 
сталь»

15.50 Х/ф «Трансформери: 
останній лицар»

19.00 Х/ф «Гра 
Ендера»

21.00 Х/ф «Хан Соло»
23.50 Х/ф «Війна 

драконів»

02.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10, 16.10, 17.10 Д/с 

«Крила війни»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15, 15.45 Vоїн — це я!

08.25, 15.25 Невигадані історії

08.45 Натхнення

09.35, 20.10, 2.15 Машина 

часу

10.10, 11.10 Д/c 

«Найекстремальніші 

польоти»

12.25 Індійський фільм 

«Вимушені обставини»

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий 

погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною 

Соколовою

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф «Поводир»
01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 ФізКульт 

Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Інспектор карного 

розшуку»

07.50 «Слово предстоятеля»

08.00 «Будьте здоровi»

08.35 Т/с «Кво Вадіс»

11.30 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

13.20 Х/ф «Допінг для 

ангелів»

15.10 Х/ф «Добре сидимо!»

16.35 Х/ф «Нові амазонки»

19.00 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»

20.35 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати...»

22.10 Х/ф «Трикутник»

00.05 Х/ф «Божевільний 

спецназ»

01.55 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.02 UA.МУЗИКА

06.05 Стань диким із нами 

07.00, 08.40, 21.40 Новини 

07.05 М/с «Веселі саморобки»

08.10 М/с «Монстри і пірати» 

09.05 Сімейна кухня Катрін 

09.55 Усі на море! 

10.50 Х/ф «Створення леді»

12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Десятий ювілейний 

Пісенний Фестиваль 

«Родина» імені Назарія 

Яремчука 

15.05 Концерт Світлани 

Мирводи та Академічного 

оркестру народної та 

популярної музики 

Українського радіо

16.25 Велотревел 

17.50 Принц Чарльз. Всередині 

герцогства «Корнуолл» 

19.50 Д/ф «Історії великого 

кохання» 

20.55, 03.35 Сучасна музика 

22.05 Відкрита ніч 

23.50 Чевенгур. Міжнародний 

фестиваль театрів ляльок

00.50 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

02.00 КлезмерФест

02.50 Zelyonka Fest

03.10 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Анігіляція

03.50 UA.Фольк. Спогади 

04.45 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.35 Х/ф «Суєта суне»

07.15 Х/ф «Осінній марафон»

09.10 «МастерШеф-10»

12.50 «Супермама»

16.55 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

21.10 «Я соромлюсь свого тіла»

23.10 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00, 13.10 «Міністерство 

правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.45, 1.05 «Загублений світ»

12.45 Т/с «Перевізник»

15.40 Х/ф «Перевізник»

17.15 Х/ф «Перевізник-2»

19.00 Х/ф «Акт помсти»

20.50 Х/ф «Шакал»

23.10 Х/ф «У тилу ворога: 

вісь зла»

02.05 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Англія 

— Вельс». Контрольна 

гра

06.10 Фарерські острови 

— Латвія. Ліга націй 

УЄФА

08.00, 16.45, 19.45 Yellow

08.10 Іспанія — Швейцарія. Ліга 

націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.50, 13.50 «Головна команда»

12.00 Україна — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

14.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

15.55 LIVE. Ірландія — Вельс. 

Ліга націй УЄФА

17.55, 23.40 «Ліга Націй. Матч-

центр»

18.50 LIVE. Англія — Бельгія. 

Ліга націй УЄФА

20.55 «Великий футбол»

21.40 LIVE. Франція 

— Португалія. Ліга націй 

УЄФА

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

03.35 Журнал Ліги Чемпіонів

04.05 Казахстан — Албанія. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.45, 17.55, 20.55 Огляд 

1-го ігрового дня. Ліга 

націй УЄФА

07.15 Україна — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

09.00 U-21. Україна — Румунія. 

Відбір до Євро-2021 р.

12.00 Англія — Вельс. 

Контрольна гра

13.50, 18.40, 21.25 Yellow

14.00 Іспанія — Швейцарія. Ліга 

націй УЄФА

15.50 LIVE. Казахстан — Албанія. 

Ліга націй УЄФА

18.50 LIVE. Боснія і Герцеговина 

— Нідерланди. Ліга націй 

УЄФА

21.35 LIVE. Польща — Італія. 

Ліга націй УЄФА

23.40 Ісландія — Данія. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

01.30 Огляд матчу «Україна 

— Німеччина». 

Ліга націй УЄФА

01.40 Ірландія — Вельс. Ліга 

націй УЄФА

03.30 Огляд матчу «Іспанія 

— Швейцарія». Ліга націй 

УЄФА

03.40 Англія — Бельгія. Ліга 

націй УЄФА

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 2.00 Містична Україна

08.10, 19.10 Україна: забута 

історія

10.00 Речовий доказ

11.00 Секретні території

12.00 Секрети Другої світової

14.10, 21.00 Історія світу

17.10 Дика Індія

01.00 Фантастичні історії

02.45 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.25 «Ух ти show»

09.35 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

11.10 Х/ф «Відлуння далеких 

світів»

12.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Легкі гроші»

01.40 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Міст у 
Терабітію»

11.45 Х/ф «Дивергент»
14.30 Х/ф «Дивергент-2: 

інсургент»
16.45 Х/ф «Дивергент-3: 

віддана»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 22.00, 0.35 Країна 

У-2

22.30 Х/ф «Хороший рік»
01.05 Панянка-селянка

02.05 Щоденники Темного

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Додолики

06.20 Що? Як?

06.40 Уроки тітоньки Сови. 

Уроки обережності

06.45, 8.10 Уроки тітоньки Сови. 

Ранкова зарядка

06.50  Книга-мандрівка

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 

2.35, 3.50, 5.35 Новини

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

08.20 Веселі саморобки

08.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30, 0.20 Т/с «Таємний код 

віри»

14.25 Телепродаж

15.00, 1.05 Країна пісень

16.00 Т/с «Модус»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Всі на море. Каліфорнія»

19.30 Д/ф «Планета інновацій. 

Штучний інтелект»

19.55 Д/ф «Острови. 

Мальдівські острови: 

дивовижні підводні світи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00 Х/ф «Баухауз»
02.00, 4.15 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.40 Святі та грішні
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Завдяки тому, що в ситуацію втрутили-
ся засоби масової інформації, 16-річ-
ний житель села Жуки, що розташова-
не на території Тахтаулівської сільської 
ради, Ярослав Пісоцький, котрий нав-
чається в 11-му класі Полтавського на-
укового ліцею № 3, став мало не місце-
вою знаменитістю.
— Знаєте, чому я став тим, ким є за-
раз? Усе через бездіяльність місцевих 
депутатів і взагалі владної верхівки 
Тахтаулівської сільської ради, — такі 
аргументи наводить Ярослав. — За 
п’ять років вони не спромоглися навіть 
створити ОТГ, через що нашу сільську 
раду рішенням Кабміну приєднали до 
Полтавської об’єднаної територіальної 
громади. Тож у мене є небезпідставний 
острах: чи буде цікаво обласному цен-
тру розвивати прилеглі сільські тери-
торії?
Характеризуючи ж ситуацію, пов’язану 
зі збиранням у тахтаулівській громаді 
побутових відходів, хлопець оцінює її 
як незадовільну: мовляв, останні два-
три роки один приватний підприємець 
усього раз на тиждень збирає автомо-
білем непотріб, який люди виносять на 
певну годину, — це вкрай незручно. 
Тож селяни користуються цією послу-
гою неохоче, міркуючи так: краще зе-
кономити 20—30 гривень на місяць і 
спалити сміття на власному обійсті чи 
вивезти до лісу або на несанкціоноване 
сміттєзвалище, яке в народі називають 
«Кринички». Смітник утворили навіть 
за якихось сто метрів від приміщення 
Тахтаулівської сільради — і це нікому 
не муляє ока. От і складається вражен-
ня, що проблема з непотребом чи не 
найбільше допікає 16-річному юнакові, 
котрий має активну життєву позицію.

Паралельно з проштовхуванням своєї 
програми почав втілювати її в життя
 — Зрозуміло, кожен із 3 тис. 300 
жителів тахтаулівської громади щод-
ня продукує сміття. І при цьому його 
раз на тиждень збирає один автомобіль 
— це ж просто смішно, — обурюється 
Ярослав Пісоцький. — Законодавство 
України передбачає, що органи місце-
вого самоврядування зобов’язані забез-
печити сортування побутових відходів, 
тобто створити для цього відповідні 
умови. На жаль, у нашій країні законів 
часто не дотримуються. 
 Розв’язання згаданої проблеми в 
цивілізований спосіб намагалися шу-
кати, так би мовити, знизу. Рік тому 
на загальних зборах громади, куди за-
просили й представників місцевої вла-
ди, вирішили створити пункт прийому 
вторсировини. Сільська рада мала до-
помогти з пошуком приміщення, однак 
жодних кроків з її боку люди так і не-
дочекалися.
 — Урешті-решт усе це просто діста-
ло. Тож, аби мати більш дієвий вплив 
на місцеву владу, я створив громадську 
організацію під назвою «Зелені Ери», 
— розповідає про подальший розвиток 
подій Ярослав. — Останнім часом ми 
подали на розгляд сесії сільської ради 
не одну програму з розвитку інфра-
структури для сортування побутових 
відходів (до речі, йдеться про комплек-
сну програму, що передбачає не лише 
встановлення баків для сортування 
сміття, а й проведення роз’яснювальної 
роботи серед населення, прибирання 
лісу й інших територій тощо), та в жод-
ній редакції депутати її так і не затвер-
дили. На мою думку, вони її навмис-
не завалюють. Ви запитаєте: чому так? 
Та тому, що дитина за рік зробила те, 
чого дорослі дядьки, які керували й ке-
рують громадою, не змогли зробити за 
багато років. Тому що це показує їхню 
справжню сутність, бездіяльність, не-

професійність, нездатність адекватно 
відповідати на виклики сьогодення — 
оце, мабуть, основна причина.
 Варто зазначити, що паралельно 
з проштовхуванням своєї програми 
ініціативний юнак почав втілювати її в 
життя. Так, 26 травня біля однієї із зу-
пинок у селі Тахтаулове було встанов-
лено перший контейнер для збирання 
пластику ємністю два «куби» — виго-
товив його місцевий житель Олександр 
Добряк. 
 — Отак усе почалося. Після цьо-
го ми виготовили ще один контейнер і 
цілу серію баків різних розмірів (зага-
лом десь приблизно 15), розставивши 
їх у селах Тахтаулове й Жуки, — про-
довжує розповідь юний автор соціаль-
ної ініціативи. — Усі, хто міг, допома-
гав нам і фізично, і матеріально. У мене 
вдома знайшлися металеві ємності, до 
того ж подібні бочки ми ще й закупили. 
В останніх я сам традиційною «болгар-
кою» зрізав верх і фарбував їх, допома-
гав мені батько. Зараз думаю: усе-таки 
добре, що ми виготовили ці ємності для 
сортування сміття, бо я тепер розумію, 
що до чого. То був експеримент, який 
одразу ж дав вагомий результат. На 
жаль, нині з цим справжня біда.
 Річ у тому, що селяни виявилися на 
диво відповідальними й почали актив-
но сортувати непотріб. Тож баки тепер 
постійно переповнені скляною, пласти-
ковою тарою. Не маючи, куди викида-
ти вторсировину, люди лишають міш-
ки з нею поряд із контейнером, унас-
лідок чого тут утворилася своєрідна 
пластикова гора. 

