«Зелені» металурги

Махно, Париж... «І — тільки!»

Українці розплатяться
за преференції, які
парламент хоче надати
олігарху Вікторові
Пінчуку?

Чому перенесенням
праху Нестора
Івановича до Гуляйполя
займаються «лiвi»
активiсти

» стор. 3

» стор. 5

П’ятниця—субота, 9—10 жовтня 2020 року

Петро Засенко: Система вимагала
знати, що в колеги
у портфелі
Про Тичину і Сосюру,
Драча й інших літераторів,
починаючи з 1950-х
» стор.14—15

№97 (5699)

За посиденьки
з ворогом —
у тюрму

Зустріч Путіна і Медведчука:
у Раді пропонують ввести
кримінальне покарання
для політиків за взаємодію
з Кремлем

❙ По кому тюрма давно плаче.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,324 грн
1 € = 33,330 грн
1 рос. руб. = 0,362 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

7:1
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Ми свій смуток в сльозах утопим,
Бо так щиро невтішні ми.
Геть в усьому тобі, Европо,
Програємо один до семи.
Може, це помогти повинно
Змити той вже минулий гріх,
Коли сім на два з половиною (73% на
25%)
Ми програли собі торік.
Ми приречені хрест цей нести,
До нових глибин чи висот,
Доки ходить один на протести
Не з семи, а із семисот.
Тож поразка ця не випадкова.
Що поробиш — жорстке життя.
Але є у нас гол Циганкова,
Як надія на майбуття!

» стор.
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ІнФорУМ

«Для реалізації свого плану прихованого переміщення сил і засобів ворог постійно використовує ґрунтові
дороги, оминаючи офіційні пункти пропуску, аби проїхати непоміченими представниками СММ ОБСЄ».
Спільний центр iз контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

■ НА ФРОНТІ

Пенсіонер, готуйся
заздалегдь

Убивчі лещата загарбників

Мінсоцполітики підтримує законопроєкт
про накопичувальні пенсії
Оксана СОВА
У міністерстві вважають за необхідне прийняти закон до
кінця року. Законопроєкт «Про накопичувальне пенсійне
забезпечення» вже перебуває на розгляді в парламенті,
передає пресслужба відомства з посиланням на міністра
Марину Лазебну, яка взяла участь у засіданні робочої групи
з розвитку пенсійної системи. «Мінсоцполітики повністю
підтримує таку ідею як основу для впровадження другого рівня
і необхідність його прийняття до кінця року з урахуванням
наданих пропозицій, що знизять корупційні ризики, ризики
монополізації, підвищать захист пенсійних накопичень
людей і забезпечать комплексний розвиток усіх трьох рівнів
пенсійної системи України», — сказано в повідомленні.
Лазебна, зокрема, підкреслила провідну роль у формуванні
надійності пенсійного накопичення Нацкомісії з цінних
паперів та фондового ринку та Національного банку України,
запропонувавши передбачити у Стратегії розвитку фінансового
сектору України до 2025 року конкретні заходи щодо створення
дієвої системи захисту та забезпечення пенсійних накопичень
громадян у другому та третьому рівнях накопичувальної
системи. Обговорювали і вдосконалення пенсійного
законодавства в солідарній пенсійній системі, зокрема
встановлення дати щорічної індексації пенсій, її поширення
на окремі категорії пенсіонерів, яким пенсія не індексується,
встановлення особливостей пенсійного забезпечення батьків
дітей з орфанними захворюваннями та інше. «Мінсоцполітики
виробило чотири законопроєкти, які системно розв’язують
накопичені проблеми, і зараз завершується їх узгодження
з іншими центральними органами виконавчої влади та
соціальними партнерами», — цитує пресслужба Лазебну.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що
Кабінет Міністрів планує у 2021 році почати впровадження
накопичувальної пенсійної системи. ■

Окупанти продовжують діяти поза межами
домовленостей і гуманізму
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За дві минулі доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення режиму
припинення вогню збройними
формуваннями Російської Федерації. Неподалік населеного
пункту Водяне противник кілька разів обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї, а
поблизу Зайцевого відкривав
вогонь із підствольного гранатомета. Бойових втрат і поранень серед українських захисників нема. Військові разом iз
рятувальникам Збройних сил
i вогнеборцями ДСНС локалізували пожежі, спровоковані
поблизу населених пунктів Бо-

лотяне, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та
Станиця Луганська.
Російська
Федерація продовжує насичувати тимчасово окуповані території України озброєнням
та військовою технікою. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії
розмежування сторін у звіті
за 7 жовтня зазначила: «Для
прихованого переміщення
сил і засобів ворог постійно
використовує ґрунтові дороги, оминаючи офіційні пункти пропуску, аби проїхати непоміченими представниками