Юнак показав дорослим, 
що організувати сортування сміття 
цілком реально
 — Сільська ж рада жодним чином 
не допомагає звільняти баки й кон-
тейнери від скла та пластику, повніс-
тю зваливши ці обов’язки на плечі 
членів нашої громадської організації, 
— скаржиться Ярослав Пісоцький. — 
Мовляв, ви затіяли цю авантюру — от 
тепер і віддувайтеся. Якби ж депутати 
затвердили нашу програму, організа-
ція отримала б фінансову підтримку, 
відтак ми могли б найняти працівни-
ків, які б цим займалися. А так... Від 
безвиході звертаємося по допомогу до 
місцевих жителів. Скриньку для по-
жертв поставили в місцевому магазині. 
Також я відкрив власний банківський 
рахунок, а ще — рахунок громадської 
організації. Усім, хто хотів би долучи-
тися до ініціативи, можна звертатися 

й за номером телефону: 099-342-53-13. 
На сьогодні вдалося зібрати понад 3 ти-
сячі гривень (до речі, одна місцева ак-
тивістка пожертвувала аж тисячу гри-
вень). Кошти спрямовуємо на закупів-
лю нових бочок, які переобладнуємо 
на баки для сортування побутових від-
ходів. Хочу, аби ви наголосили у своїй 
газеті: баки не були б настільки пере-
повненими, якби ми мали підтримку 
сільської ради. Зрозуміло, без будь-
якої підтримки дуже складно. 
 Аби зайвий раз привернути увагу 
до проблеми, Ярослав навіть подумує 
про те, чи не принести зібрану місцеви-
ми жителями пластикову тару на сесію 
сільської ради й висипати перед депу-
татами.
 — Коли раніше спілкувався з місце-
вими жителями, усі говорили, що ор-
ганізувати сортування сміття нереаль-
но. Та я показав, що це цілком можли-
во. А сільська рада з її бюджетом, мож-
ливостями не може зробити краще? 
— дивується юнак. — Тим паче все, 
що потрібно зробити депутатам, — це 
всього лиш підняти руки й затвердити 
нашу програму.
 Секретар Тахтаулівської сільської 

ради Олександр Рубель уже стомився 
пояснювати журналістам: ініціативу 
Ярослава Пісоцького керівництво під-
тримує, але ж він неповнолітній, тож 
про яке виділення бюджетних коштів 
може йтися? «У такому віці він має пра-
во розпоряджатися хіба що стипендією, 
— зазначає пан Олександр. — От ви в 
16 років чим займалися?». Свою дум-
ку висловлює й заступник голови Пол-
тавської районної ради Олексій Івжен-
ко, який часто буває на сесіях Тахта-
улівської сільради й добре знає ситу-
ацію, про яку йдеться: «Багато хто з 
депутатів вважає, що Ярослав доволі 
молодий, аби мати з ним справу. А де-
хто переконаний, що він дещо хитрує, 
намагається обібрати сільську раду. Си-
туація зайшла у глухий кут іще й тому, 
що олії у вогонь підлили журналісти, 
котрі будують сюжети своїх матеріалів 
на протиставленні депутатів сільради і 
Ярослава, бо для них головне — ство-
рити якийсь «хайп». Насправді ж усе 
дещо не так: депутати виділили на ті ж 
баки для роздільного збору сміття стар-
тову допомогу. Секретар сільської ради 
стверджує, що сам їздив на авто, аби за-
купити матеріали, а про це ніхто не зга-
дує, що несправедливо. Тож можу пере-
дбачити, що на наступній сесії депутати 
вчергове завалять написану Ярославом 
програму. Я був присутній на засідан-
ні бюджетної комісії, де розглядали 
це питання, — наскільки мені відомо, 
від юнака вимагатимуть звіту за вико-
ристані кошти й матеріали». 
 — Ту допомогу, яку вони мені на-
дали, можна охарактеризувати при-
казкою: на тобі, небоже, що мені него-
же. Диски для «болгарки» виявилися 
настільки неякісними, що, коли я по-
чав різати метал, перший же з них від-
летів і боляче вдарив по нозі, — прига-
дує Ярослав Пісоцький. — А матеріали 
(зокрема та ж фарба) закінчилися пер-
шого ж тижня. Коли хтось береться за 
отаку вагому справу, підтримка, вва-
жаю, усе ж таки має бути суттєвішою. 
А депутати хотіли, аби за 3 тисячі гри-
вень ми зробили баки для сортуван-
ня непотребу для двох сіл. Розумієте? 
І якщо вони блокують нашу програму, 
то нехай запропонують альтернативну. 
На жаль, жодної альтернативи так і не 
було запропоновано. Видавши допомогу 
неофіційно, вони хотіли загнати мене в 
пастку й таки цього добилися.
 За словами Олексія Івженка, юний 
активіст, узявшись за реалізацію 
справді вартої уваги ідеї, не з того по-
чав: йому, мовляв, потрібно було спер-
шу створити потужну команду, а тоді 
делегувати на сесію сільради людину 
старшого віку, бажано з юридичною ос-
вітою. От тоді він мав би більше шансів 
досягти успіху.
 — А загалом у ситуації, що склала-
ся, переплелися амбіції, різні інтере-
си, неприйняття старшим поколінням 
прогресивності молодшого, — підсумо-
вує Олексій Івженко. — Однозначно, 
що Ярославу потрібно не йти на конф-
ронтацію, а шукати з депутатами поро-
зуміння. Адже, ламаючи списи, можна 
погубити будь-яку добру справу.
 Як і передбачав Олексій Івженко, 
на останній сесії Тахтаулівської сіль-
ської ради, що відбулася недавно, че-
рез упереджене ставлення депутатів 
до Ярослава Пісоцького програма ГО 
«Зелені Ери» знову була заблокована. 
Причому якщо раніше за неї все ж таки 
голосували сім народних обранців, то 
останнього разу — усього два. Хоч би 
як там було, а вкрай переповнені скля-
ною й пластиковою тарою встановлені 
Ярославом Пісоцьким та його однодум-
цями контейнери й баки красномовно 
свідчать про те, що питання сортуван-
ня сміття серед місцевого населення 
таки назріло. І з цим рано чи пізно до-
ведеться рахуватися владі. ■

ІНІЦІАТИВА КАРИ ГІДНА

Юний кошмар дорослих дядь і тьоть
Сільська влада вперто не підтримує пропозицій 16-річного школяра щодо роздільного збору побутових відходів

■

Селяни виявилися на диво відповідальними 
й почали активно сортувати непотріб.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙

За словами Ярослава Пісоцького, баки й контейнери не були б настільки переповненими, 
якби він та його однодумці мали підтримку сільської ради.

❙
❙
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової 

числової  тиражної лотереї 
«БАБЛБОЛ»

 І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов ви-
пуску та проведення державної грошової числової ти-
ражної лотереї «БАБЛБОЛ»
 1. Пункт 3.1.1 викласти у наступній редакції: 
  «3.1.1. Ігровий варіант — це прогноз 
гравцем результату розіграшу тиражу (ігрової комбі-
нації), який складається з визначених цими Умовами 
комбінацій чисел в діапазоні чисел від нуля до трид-
цяти шести, та складається з таких передбачень:
 — одне число в діапазоні від 0 до 36; 
 — дюжина чисел (12 чисел): в діапазоні від 1 до 
36 (1 — 12, 13 — 24, 25 — 36); 
 — ряд чисел: складається з 12 чисел в діа-
пазоні від 1 до 36, впорядкованих в три групи (пер-
ший ряд — 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34; другий 
ряд— 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35; третій ряд— 
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36);
 — група чисел: складається з 18 чисел з діапа-
зону від 1 до 36, впорядкованих в дві групи (1 — 18, 
19 — 36); 
 — парне або непарне число складається з од-

ного парного або непарного числа з діапазону від 1 до 
36;
 — червоне або чорне число: складається з од-
ного червоного числа з 18-ти чисел, або одного чорно-
го числа з 18 чисел, в діапазоні від 1 до 36.
 Приклади шести можливих видів ігрових варіан-
тів:
 Варіант 1. Одне число: складається з одного чис-
ла — номера кульки із 37 можливих в діапазоні від 0 
до 36. Наприклад: число 15.
 Варіант 2. Дюжина чисел: складається з 12 чисел 
в діапазоні від 1 до 36, впорядкованих в порядку пос-
лідовного зростання трьома групами, якими пронуме-
ровані три групи кульок, з різним кольором : 1 — 12, 
13 — 24, 25 — 36. Наприклад: дюжина чисел 25 — 
36. 
 Варіант 3. Ряд чисел: складається з 12 чисел в діа-
пазоні від 1 до 36, впорядкованих в три групи без до-
тримання послідовного порядку зростання, але візу-
ально розташованих в трьох рядах кульок: І — числа: 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31,34;  ІІ — числа: 2, 5, 
8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 та ІІІ — числа: 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21, 24, 27, ЗО, 33, 36. (даний варіант не за-
стосовується у Візуалізації №2 Додаток 4 ) Наприклад: 
ряд чисел: ІІІ.
 Варіант 4. Група чисел: складається з 18 чисел 
з діапазону від 1 до 36, впорядкованих в порядку пос-
лідовного зростання двома Групами секторів: 1 — 18, 
19 — 36. 
 Наприклад: група чисел 19 — 36.
 Варіант 5. Парне або Непарне число: складаєть-
ся з 18 парних або 18 непарних чисел з діапазону від 1 

до 36. Наприклад: парне число.
 Варіант 6. Червоне або Чорне число: складаєть-
ся з 18 чисел червоного кольору або 18 чисел чорного 
кольору з діапазону від 1 до 36. 
 Чорними є наступні числа: 2,4,6,8,10,11,13,15,17,
20,22,24,26,28,29,31,33,35.
 Червоними є наступні числа: 1,3,5,7,9,12,14,16,
18,19,21,23,25,27,30,32,34,36. 
 Наприклад: червоне.»
 2. Абзац перший пункту 3.4.3 викласти у наступній 
редакції: 
 «Демонстрація розіграшу здійснюється на окре-
мих моніторах в пунктах розповсюдження Лотереї, а 
також в мережі Інтернет. Демонстрація розіграшу від-
бувається у вигляді анімованої візуалізації визначення 
виграшного числа (в діапазоні чисел від 0 до 36) від-
повідного кольору (червоне або чорне).»
 3. Додаток №4 до Умов викласти в наступній ре-
дакції: 

«Візуалізація розіграшу №1 

 Демонстрація розіграшу відбувається у вигляді ві-
зуалізації миготіння та зникнення віртуальних прону-
мерованих кульок, до моменту коли залишиться одна 
кулька — призова.

Візуалізація розіграшу №2

 В цій візуалізації не передбачено ігрового варіан-
ту 3 «Ряд чисел» відповідно до п. 3.1.1 даних Умов.
 Демонстрація розіграшу відбувається у вигляді 
анімації прокручування барабану револьверу.»
 II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опубліку-
вання. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які ви-
никли до набуття чинності цими змінами, підлягають 
виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови Лоте-
реї, що не були змінені цими Змінами та доповнення-
ми, залишаються незмінними.

Генеральний директор               Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 51 від 30 вересня 2020 р.
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної 

лотереї
«ЛОТО БАБЛ»

 І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведен-
ня державної грошової числової тиражної лотереї «ЛОТО БАБЛ»
 1. Абзац четвертий пункту 1.2. викласти у наступній редакції: 
 «Принцип Лотереї полягає у правильному прогнозі (вгадуванні) грав-
цем випадання одного елемента (кулька, купюра, множник) з можливих 
комбінацій (х2, х3, х5, х7, х10, х15, х20, х40), (х2, х3, х5, х10, х15, х25, х50, 
х 100), (15, 20, 50,100, 200, 500 та 1000), (х2, х3, х5, х10, х100), (х2, х3, х5, 
х7,х10, х15, х20, х40) з множником (х1, х2, х4). Якщо гравець вгадає еле-
мент (кулька, купюра, множник), який випав за наслідками розіграшу ти-
ражу, він отримує виграш (приз) у сумі, яка відповідає вгаданому елемен-
ту (зафіксований, або збільшений виграш).»
 2. Пункт 3.1.1 викласти у наступній редакції: 
 «3.1.1. Ігровий варіант це прогноз гравця результату розіграшу тиражу 
(ігрової комбінації), який складається із одного елемента (кулька, купюра, 
множник) з восьми (або семи) можливих (х2, х3, х5, х7, х10, х15, х20, х40), 
(х2, х3, х5, х10, х15, х25, х50, х100), (15,20, 50,100, 200, 500 та 1000), (х2, 
х3, х5, х10, х100), (х2, х3, х5, х7,х10, х15, х20, х40) з множником (х1, х2, х4) 
в одному розіграші тиражу Лотереї.
Наприклад:

х40
х3 

х20
100

х40х2»

 3. Доповнити п.3.3.2. наступним:

 «Результат комбінації (х2, х3, х5, х7,х10, х15, х20, х40) з множником 
(х1, х2, х4)

 

4. Абзац 2 пункту 3.4.2 викласти у наступ-
ній редакції: 
 «В ході розіграшу Лотерейною сис-
темою випадковим чином визначається 
виграшна комбінація, що складається 
з трьох виграшних елементів, по одно-
му для кожної з трьох комбінацій (х2, х3, 
х5, х7, х10, х15, х20, х40), (х2, х3, х5, х10, 
х15, х25, х50, х100), (15, 20, 50, 100, 200, 
500, 1000), (х2, х3, х5, х10, х100), (х2, х3, 
х5, х7,х10, х15, х20, х40) з множником 
(х1, х2, х4). Процес визначення зазначе-
них елементів відбувається автоматич-
но, без участі людини і без можливості 
впливу на результати розіграшу відповід-
но до зазначеної у Додатку 3 ймовірністю 
виграшу.»
 5. Абзац 2 пункту 3.4.3. викласти у 
наступній редакції: 
 «Результат розіграшу демонструєть-

ся у вигляді кульок для комбінацій (х2, х3, х5, х7, х10, х15, х20, х40), (х2, 
х3, х5, х10, х15, х25, х50, х100), у вигляді купюр для комбінації (15, 20, 50, 
100, 200, 500, 1000), у вигляді земних елементів (земля, рослина, повітря, 
вогонь, людина) для комбінації (х2, х3, х5, х10, х100), у вигляді єгипетсь-
ких символів (х2, х3, х5, х7,х10, х15, х20, х40) з множником (х1, х2, х4).»
 6. Додаток №3 до Умов доповнити шансами виграшу у наступній ре-
дакції: 
 Шанси виграшу (1/Х) для комбінації (х2, х3, х5, х7,х10, х15, х20, х40) 
з множником (х1, х2, х4) визначено у таблиці №5 Додатку №3 Умов ви-
пуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї «ЛОТО 
БАБЛ».
 7. Додаток №4 до Умов доповнити зображенням візуалізації для ком-
бінації (х2, х3, х5, х7, х10, х20, х40) з множником (х1, х2, х4): 
 

II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття 
чинності цими змінами, підлягають виконанню на раніше діючих умовах. 
Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, за-
лишаються незмінними.

Генеральний директор                      Бочковський А.С.

Людмила КОХАН

 Жовтнева афіша Націо-
нальної опери України, нез-
важаючи на карантинні обме-
ження, багата на різноманітні 
концертні програми та камер-
ні вистави як нові, так і ті, що 
вже давно припали до смаку 
глядачам.
 Відкриває другий місяць 
осені балетний концерт «Чай-
ковський Ballet Gala» (1 жов-
тня). Також на шанувальни-
ків балету в жовтні очікують: 
Cantabile Ballet Gala (8 жовтня), 
«Вечір сучасної хореографії» (15 
жовтня), Balletissimo Andante 
(22 жовтня), Affrettando Balet 
Gala (29 жовтня), 24 жовтня — 

2 одноактних балети: «Пахіта» 
(Л. Мінкус) та «Кармен-сюїта» 
(Ж. Бізе-Р. Щедрін), 31 жовт-
ня — Con Spirito Ballet Gala та 
«Кармен-сюїта» за участі про-
відних солістів балетної трупи 
театру.
 Для поціновувачів оперно-
го мистецтва творчий склад 
театру підготував не менш ці-
каву програму. Уже 2 жовтня 
відбудеться Bass Gala за участі 
кращих басів: Тараса Штон-
ди, Сергія Магери, Володими-
ра Тишкова та Сергія Ковніра. 
9 жовтня — «Вечір романсу», 
16 жовтня — Gala de France, 23 
жовтня — Концерт Сусанни Ча-
хоян і Тараса Штонди, 30 жов-
тня — Вечір оперних дуетів за 

участі провідних солістів опер-
ної сцени театру. 
 Також у жовтневій афіші 
три опери. Перлину українсь-
кої класики «Наталка Полтав-
ка» Миколи Лисенка можна по-
дивитися 3 жовтня. І це той ви-
падок, коли треба йти слухати 
Анжеліну Швачку в ролі Тер-
пилихи. Інші виконавці: На-
талка — Тамара Калінкіна, Воз-
ний — Сергій Пащук, Вибо рний 
— Богдан Тарас, Петро — Сер-
гій Скочеляс, Микола — Олек-
сандр Бойко. 
 Комічну оперу «Служниця-
пані» Дж. Б. Перголезі пока-
жуть 10 жовтня (Уберто — Ан-
дрій Маслаков, Серпіна — Су-
санна Чахоян, Веспоне — Сер-

гій Якубов, партія клавесина 
— Ліана Косович). 17 жовт-
ня — камерна опера «Моцарт і 
Сальєрі» М. Римського-Корса-
кова (Моцарт — Валентин Ди-
тюк, Сальєрі — Тарас Штон-
да, партія фортепіано — Майя 
Шляпочник).
 У карантинний період кон-
церти солістів опери будуть 
проходити у супроводі роялю, а 

балетні концерти та вистави — 
під фонограму. І тільки оперні 
вистави супроводжуватиме ор-
кестр. Як і у вересні, зважаю-
чи на існуючі обмеження, до 31 
жовтня театр працюватиме для 
глядачів тричі на тиждень — у 
четвер, п’ятницю та суботу.
 У зв’язку з ймовірними 
змінами у режимі адаптивно-
го карантину у Києві Націо-
нальна опера України відкри-
ває продаж квитків поступово 
— за два тижні до дати показу 
вистави. Резервування місць 
поки що неможливе. Усі захо-
ди проходитимуть без антрак-
ту, з максимальною триваліс-
тю до 80 хвилин, і розміщен-
ня глядачів у залі здійснюва-
тиметься відповідно до діючих 
карантинних вимог. Незмін-
ним залишається й обов’язкове 
дотримання глядачами маско-
вого режиму та соціальної дис-
танції, а заходячи до театру, 
необхідно пройти температур-
ний скринінг. Навіть квіти для 
улюблених артистів доведеться 
дарувати згодом. ■