■ БЛАГОДІЙНІСТЬ

Зварювання здоров’я
Черкаська обласна дитяча лікарня
отримала сучасне обладнання

■ РОЗПЛАТА

Гоп-стоп перед
Європою
Затримано групу рекетирів,
які тероризували перевізників
західних областей України
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Співробітники управління стратегічних розслідувань Національної поліції Тернопільської області викрили групу рекетирів, які впродовж кількох років тероризували перевізників Західної України. За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, злочинний бізнес організував разом з іще
двома товаришами п’ятдесятирічний житель Львівської області. Погрожуючи насильством та знищенням майна, вони займалися вимаганням грошей (від 300 до
500 євро щомісячно, залежно від кількості здійснюваних рейсів) у тих, хто перевозив людей та вантажі у країни Західної Європи.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, злочинна група
діяла на території Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей iз 2017 року. «У січні 2020 року було відкрите кримінальне провадження за статтею 189, частина 2, — розповідає Василь Джиджора. — Ми почали
документувати діяльність угруповання: встановили всіх учасників та потерпілих, які
сплачували гроші вимагачам. Затримали трьох рекетирів 1 жовтня при в’їзді у Львів.
Саме там жертви мали передати їм частину обумовленої суми, тисячу євро з п’яти необхідних. Така велика сума — покарання за те, що перевізники неточно вказали вимагачам кількість рейсів, здійснених за межі України впродовж січня-травня».
Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної
групи, а також осіб, які сприяли їхнiй діяльності. ■

СММ ОБСЄ». 5 жовтня 2002
року, на південній околиці Гусельщикового, що поблизу населеного пункту Новоазовськ, де немає пунктів
пропуску, спостерігачі СММ
ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом «військова інспекція» російською мовою, який стояв біля автошляху. Також на цій самій дорозі побачили свіжі сліди від
бойової машини піхоти, що
ведуть до населеного пункту Патріотичне на Донеччині.
Українська сторона зазначила: означені факти засвідчують порушення Меморандуму про виконання положень
Протоколу за результатами

консультацій Тристоронньої
контактної групи від 19 вересня 2014 року, зокрема пункт
5 — про заборону розміщення важких озброєнь і військової техніки в районі Новоазовська, за моніторингом
ОБСЄ.
Тим часом на окупованій
території Луганщини місцева
жителька із 11-річним сином
підірвалася на вибуховому
пристрої, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні від 7 жовтня 2020 року. Трагедія сталася в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівка) за 61 км на
захід від Луганська. За словами жінки, наприкінці вересня вона разом із сином і
дочкою шукала свою корову
в полі, там і наступила на вибуховий пристрій. Жінка отримала серйозні поранення
лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Її син отримав поранення очей, дочка не постраждала. ■

❙ Професійним дитячим лікарям Черкащини —
❙ сучасне медичне обладнання в поміч.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Гімназія імені Короленка, де навчаються діти зі слабким зором, отримала у подарунок книги, надруковані
шрифтом Брайля. До
інклюзивної колекції
у видавництві «Фоліо»
включили твори українських класиків,
а також кілька пізнавальних видань на
кшталт «Міфи Стародавньої Греції» і «Міфи
та легенди українців».
Профінансувала проєкт Харківська облдержадміністрація. «Ми зустрілися з
власником видавництва п’ять місяців тому
й обговорили мож-

Людмила НІКІТЕНКО
Сучасний апарат для зварювання тканин,
вартістю 144 тисячі гривень придбали завдяки
благодійним внескам соціально відповідального бізнесу області на рахунок «Спільнодії Черкащини». Застосування цього апарату дозволить зменшити час проведення операцій майже вдвічі, а також зменшить крововтрати та
ймовірність післяопераційних ускладнень».
Як пояснили «УМ» в облдержадміністрації,
зварювання тканин застосовуватимуть як під
час лапароскопічних втручань, так і під час інших операцій для дітей різного віку. Загалом
планують скористатися цим інструментом для
порятунку близько 800 маленьких пацієнтів на
рік.
Медичний заклад отримав не лише сам апарат із додатковим інструментарієм, а й навчальну програму, за якою лікарів підготують
до користування електрокоагулятором. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Книга у долонях
В Україні почали випускати
літературу для незрячих людей
ливість закупівлі такої продукції, — повідомив голова ХОДА
Олексій Кучер. — Із
коштів обласного бюджету виділили необхідний ресурс. Наразі
книги передані дітям,
аби вони навчалися та
могли отримувати інформацію». За словами
гендиректора «Фоліо»
Олександра Красовицького, всі книги на-

друковані не лише спеціальним шрифтом, а
й великим кеглем для
більшої зручності. А
вже наступного року
тут планують уперше в
Україні почати випуск
аудіокниг за шкільною
програмою.
До речі, недавно у Харкові приватна друкарня Лариси
Гобельовської відкрила першу в місті бібліо-

теку для людей iз порушенням зору. Тут можна безкоштовно почитати сучасну художню та
освітню літературу зі
шрифтом Брайля. Поки
що відвідувачам пропонують лише 22 примірники українською, англійською та російською
мовами, але до друку готують iще 32. Новий інклюзивний простір, що
з’явився у стінах Української інженернопедагогічної академії,
презентують не лише як
читальню, а й як майданчик для відкритого
спілкування. Інклюзивний заклад з’явився завдяки участі харків’ян
в одному з освітніх проєктів Європейського Союзу. ■

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

У 118 млрд

гривень

700 тонн

сміття

Понад 620 тис.