ЧАС «Т»

Терпелиха заспіває
Національна опера: «Наталка Полтавка» з Анжеліною Швачкою

■

Анжеліна Швачка.❙

*таблиця №5 Додатку №3 до Умов 
випуску та проведення державної 
грошової числової тиражної лотереї 
«ЛОТО БАБЛ»
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Кавказ на жертовнику війни
 Міністерство оборони Нагірного Карабаху повідоми-
ло 30 вересня про ще 23 жертви зіткнень між військами 
Вірменії та Азербайджану. Четвертий день у цьому ре-
гіоні тривають бої і сутички, які вже поширюються за його 
межі, пише «Ассошіейтед Пресс». За інформацією аген-
ції, уряд Нагірного Карабаху раніше повідомляв, що в ре-
зультаті бойових дій загинули 104 солдати та кілька мир-
них жителів. Влада Азербайджану поки що мовчить про 
вбитих солдатів, заявивши лише, що загинуло 14 мирних 
жителів, а 46 отримали поранення. Російське МЗС вис-
ловило занепокоєння тим, що найманці-бойовики з Сирії 
та Лівії вливаються у війну в Нагірному Карабасі, воюю-
чи на стороні Азербайджану, обійшовши увагою прибут-
тя російських громадян до лав вірменських військових 
сил. Сирійська обсерваторія з прав людини підтвердила 
тим часом, що до Нагірного Карабаху направлено близь-
ко 850 сирійських бойовиків, троє з яких уже загинули. 
Найближчими днями, пише «АП», у спірному районі мо-
жуть з’явитися сотні найманців із Близького Сходу.

Прямий ефір стерпить
 У Клівленді відбувся перший раунд дебатів канди-
датів у рамках підготовки до президентських виборів у 
США 3 листопада. Демократ Джозеф Байден та респуб-
ліканець Дональд Трамп мали викласти свої програми, 
головні напрямки руху країни в питаннях внутрішньої та 
завнішньої політики. Але замість аргументованих дебатів 
американці та решта світу спостерігали гучний обмін на-
падками. Трамп неодноразово перебивав Байдена і всту-
пав у перепалки з модератором. Байден в короткі пау-
зи безперервного спічу опонента порадив Трампу «за-
ткнутися» і назвав його клоуном і брехуном та «цуциком 
Путіна». Під час опитування аудиторії телемережі Сі-Бі-
Ес одразу після прямого ефіру 69 відсотків опитаних від-
повіли, що відчувають гіркоту і розчарування, і лише 17 
відсотків — що дізналися для себе дещо нове. Комен-
татори телемережі Ен-Бі-Сі Чак Тодд та Андреа Мітчелл 
відмовилися проводити аналітичну програму після де-
батів, де мали обговорити головні тези дискусії, бо не 
змогли знайти у сварці тривалістю півтори години жод-
ного раціонального зерна. Вперше за всю виборчу кам-
панію демократичні й республіканські ЗМІ демонстру-
ють солідарність: журналісти зійшлися на думці, що де-
бати не вдалися. «Це був безлад з образ і грубих пе-
ребивань, дико неконтрольованих. Трамп проігнорував 
правила, і дебати зійшли з рейок», — пише оглядач ви-
дання Axios. Оглядачі сходяться на думці, що Джо Бай-
ден, по суті, прийняв правила гри і відповів Трампу його 
ж стратегією. Американська комісія з проведення пре-
зидентських дебатів заявила 30 вересня про намір вне-
сти зміни в формат дебатів після минулих дискусій між 
президентом США Дональдом Трампом і кандидатом на 
пост глави держави Джо Байденом, аби надалі уникнути 
безладних суперечок. Наступна дискусія, на цей раз між 
віце-президентом Майком Пенком і сенатором Камалою 
Гарріс, запланована на 7 жовтня в Солт-Лейк-Сіті.

Тихановська на міжнародній орбіті
 Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у 
вівторок зустрілася з Емманюелем Макроном у Вільнюсі. 
«Ми повинні бути прагматичними і підтримувати біло-
русів», – заявив Емманюель Макрон після зустрічі. Лі-
дерка білоруської опозиції підтвердила, що президент 
Франції відмінно поінформований про білоруську ситу-
ацію, стежить за подіями і підтримує білорусів у бороть-
бі за свободу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель 
також планує зустрітися з Тихановською. Виступаючи 
30 вересня, перед Бундестагом, Меркель засудила «на-
силля над опозицією». Німеччина не визнає Олександ-
ра Лукашенка президентом Білорусі: «Ми закликаємо 
його розпочати діалог зі своїм народом без втручання 
зі Сходу чи Заходу. Німеччина й надалі виступатиме за 
демократію та дотримання прав людини, — нагадала 
Меркель, висловивши, зокрема, захоплення жінками 
Білорусі, які продовжують виходити на вулиці за сво-
боду і проти корупції. Тихановська, яка нині перебуває 
в Литві, планує прибути наступного тижня до Берліна. 
Стало відомо, що опозиціонерка вже формує тіньовий 
уряд і призначила вже представників із прав людини 
та економічних реформ. За словами речниці Тиханов-
ської Ганни Красуліної, йдеться про формування коман-
ди, яка діятиме узгоджено з Координаційною радою бі-
лоруської опозиції.

Зміни у польському уряді
 Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, пред-
ставляючи у середу майбутній склад свого кабінету 
міністрів, висловив переконання, що оновлений уряд, 
який офіційно стане до роботи наступного тижня, впо-
рається з усіма викликами, що стоять перед Польщею. 
За словами Матеуша Моравєцького, зміни у кабінеті 
міністрів, створеному Об’єднаною правицею, мають до-
помогти ефективніше приймати рішення, швидше вийти 
з коронавірусної кризи та побудувати державу достат-
ку. Найбільшою сенсацією стало те, що лідер правля-
чої у Польщі партії «Право і справедливість» Ярослав 
Качинський, якого вважали «сірим кардиналом» поль-
ської політики, тепер офіційно увійде до складу уряду 
на посаді віцепрем’єра. У межах реконструкції у польсь-
кому уряді зменшать число міністерств із 20 до 14. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Григорій ХАТА

 Прихід 75-річного ру-
муна Мірчi Луческу напри-
кінці липня на тренерський 
місток київського «Динамо» 
багато хто з динамівських 
шанувальників зустрів у 
штики. Однак затяжна ігро-
ва криза не залишила влас-
никам «біло-синіх» іншого 
вибору, як запросити на тре-
нерський місток свого клубу 
людину, котра багато років 
плідно пропрацювала в та-
борі головного суперника 
динамівців. Було зрозумі-
ло, що робота Мірчi Луческу 
на новому місці весь час пе-
ребуватиме під прискіпли-
вою увагою критиків, котрі 
використовуватимуть будь-
яку сприятливу нагоду для 
закликів про його відстав-
ку. Однак наразі досвідче-
ний тренер не дає своїм опо-
нентам жодних підстав для 
критики.
 Справді, динамівські 
ультрас продовжують мето-
дично виказувати свою ка-
тегоричну незгоду з рішен-
ням братів Суркісів запроси-
ти колишнього наставника 
«Шахтаря» до керма «біло-
синіх». Хоча нині вони біль-
ше переймаються тим, що в 
Києві на НСК «Олімпійсь-
кий» поруч iз динамівця-
ми всі свої матчі (зокрема, й 
поєдинки групового раунду 
Ліги чемпіонів-2020/2021) 
проводитиме «Шахтар».
 Натомість динамівська 
спільнота у ці дні святкує 
вихід «біло-синіх» до групо-
вого раунду Ліги чемпіонів, 
де востаннє вони грали в 
2017 році під орудою Сер-
гія Реброва. Три попередні 

сезони виступи динамівсь-
ких футболістів у найпре-
стижнішому єврокубку об-
ривалися на стадії кваліфі-
каційного турніру. Для до-
свідченого Мірчi Луческу 
цей бар’єр особливих про-
блем не створив, хоча через 
епідемію травм у «Динамо» 
румунський наставник був 
обмежений у виборі кадрів. 
 Хай там як, а у матчі-від-
повіді з «Гентом» динамівці 
знову відсвяткували перемо-
гу. Після мінімального успі-
ху в Бельгії на київському 
НСК «Олімпійський» підо-
пічні Луческу влаштували 
супернику розгром — 3:0. 
Хоча після матчу румунсь-
кий очільник «Динамо» за-
явив, що приємні емоції у 
нього викликає лише раху-
нок. «Мені не сподобалася 
гра, котру мої підопічні де-
монстрували після третьо-
го забитого гола. У заключ-
ній частині поєдинку вони 

дозволили супернику ство-
рити занадто багато небез-
печних моментів», — конс-
татував Луческу. Досвідче-
ний наставник розуміє, що з 
таким підходом до справи в 
груповому раунді Суперліги 
динамівці матимуть серйоз-
ні проблеми.
 Щодо «Гента», то затяж-
не бельгійське міжсезоння 
аж ніяк не пішло йому на 
користь. Команда українсь-
ких легіонерів — Безуса,  
Пластуна та Яремчука — 
нині переживає глобаль-
ну перебудову, тож у про-
тистоянні з «Динамо» була 
далекою від своїх оптималь-
них кондицій.
 А от угорський «Ференц-
варош», у якому на провід-
них ролях перебувають та-
кож троє українців, нині пе-
реживає один iз кращих пе-
ріодів у своїй історії.
 Завдяки тренерському 
хисту Сергія Реброва, а та-

кож старанням його підо-
пічних-співвітчизників — 
Харатіна та Зубкова — бу-
дапештський клуб уперше 
за 25 років гратиме в групо-
вому раунді Ліги чемпіонів. 
«Хочу зіграти в групі проти 
«Динамо», — зазначив Реб-
ров.
 Відзначимо, що перед 
жеребкуванням еліт-раун-
ду Суперліги «Ференцва-
рош» опинився в четверто-
му, а «Динамо» — в третьо-
му кошику. При цьому чем-
піон України — «Шахтар» 
— у своєму квартеті матиме 
другий номер посіву. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Почерк румунського 
майстра
Після трирічної 
відсутності 
динамівці знову 
гратимуть в еліт-
раунді футбольної 
Суперліги

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Кваліфі-
кація. «Плей-оф». Матч-від-
повідь. «Динамо» (Україна) — 
«Гент» (Бельгія) — 3:0 (Буяльсь-
кий, 9; Де Пена, 36 (пен.); Родрі-
гес, 49 (пен.); перша гра — 2:1)

■

Під орудою Мірчi Луческу динамівці без проблем пройшли «Гент» у заключному раунді 
кваліфікації ЛЧ-2020/2021.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

Футбол
 У минулому розіграші національ-
ного Кубка жереб неймовірно рано 
звів між собою вітчизняних грандів, 
змусивши «Динамо» та «Шахтар» 
з’ясовувати стосунки вже на стадії 
1/8 фіналу. Регламент нинішнього 
кубкового сезону виглядає абсолют-
но по-іншому: до змагального проце-
су флагмани вітчизняного футболу  
(«біло-сині» — як володарi Кубка, а 
«гірники» — як чемпіони країни)   до-
лучаться на стадії чвертьфіналу. Вод-
ночас для бронзового призера мину-
лої національної першості — «Зорі» 
— національний кубковий сезон роз-
почнеться з 1/8 фіналу. Переважна ж 
більшість представників футбольної 
еліти в боротьбу за кубковий трофей 
включилася на етапі 1/16 фіналу.
 Кубок України. 1/16 фіна-
лу. «Гірник-Спорт» — «Дніпро-

1» — 3:5 (у дод. час), «Вікторія» — 
«Маріуполь» — 1:3, «Полісся» — 
«Минай» — 1:2, «Верес» — «Мико-
лаїв» — 4:2 (у дод. час), «Кривбас» 
— «Нива» (В) — 0:1, «Епіцентр» — 
«Агробізнес» — 1:2, «Ворскла» — 
«Львів» — 2:0, «Десна» — «Рух» — 
2:1, «Прикарпаття» — «Колос» — 
0:1, «Олександрія» — «Інгулець» 
— 4:1, «ВПК-Агро» — «Олімпік» — 
не відбувся.

Теніс
 Прима вітчизняного тенісу Елі-
на Світоліна залишилася єдиною 
представницею України в одиночно-
му турнірі цьогорічного «Ролан Гар-
роса-2020». Лише їй вдалося подола-
ти стартовий раунд основного турніру. 
При цьому в третьому колі, як було й 
на старті змагань, Світоліній опонува-
тиме росіянка — цього разу Катери-

на Александрова, котра має 27-й но-
мер посіву.
 Відкритий чемпіонат Франції. 
Жінки. Одиночний розряд. Дру-
ге коло. Світоліна (Україна, 3) — 
Сарасуа (Мексика) — 6:3, 0:6, 6:2. 
Перше коло. Козлова (Україна) — 
Хіберт (Іспанія) — 2:6, 6:4, 3:6.
 Пари. Перше коло. Л. Киченок/
Н. Киченок (Україна) — Грачова/Пао-
ліні (Росія/Італія) — 3:6, 6:4, 4:6. Яст-
ремська/Лапко (Україна/Білорусь) — 
Мухаммад/Пегула (США) — 4:6, 6:4, 
3:6. Есс/Тан (Франція) — Козлова/
Лінетт (Україна/Польща) — 0:6, 6:7 
(2:7).

Гандбол
 Найсильніший чоловічий 
клуб країни зазнав третьої пос-
піль поразки в груповому раун-
ді оновленої Ліги чемпіонів. Після 

іспанської«Барселони», данського 
«Ольборга» запорізький «Мотор» 
засмутив іще один фаворит групи 
— угорський «Веспрем». «У друго-
му таймі ми відчули фізичну перева-
гу задньої лінії суперника, що, в під-
сумку, й визначило результат двобою. 
Дався взнаки й неабиякий досвід на-
шого опонента», — констатував ли-
товський наставник «Мотора» Гінта-
рас Савукінас.
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Гру-
па В. 3-й тур. «Мотор» (Україна) 
— «Веспрем» (Угорщина) — 34:37 
(18:17; Козакевич (8) — Ненадич 
(10)).
 Турнірне становище: «Вес-
прем» — 6, «Барса», «Ольборг» — 
4 (2 матчі), «Кель», «Нант» — 2 (2), 
«Цельє», «Загреб» — 0 (2), «Мотор» 
— 0 (3). ■

ХРОНІКА■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Це центр зайнятості? Добрий 
день. Знайдiть для мене пристойну 
роботу.
 — Добре. Що вмієте робити?
 — Нічого.
 — Дуже добре. Переучувати не 
доведеться.

* * *
 — Любий, у мене хороша й по-
гана новина.
 — Почни з хорошої.
 — Нам зроблять знижку в авто-
сервісі.

* * *
 Чоловік узяв дружині та коханці 
путівки на один і той самий курорт. 
Дружина приїхала: море вражень, 
купа фотографій. Показує чолові-
кові:
 — Це Люба, ми з нею в одно-
му номері жили, це Світлана — ми з 
нею за одним столом сиділи.
 Чоловік бачить на фото ко-

ханку:
 — А це хто?
 — А це Лєнка, жодної ночі в го-
телі не ночувала i щодня з новим чо-
ловiком.
 Через кілька днів чоловiк зус-
трівся з коханкою. Тi самi фото, тi 
самi враження. Доходять до фото 
дружини.
 — А це хто?
 — Це Тетяна. Така жінка — вiд 
свого чоловiка нi на крок не вiдхо-
дила.

* * *
 Біля палаючої будівлі натовп 
репортерів обступив закопченого i 
злегка обгорiлого чоловіка.
 — Скажіть, як під час пожежі 
вам удалося самому витягнути та-
кий важкий касовий сейф, який до 
того ж був вмурований у стіну?
 — Я працюю в цьому офісі, а 
зарплатня тільки завтра.

Василь Вовкун: Оперні події стали мейнстримом
Міфосвіт львівського театру, показ першої постановки якого відбувся 120 років тому

По горизонталі:
 1. Дерев’яна чи кам’яна 

огорожа навколо будинку. 
4. Вишукане аристократичне то-

вариство. 8. Єгипетський фараон, 
за правління якого, як припускають 
вчені, Моїсей вивів євреїв із Єгип-
ту. 9. Покоління в родоводі, рід. 11. 
Трав’яниста тропічна рослина родини 
імбирних, яку використовують як до-
бавку до чаю. 12. Італійська страва, 
популярна по всьому світу. 14. Сорт 
сливи. 19. Інша назва давньоєгипет-
ського Бога Сонця. 20. Африканська 
дика коза. 22. Український гетьман, 
попередник Петра Дорошенка. 23. 
Прикра несподіванка, біда. 24. Ві-
домий чилійський поет. 25. Антипод 
Бога-Творця. 
По вертикалі:
 1. Замінник зачіски, неодмін-
ний атрибут вбрання вищих кіл у XVIII 
столітті. 2. Відомий німецький пись-
менник, автор романів «Тріумфаль-
на арка» та «На західному фронті без 
змін». 3. Німецький політик, перший 
канцлер ФРН. 5. Бур’ян. 6. Давньо-
римський поет. 7. Ім’я лідера чеченсь-

кого визвольного руху у 1990-х роках, 
першого президента Чеченської Рес-
публіки Ічкерія. 10. Особливий ад-
міністративний район Китаю, зразок 
розвиненого капіталізму. 13. Громіз-
дкий, важкий і незграбний екіпаж. 15. 
Цупкий папір, з якого роблять короб-
ки. 16. Палиця, на яку спираються по-
дорожні під час ходи. 17. Співробіт-
ник, однодумець. 18. Невелика мавпа 
родини вузьконосих. 21. Дощ із кру-
пинками льоду.■

Кросворд №91
від 25—26  вересня

Дара ГАВАРРА

 Цьогоріч коронавірус вніс корективи не лише 
в життя пересічних обивателів, а й зірок усіх масш-
табів. Оскільки через карантин кінопроцес довело-
ся призупинити на якийсь час і, відповідно, багато 
стрічок залишилися незавершеними і до часу виз-
начення переможців на премію «Оскар» навряд чи 
їхні творці встигнуть їх закінчити, було вирішено, що 
церемонію вручення нагород доведеться змістити: 
вперше за 40-річну історію «Оскара» торжество від-
будеться не 28 лютого, як завжди, а 25 квітня. 
 Наразі ж можна пригадати легенд Голлівуду, 
які ставали багаторазовими призерками у царині 
кінематографа. Першою у цьому списку заслуже-
но йде красуня і надзвичайно талановита актриса 
Кетрін Хепберн (свого часу в неї був закоханий дива-
куватий мізантроп і меценат, авантюрист на кшталт 
Ілона Маска Говард Хьюз), на рахунку якої 12 номі-
націй на цю премію і 4 «Оскари». Знімаючись у чор-
но-білому кіно в далекі 40-ві та 50-ті роки, вона досі 
залишилася неперевершеною у своїй майстерності, 
адже побити її рекорд не вдалося ще нікому.
Другою на п’єдесталі пошани стоїть шведсько-

американська актриса Інгрід 
Бергман із сімома номінаціями 
та трьома «Оскарами». І хоча тре-
тя премія — за кращу роль друго-
го плану, та це все одно «Оскар», що 
не кажіть. 
 Якщо попередніх актрис молоде 
покоління вже й не знає, адже вони 
були зірками ще в тому століт-
ті, то Меріл Стріп знають усі 
любителі кіно, хоча її зірка і 
засяяла ще в 80-х минулого 
століття. Вона займає третю 
сходинку п’єдесталу з трьо-
ма преміями і 21(!) номінацією 
на неї. Актриса плідно й успіш-
но знімається в кіно, незважа-
ючи на вік, хоча відомо, що роки 
не додають жінкам ролей, але 
Меріл Стріп заперечує усі дог-
ми. Недарма ж крайнього «Ос-
кара» вона отримала за фільм 
«Залізна леді». ■

з 5 до 11 жовтня

 Овен (21.03—20.04). Хоча гроші вас не 
дуже хвилюватимуть, їх усе одно буде багато. 
Ви вмiєте притягувати до себе капiтал. Повагу 
партнерiв вам забезпечено.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Телець (21.04—21.05). Ви краще впо-
раєтеся з роботою, пов’язаною з творчістю. 
Малюйте, вишивайте, плетіть кошики. Все, що 
ви зробите, обов’язково виявиться потрібним.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. 

 Близнюки (22.05—21.06). Вам настіль-
ки нудно, що ви самі почнете шукати собі про-
блеми. Приємно здивують фiнансовi сюрпри-
зи, тож ні в чому собі не відмовляйте.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Рак (22.06—23.07). Вiд розваг доведеть-
ся відмовитися, ваші близькі дещо втомилися 
розшукувати вас у нічних клубах і дорогих рес-
торанах. Час подумати про сім’ю.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Лев (24.07—23.08). Вам сподобається 
віддаватися коханню повністю й без залишку. 
Доля зведе з людиною, яка зможе підкорити 
ваше серце.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Діва (24.08—23.09). Ви будете чарівні, 
це позначиться на стосунках iз протилежною 
статтю. Але утримайтеся вiд непотрібних ро-
манів заради спортивного інтересу.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Багатьом за-
хочеться поставити вас на п’єдестал. Але 
пам’ятайте, що знехтувані шанувальники мо-
жуть і нашкодити, тому не грайтеся чужими 
почуттями.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви досягне-
те успіху в любовних стосунках. Будьте уважнi 
у фiнансових питаннях i ретельно перевiряй-
те документи.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваші здібності 
підприємця значно зростуть. Подбайте про 
відкриття рахунку в банку. Знайдiть час для 
вiдвiдання батькiв.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Козеріг (22.12—20.01). У вас мо-
жуть з’явитися додаткові обов’язки, але пе-
реживати не потрібно, просто активізуйте-
ся й здивуйте начальство своєю працездат-
ністю.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Ваші талан-
ти швидко оцінять. Від вас потребуватимуть 
лише особистої присутності на роботі, а все 
інше зроблять колеги.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

  Риби (20.02—20.03). Було б добре пе-
ретягнути на свiй бiк кількох конкурентів — 
вони давно мріяли грати у вашій команді. Гро-
шi бажано вигідно інвестувати.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. ■

Меріл Стріп — «залізна 
леді» кінематографа.

❙
❙
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Оскароносні красуні 
Голлівуду
Рекордсменки премії — Кетрін 
Хепберн, Інгрід Бергман та Меріл Стріп

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №94■

3—4 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +19...+21. Пiс-
лязавтра вночi +10...+12, удень +19...+21.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +10...+12, удень 
+18...+20.
Вінниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +20...+22.

1 жовтня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 18-20 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 17.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +8...+10, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+8...+10, удень +21...+23.
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Тероризм і білі 
рукавички
 Серед націоналістів чи-
мало терористів. Від цього 
факту нікуди дітися. Звід-
ки ж береться націоналіс-
тичний тероризм? Та й те-
роризм узагалі? Що таке 
«тероризм»?
 Слово «терор» походить 
від латинського terror — 
«страх, жах» і означає на-
силля чи насильницькі дії 
(захоплення заручників, 
замахи, вбивства, підпа-
ли, вибухи бомб тощо) — і 
тут важливо зазначити: не 
для особистого збагачення 
чи зведення рахунків, а з 
ідейних міркувань, проти 
політичного ладу... 
 Як і в будь-якому пи-
танні ідеологічного про-
тистояння, у підході до на-
ціоналістичного тероризму 
«світова спільнота» засто-
совує двоїсті мірки. Націо-
налістів або ж ототожню-
ють із терористами, котрі 
переслідують свої «ірра-
ціональні» цілі, або ж по-
дають як героїв. Часто на-
род, який зумів позбути-
ся іноземного гноблення і 
здобув незалежність, уша-
новує терористів, які за 
неї боролися, і менше пе-

реймається методами цієї 
боротьби, бо кожному зро-
зуміло, що вириватися з 
неволі не можна в білих ру-
кавичках. 
 Однією з терористич-
них «гарячих точок» пла-
нети між Першою світо-
вою війною і проголошен-
ням держави Ізраїль 1947 
року була Палестина. Взяв-
шись за створення єврейсь-
кої держави, сіоністи вою-
вали як проти британців, 
котрі володіли мандатом 
на цю територію й актив-
но перешкоджали іммігра-
ції євреїв, так і проти палес-
тинських арабів, які століт-
тями жили на цій території 
(за оцінками, 1800 року на-
селення Палестини не пере-
вищувало 300 тисяч, із них 
лише 5 тисяч були євреї; 
на початку ХХ століття 
тут проживали приблиз-
но 450 тисяч арабів і 50 ти-
сяч євреїв — переважно ім-
мігрантів з Європи). Тому 
сіоністи створили кілька 
терористичних організа-
цій, дві з яких — Іргун (Ір-
гун Цваї Леумі, скорочено 
Ецель) та Лехіна чолі з їх-
німи керівниками Іцхаком 
Шаміром і Менахемом Бе-
гіном — міцно увійшли в іс-
торію тероризму. 

 Серед найвідоміших те-
рористичних організацій і 
так звана група колиш-
нього радянського ком-
сомольця Абрама Штер-
на, яку англійці назива-
ли Sterngang, «бандою 
Штерна». Вони грабували 
банки, не шкодуючи мир-
них жителів, влаштовува-
ли вибухи, розстрілюва-
ли, нищили. Нападали на 
поліцейські дільниці, по-
даткові інспекції, на анг-

лійську радіостанцію, на-
фтопровід, на тюрму... Не-
має потреби перелічувати 
всі теракти сіоністських 
організацій — із багатьох 
джерел вони добре відомі. 
На рахунку єврейських те-
рористів, приміром, 1946 
року теракт у британсь-
кій штаб-квартирі, розта-

шованій у єрусалимсько-
му готелі «Кінг Девід» — 
91 особа загинула, 250 по-
ранених. За голову одного 
з організаторів вибуху — 
Менахема Бегіна — анг-
лійці призначили нагоро-
ду в 10 тисяч фунтів стер-
лінгів, величезну на ті часи 
суму. На совісті сіоністів і 
різня в палестинському 
селі Дейр-Ясін (1948 р.). 
 ... Саме 1948 року Бегін 
не як терорист, а як керів-

ник політичної Партії сво-
боди, збирається з офіцій-
ним візитом до США. У 
Штатах потужне єврейсь-
ке лобі, там він розраховує 
здобути моральну й ма-
теріальну підтримку. Од-
нак не всі євреї США у за-
хваті від візиту Бегіна. 28 
відомих американських 

євреїв пишуть відкритий 
лист протесту і друкують 
його у грудні 1948 року в 
«Нью-Йорк таймс». Серед 
підписантів — Нобелівсь-
кий лауреат Альберт Ейн-
штейн, популярна пись-
менниця Ханна Арендт та 
інші імениті особи. 
 «Серед найбільш три-
вожних політичних явищ 
сьогодення, — наголошу-
ють у листі, — поява в не-
щодавно створеній держа ві 
Ізраїль Партії свободи, яка 
своєю організацією, мето-
дами, політичною філосо-
фією та соціальними ці-
лями близько споріднена 
з нацистськими і фашист-
ськими партіями. Її було 
сформовано з членів і пос-
лідовників терористичної 
та шовіністської організа-
ції правого спрямування в 
Палестині — Ецель... 
 Сьогодні вони гово-
рять про свободу, демок-
ратію і антиімперіалізм, 
тоді як донедавна відкри-
то проповідували доктри-
ну фашистської держави. 
Саме діями терористич-
на партія проявила свою 
справжню сутність... 9 
квітня (про це писала 
«Нью-Йорк таймс») те-
рористичні банди напали 
на мирне село Дейр-Ясін, 
яке не мало ніякого вій-
ськового значення, вби-
ли більшість його жителів 
(240 чоловіків, жінок і ді-
тей), зберігши життя де-
кільком із них тільки для 
того, аби прогнати їх на 
параді як бранців вулиця-
ми Єрусалима. Більшість 
членів єврейської спіль-
ноти вжахнулися від цьо-
го діяння, але терорис-
ти... пишалися цією різа-
ниною, самі поширювали 
відомості про неї і запроси-
ли всіх присутніх у країні 
іноземних кореспонден-
тів подивитися на нагро-
маджені трупи і загаль-
не спустошення, вчинені 
ними в Дейр-Ясіні... 
 У світлі викладено-
го вище вкрай необхідно, 
щоби правда про пана Бе-
гіна і його рух стала відо-
ма у США... Тому ми... пе-

реконливо просимо всіх, 
кого це стосується, не під-
тримувати цей останній 
прояв фашизму». 
 «Останній прояв фа-
шизму» в особі Менахе-
ма Бегіна 1977 року став 
прем’єр-міністром Ізраї-
лю, а 1978 року отримав 
від міжнародного співто-
вариства Нобелівську пре-
мію миру. Треба сказати, 
що Бегін сам називав себе 
терористом і нічого пога-
ного в цьому, очевидно, не 
вбачав. 
 Так само прем’єром 
Ізраїлю і лауреатом Но-
белівської премії миру 
став інший ізраїльський 
терорист Іцхак Рабін, зго-
дом убитий євреєм. Так 
само прем’єр-міністром 
Ізраїлю став терорист на 
прізвисько «Кілер» Іцхак 
Шамір, ініціатор замаху 
на британського прави-
теля Палестини Гароль-
да Макмайкла, вбивства 
британського міністра у 
справах Близького Сходу 
лорда Уолтера Гіннесса, 
спеціального посланни-
ка ООН, президента швед-
ського Червоного Хреста 
графа Фольке Бернадот-
та. Уже на посаді прем’єр-
міністра Шамір залишав-
ся у британських спис-
ках терористів. Так само 
прем’єром країни став те-
рорист Аріель Шарон. 
 Терорист Абрам Штерн 
ні прем’єром Ізраїлю, ні 
Нобелівським лауреатом 
не став, певно, тільки з тієї 
причини, що був убитий 
британцями 1942 року, 
але його ім’ям названо 
вулиці в багатьох містах 
країни і навіть один насе-
лений пункт. Серед євреїв 
було чимало й дрібніших, 
менш відомих терористів. 
Приміром, убивця Гіннес-
са двадцятирiчний Елія-
ху Хакім був затриманий 
і засуджений до страти. 
Він і його напарник Елія-
ху Бейт-Цурі заявили в 
залі суду: «Ми боремо-
ся за свободу... Якщо ми 
взялися за зброю, то тіль-
ки тому, що іншого вихо-
ду не було». Повісили їх у 

ТАКА ПРАВДА■

Що зробив 
чого не робили 

польськi та iншi 
провiдники

Двоїстi стандарти свiтової спiльноти 
до радикальних методiв 

у визвольнiй боротьбi

Андрій НЕЧИТАЙЛО, 
заслужений журналіст України, лауреат Міжнародної 
літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша

Вважаю, тут доцільною буде посутня передмова. Віктор 
Тимченко, автор публікації, вміщеної нижче, почав пра-
цювати в республіканській газеті «Молодь України», коли 
вона була на висоті і змістом, і тиражем, який сягав (нині 
це важко уявити!) за 800 тисяч примірників. Гоноровитий 
полеміст, для свого молодого віку — інтелектуал, водно-
час далекий від українських позицій, у яких тоді «контора 
глибокого буріння» прискіпливо вбачала політичні «край-
нощі». Родом із Барвінкового на Харківщині, він ніяк не 
переймався тим, що сильніше боліло багатьом із нас у 
часи брежнєвського застою. Свідомо загострюю увагу на 
тодішніх сусловських неухильних ідеологічних реляціях 
із «пєрвопрєстольной» та на маланчуківських догідливих 
репресіях удома: якщо в Москві стригли нігті, то в Києві 
різали пальці... 
Несподівано стало відомо, що у Віктора Тимченка є дру-
жина з дитиною, притому не вдома, а — дивовижа на той 
час! — у Німеччині. Ми розпитали, чому приховував. Він із 
властивою для нього гідністю уточнив: не приховував, а не 
афішував, і розповів, де і як познайомився з молоденькою 
німкенею. Згодом їздив до сім’ї та, всім на втіху, привіз їх у 
гості до Києва, прийшов до редакції з малечею на руках. 
 На тлі такої картини, вже коли роки побігли вперед, ста-
ло відомо, що Віктор виїхав з України до Німеччини. Як мо-
виться, на здоров’я, адже риба шукає, де глибше, а людина 
— де краще. 
 Аж раптом колеги на нашій «Пресі України» вручили 
мені книжку Віктора Тимченка під назвою — не повірив 
очам! — «Час націоналізму» та підзаголовком «Стратегія 
виживання в глобалізованому світі». Саме цей «титул» 
причетності поміркованого автора найсильніше вразив, 
тож я невідкладно відкрив тонку обкладинку... Коли опану-
вав розділ «Тероризм і білі рукавички» (стор. 246 — 256), 
твердо упевнився: якщо масовий читач не відатиме про 
зміст усіх трьохсот сторінок книжки, то хоч ці десять (хай 
і з незначними скороченнями) конче бажано опублікувати. 
Адже, справді, велике бачиться на відстані. Віктор давно 
живе і працює в іншому, ніж ми, цивілізаційному просторі, 
тож ніяк не випадково перейнявся ідеологією націоналіз-
му. Мою переконаність підсилили «новини» з Ізраїлю, чиє 
посольство в Україні оприлюднило ноту протесту з приво-
ду відзначення у нашій державі пам’ятних дат і ювілеїв у 
2020 році. Уявіть-но лишень: цілу низку історичних поста-
тей України названо «посібниками нацизму». До «чорного 
переліку» занесено зосібна голову Організації українських 
націоналістів полковника Андрія Мельника. Не втримався 
від обурення нинішній голова ОУН, історик і публіцист Бог-
дан Червак:
 «Це не тільки безпрецедентне втручання Ізраїлю у 
внутрішні справи України, а й відвертий прояв зневаги до 
української нації... Фактично Посольство держави Ізраїль 
вчиняє у гірших традиціях комуністичної, радянської і мос-
ковської пропаганди, яка всупереч історичним фактам 
паплюжила й паплюжить наших героїв... 
 Побачимо, як українська влада відреагує на цю дикість і 
відверте хамство. Буде правильно, якщо Посольство держа-
ви Ізраїль відкличе свою ноту, вибачиться перед українця-
ми...»
 Отже, із названої вже книжки Віктора Тимченка наводи-
мо розділ.

Відомий провідник УПА Роман Шухевич 
одного разу сказав дружині, яка умовляла 
його полишити ідею незалежної України і 
повернутися до «нормального життя»: «Цю 
ідею я люблю сильніше, ніж тебе і сина».
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Каїрі, але 1975 року вдяч-
ний ізраїльський народ 
переніс прах терористів, 
вважаючи їх героями, до 
Єрусалима і поховав обох 
на одному з найпочесні-
ших місць у країні — на 
горі Герцля. Їхніми імена-
ми названо вулиці. 
 1980 року уряд Ізраїлю 
заснував почесну відзнаку 
для членів Лехі — визна-
ної світом терористичної 
організації — як для учас-
ників боротьби за створен-
ня держави. 
 Отож єврейських те-
рористів Штерна, Бегіна, 
Шаміра, Рабіна, Шарона, 
африканського терорис-
та Манделу разом з АНК і 
ще сотні інших терористів 
по всьому світу громадсь-
кість планети із часом по-
любила і про їхню терорис-
тичну діяльність забула. 
 Терористом, який в 
очах світової громадсь-
кості таким борцем не став, 
є, приміром, український 
націоналіст Степан Бан-
дера. Після того як пре-
зидент України присвоїв 
йому звання Героя, про-
ти цього указу з одностай-
ним обуренням виступили, 
зокрема, єврейські органі-
зації й центри. Що ж зро-
бив Бандера такого, чого не 
робили інші?
 Після поразки 1919 
року Західноукраїнської 
Народної Республіки і за-
гарбання українських зе-
мель Польщею Ліга Націй 
віддала їй Східну Галичи-
ну за умови, що вона дба-
тиме про «вирішення ук-
раїнського питання», на-
давши українцям автоно-
мію. Польща ж, навпаки, 
перейменувала Галичину 
в Східну «Малопольщу», 
припинила фінансування 
українських шкіл, репре-
сувала інтелігенцію, на-
саджувала на українських 
землях католицизм... 
 Проти цього національ-
ного та релігійного визис-
ку повстала українська 
молодь, яка мала небага-
тий вибір методів бороть-
би: підпалювати польсь-
кі маєтки і врожай на по-
лях, нищити телеграфні 
лінії. Мета: знову поруши-
ти «українське питання» 
у світі, а також показати 
хисткість Польщі й реаль-
ну можливість побудувати 
незалежну Україну. 
 1 вересня 1930 року 
Польща на чолі з Юзефом 
Пілсудським ухвалює рі-
шення про «пацифіка-
цію» (умиротворення) ук-
раїнських земель. До ка-
ральних акцій, які трива-

ли два з половиною місяці, 
у 450 населених пунктах 
16 районів Галичини за-
лучили 16 рот поліції, пол-
ки уланів, полк кінних 
стрільців. Поляки оточу-
вали села, проводили об-
шуки та допити українців, 
«екзекутували» арештова-
них за складеними спис-
ками: збирали в гурти, 
били нагаями, примушу-
ючи лаяти Україну, про-
славляти Юзефа Пілсуд-
ського, співати польський 
гімн. Особливо потерпали 
від каральних загонів міс-
цеві активісти, вчителі, 
священники Української 
греко-католицької церк-
ви. Таких побитих набра-
лося, за нашими даними, 
близько півтори тисячі, 
серед них 93 школярі. Ще 
1739 осіб, переважно сту-
дентів та учнів, було за-
арештовано, понад 40 жі-
нок зґвалтовано, 13 осіб 
загинули. Громади кож-
ного «пацифікованого» 

села мусили ще сплатити 
контрибуцію польській 
поліції й армії продоволь-
ством, худобою та фура-
жем. Загалом терор проти 
цивільного населення, по 
суті, став карою за нелоя-
льність цілого краю. 
 Одним з організаторів 
нещадних погромів на ук-
раїнських землях Лемків-
щини, Волині та Полісся 
був Броніслав Пєрацький, 
міністр внутрішніх справ 
Польщі — уособлення на-
сильства над українцями. 
Саме його оунівці застре-
лили за наказом Бандери.
 Поляки заарештували 
багатьох керівників ОУН 
і влаштували їм судовий 
процес у Варшаві. Там 
Степан Бандера заявив, 
що він як український 
громадянин (!) не підлягає 
польським законам. Інші 
підсудні та свідки вітали 
суд словами «Слава Ук-
раїні!» й відмовлялися да-
вати свідчення польською 
мовою. Суддя штрафу-
вав їх на величезні суми, 

але вони полишали зал, 
вигукуючи гасла «Слава 
Україні!», «Хай живе ук-
раїнська національна ре-
волюція!», «Хай живе Ук-
раїна!» — все це є у прото-
колах засідань суду. 
 На процесі Бандеру 
було засуджено до страти, 
але, з огляду на амністію, 
її замінили довічним 
ув’язненням. Понад п’ять 
років він сидів у тюрмах, 
аж поки у 1939-му, рад-
ше випадково, вийшов на 
волю. 
 Бандера шукає спіль-
ників. Одного такого со-
юзника, принаймні у не-
нависті до більшовиків, 
які, на його переконання, 
окупували Східну Украї-
ну, вбачає у гітлерівській 
Німеччині, яка вже раз, у 
1918 році, приносила на 
своїх багнетах сяку-таку 
самостійність українцям. 
Тоді в Києві було проголо-
шено Українську народну 
республіку... 

 Чи повинен був Сте-
пан Бандера йти на угоду 
з гітлерівцями? Постави-
мо питання інакше: а які 
були в Бандери шанси без 
німецької допомоги звіль-
нити Україну від більшо-
визму?
 Продався Бандера нім-
цям?.. Але так само про-
дався німцям 1917 року 
«вождь світового проле-
таріату» Володимир Ленін, 
коли взяв у німців, які саме 
воювали з Росією (Перша 
світова), гроші на російсь-
ку революцію. Так прода-
валися Радянському Союзу 
національні рухи в Анголі, 
Мозамбіку, Сомалі, Єгип-
ті, Ефіопії, Афганістані, 
Судані, Китаї, В’єтнамі, 
Кореї — ставали «соціаліс-
тичними», щоб СРСР дав 
їм гроші і зброю, щоб мож-
на було в радянських спе-
ціальних військових цент-
рах пройти вишкіл... Тому 
поведінка Бандери — ми 
виходимо з його глибокої 
ненависті до більшовиків, 
які володіли Східною Ук-

раїною, і до Польщі, яка 
володіла Західною Украї-
ною, і з його нестерпного 
бажання побачити Украї-
ну вільною — раціональ-
на, в нього немає іншого со-
юзника. З ким йому шука-
ти спільну мову? Зі Сталі-
ним?!
 Улітку 1940 року ні-
мецька армійська контр-
розвідка «Абвер» вису-
ває перед Бандерою вимо-
гу: якщо українці хочуть 
вільної України, то треба 
братися до зброї і воюва-
ти проти СРСР. Він такий 
підхід поділяє і дає згоду. З 
українських націоналістів 
німці у березні-квітні 1941 
року створюють диверсійні 
батальйони Роланд і Нахті-
галь, які мали вести бойові 
дії на українській землі в 
тилу ворога. 
 І очікувана Банде-
рою війна розпочала-
ся. 23 червня 1941 року 
Нахтігаль перейшов ра-
дянський кордон, а зран-
ку 30 червня 330 його во-
яків увійшли до Льво-
ва, де заступник Банде-
ри Ярослав Стецько, поки 
німецької адміністрації у 
місті ще не було, проголо-
шує українську незалеж-
ність. Цю довгождану ак-
цію, звісно, узгоджено з 
Бандерою. Предстоятель 
Української греко-като-
лицької церкви Андрей 
Шептицький благослов-
ляє вояків Нахтігалю на 
подальшу боротьбу з біль-
шовиками. 
 Саме у Львові сталася 
та подія, яку не можуть 
простити Бандері євреї. 
30 червня там розпочав-
ся, як гадають багато іс-
ториків, уміло відрежи-
сований німцями погром 
— антирадянський і анти-
польський. Водночас від-
чутною мірою — антиєв-
рейський. Чим він викли-
каний, які його рушійні 
сили, хто кого громив, яка 
роль була в ньому україн-
ців, поляків і німців — про 
це існує багато протилеж-
них версій. Самого Банде-
ри у Львові немає, але тут 
зосереджено український 
Нахтігаль, панує націо-
налістична міліція. Вихо-
дить, у всьому, що трапи-
лося, винуватий Степан 
Бандера... Щонайпізніше 
з того часу він для євреїв 
— антисеміт. Донині. 
 Але для Степана Банде-
ри 30 червня 1941 року — 
щасливий день не від його 
«антисемітських» переко-
нань. Проголошена неза-
лежна Україна! Збулося! 
 Збулося? Ні, не збуло-

ся. У німців інші плани. 
Вони не хочуть самостій-
ної України. Тому вже 6 
липня Бандеру, а з ним і 
всю верхівку ОУН зааре-
штовують, декого роз-
стрілюють, інших кида-
ють у концтабори. Банде-
ру — в Заксенгаузен, де 
тримають до грудня 1944 
року. Двох його братів — 
у табір смерті Освенцім, 
де вони обидва загинули. 
Трьох сестер, які живуть у 
Східній Україні, «совєти» 
запроторили в сибірські 
табори ГУЛагу. Батька 
Андрія Бандеру комуніс-
ти розстріляли. 
 Що робити німцям з 
озброєними і навченими 
Нахтігалем і Роландом, які 
воліють боротися за неза-
лежну Україну, але не хо-
чуть відстоювати примарні 
цілі Адольфа Гітлера і ви-
магають звільнення Степа-
на Бандери? Нацисти виво-
дять обидва батальйони з 
фронту до Німеччини і роз-
формовують їх. 1942 року 
вояки батальйонів відмо-
вляються присягати Гіт-
леру і йдуть у ліси, склав-
ши ядро Української повс-
танської армії (УПА), яка 
боротиметься на три фрон-
ти — проти німців, проти 
Москви і проти поляків. 
Мета: вільна Україна. 
 Відомий провідник 
УПА Роман Шухевич одно-
го разу сказав дружині, яка 
умовляла його полишити 
ідею незалежної України і 
повернутися до «нормаль-
ного життя»: «Цю ідею я 
люблю сильніше, ніж тебе 
і сина». 
 У грудні 1944 року ра-
дянська армія стоїть на під-
ступах до Німеччини, тепер 
уже нацисти гарячково шу-
кають союзників. Один із 
них — російський генерал 
Андрій Власов, який перей-
шов на їхній бік. Бандері з 
його ОУН та УПА пропону-
ють разом iз Власовим вою-
вати проти СРСР. 
 Із Власовим? Із «мос-
калем»?! «Ні-ко-ли!» — 
відповідає Бандера. Він 
усе життя боровся за Ук-
раїну — сам, із Гітлером, 
без Гітлера... 
 Ми в жодному разі не 
виправдовуємо тероризм 
як такий, але сприйнят-
тя його масовою свідоміс-
тю аж надто вже розбіжне. 
Одні терористи — герої, 
варті наслідування. Інші 
— злочинці. Скажімо, Єв-
ропарламент наголосив, 
що присвоєння високого 
звання Бандері не сумісне 
з європейськими ціннос-
тями, і додав, що Україна 
повинна переглянути роль 
Бандери у своїй історії, 
якщо думає про членство 
в Європейському Союзі. 
Така резолюція постава-
ла шантажем. Її ініціатор 
поляк Павел Залевскі, во-
чевидь, «забув» про братів 
Пілсудських, особливо 
про терориста Юзефа Піл-
судського, багатометрові 
пам’ятники якому «стов-
бичать» у Польщі. 
 1887 року разом із бра-
том Броніславом, чле-
ном Терористичної фрак-
ції партії «Народна воля», 
Юзеф був причетний до за-
маху на російського царя 
Олександра ІІІ. Бронісла-
ва (разом зі старшим бра-
том Леніна) було засуд-
жено за це до страти, але 
помилувано і відправле-

но на 15-річ ну каторгу на 
Сахалін. Нині в Польщі 
його відзначено на пош-
товій марці та на спеціаль-
них монетах. Молодший 
Юзеф отримав п’ять років 
сибірських таборів. Але й 
після заслання він теро-
ризує і грабує. Начальник 
Варшавського охоронного 
відділення (таємної поліції 
царської Росії) П. Заварзін 
називав Юзефа «винятко-
вим спеціалістом з органі-
зації пограбувань поїздів, 
банків, поштових відді-
лень, а також терористич-
них актів», і додавав, що 
організована ним у Кра-
кові бойова школа масо-
во випускала убивць і гра-
біжників. 
 Отож Польща вшано-
вує своїх терористів. Чому 
ж тоді вона вважає себе 
«відданою європейським 
цінностям» і не поспішає 
вийти через чорний хід 
із Європейського Союзу? 
Чому депутат Залевскі не 
поставить на голосування 
резолюцію про терористів 
Пілсудських, про їхні 
«цінності»? Факти йому 
нададуть і свої, польські, 
історики. Мабуть, спробує 
пояснити таку «неув’язку» 
тим, що Пілсудський бо-
ровся проти РОСІЙСЬКО-
ГО царя за свободу ПОЛЬ-
ЩІ, а Бандера боровся про-
ти ПОЛЬСЬКОГО уряду за 
свободу УКРАЇНИ... 
 Як бачимо, і в питан-
ні про тероризм, про пра-
вомірність чи неправомір-
ність збройної боротьби 
проти поневолювачів су-
часний політичний клас, 
як завжди, лицемірний: 
він виходить із політичних 
пріоритетів. 
 Підсумуємо: як дово-
дить історична практи-
ка, боротьба за національ-
ну незалежність часто не 
обходиться без терору, 
без жертв, без крові... Але 
ми повинні перестати ді-
лити націоналізм на кра-
щий і гірший, тероризм — 
на кращий і гірший, тим 
паче, ділити на кращих і 
гірших жертв збройної бо-
ротьби. 
 Усякий націоналістич-
ний тероризм починаєть-
ся і закінчується там, де 
нація, яка прагне держав-
ності, суб’єктивно не ба-
чить легітимних способів 
здобуття незалежності або 
таких способів об’єктивно 
не існує. 
 Андрій Нечитайло:
 «Аж моторошно стає 
від провісного зболено-
го зойку Ліни Костенко: 
«Гряде неоцинізм. Я в ньо-
му не існую!..» У Росії нік-
чемні прихвосні наймер-
зеннішого терориста су-
часності Путіна нещодав-
но взялися «ратувати» за 
те, щоб їхньому переверт-
ню теж вручили «Нобелів-
ку миру»... А чого ж, той 
здичавілий людожер, аж 
до крові під нігтями, «ми-
ролюбний» і «миротвор-
ний» — уже стільки смер-
тей заподіяв в Україні: за 
даними ООН, від квітня 
2014-го до 31 липня 2020 
року лише на Донбасі за-
гинуло від 13 тис. 100 до 
13 тис. 300 осіб. 
 Гірка Правда приниш-
кла на узбiччі, зіщулила-
ся, заціпеніла — хоче за-
плакати, а сліз уже немає, 
висушив сльози пекучий 
біль...» ■

«Серед найбільш тривожних політичних 
явищ сьогодення, — наголошували вiдомi 
американськi євреї в листі, опублікованому 
в «Нью-Йорк таймс», — поява в нещодавно 
створеній державі Ізраїль Партії свободи, яка 
своєю організацією, методами, політичною 
філософією та соціальними цілями близько 
споріднена з нацистськими і фашистськими 
партіями».

ТАКА ПРАВДА■

Бандера такого,
iзраїльськi,
нацiональнi
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