48

ударно-розвідувальних

45

км

оцінено втразібрали ук— довжина першого ведронів
ти українських аграріїв через посуху, констатували раїнці в рамках міжнародної акції Всесвіт- гривень
Bayraktar планують закупити в Міноборо- ломаршруту, прокладеного в Чорноній день прибирання World Cleanup Day- заробило київське СІЗО на платних камерах, ни, заявив гендиректор компанії «Укрспец- бильській зоні, поінформувала пресв Українській аграрній конфедерації.
2020, відзвітували організатори акції.
похвалився міністр юстиції Денис Малюська. експорт» Вадим Ноздря.
служба Кабінету Міністрів.

ІнФорУМ
Ірина КИРПА
Майже рік злочинці з Молдови гастролювали по різних
містах нашої країни та зламували сховища вуличних банкоматів, забираючи гроші.
У понеділок, 5 жовтня, співробітники Державної прикордонної служби провели спецоперацію та затримали зухвалих зловмисників на Одещині.
Оперативники блокували проїзд легкового автомобіля з іноземцями, які мали намір перетнути кордон на півдні України, поблизу населеного пункту Зручне. Бандитів передали
співробітникам правоохоронних органів, які по базі даних
швидко встановили, що іноземці вже мають не одну судимість
за аналогічні злочини.
На легковому автомо-
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■ КРИМІНАЛ

■ МИСТЕЦТВО

«Банкоматчики» на гастролях

Шедеврами
милуємося
вдома

Під Одесою затримали банду, яка обчистила банкомати
України на 3 мільйони гривень
білі рецидивісти встигли
об’їздити та зламати банкомати у таких великих містах,
як Одеса, Черкаси, Рівне,
Чернігів, Житомир та Полтава. Здобиччю п’ятьох злочинців стало понад 3 мільйони гривень, які дозволяли їм
не лише безбідно жити, а й активно вербувати посібників, а
також поповнювати арсенал
злодійського інструменту.
Прикордонники з три-

вогою відзначають сезонне
зростання злочинності в Україні внаслідок активізації
кримінальних гастролерів із
суміжних держав постсовкового простору — Росії, Білорусі та Молдови. Досить часто зонівські авторитети та
злодії у законі свідомо їдуть
на територію нашої країни,
аби дестабілізувати загальну ситуацію та створити міжнародні злочинні угрупован-

ня. Фактично, відбулося відкриття другого бандитсько-кримінального фронту у
вигляді п’ятої колони на підтримку вже існуючому.
Лише злагоджена робота
всіх співробітників прикордонної служби дозволяє захистити суверенітет України від зовнішнього втручання та своєчасно запобігти посяганню на життя й здоров’я
наших співвітчизників. ■

■ ТАРИФИ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Принцип «своїм усе, а чужим — за
законом», в Україні, очевидно, на сьогодні — головний. Бо інакше як пояснити, що з січня 2021 року тариф для
населення на оплату послуг Укренерго, найвірогідніше, встановлять на рівні 50 коп/кВт-год, а для заводу «Інтерпайп сталь» Віктора Пінчука — всього лишень 9 копійок? Такі преференції
олігарху й зятю експрезидента України
Леоніда Кучми оплачуватимемо, звісно
ж, ми з вами: за пільгу для заводу Пінчука у разі прийняття нової законодавчої ініціативи українці заплатять сотні
мільйонів гривень.
Оприлюднила такий аналіз колега
ініціаторів, народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер. На
своїй сторінці у Facebook вона написала, що в парламенті ця поправка пролобійована нардепом фракції «Слуга
народу» Дмитром Кисилевським, який
до депутатства працював (тадам!) у компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука головним піарником. Цинічним є те, що
подається все під соусом благих намірів
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У селі Шевченкове
Звенигородського району пройшов щорічний
пленер «Тараса пензлі
оживають», метою якого є популяризація Шевченкового краю. Організатором заходу стало управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Черкаської ОДА. Як повідомляють у Національному заповіднику «Батьківщина
Тараса Шевченка», цього року з’їхалися юні таланти з Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Січеславської, Миколаївської, Чернігівської,
Київської та Херсонської
областей. Понад 60 учасників працювали за двома напрямами — художнім та літературним. Молоді художники обрали локації здебільшого у
батьківській садибі Кобзаря. Літератори розташувалися зовсім поруч,
на меморіальній алеї, що
веде до літературно-меморіального музею Тараса Шевченка.
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«Зелені» металурги
Українці розплатяться за преференції, які парламент
хоче надати олігарху Вікторові Пінчуку?
(можливістю встановлення пільгових
тарифів для так званих підприємств
зеленої металургії), але насправді ця
єзуїтська поправка розрахована саме
на преференції для сталеплавильного
заводу «Інтерпайп сталь» знаного олігарха.
«В Укренерго порахували, що для
«зеленої металургії» на рік знадобиться
878 млн кВт-год електроенергії. І при
цьому 500 млн щороку споживає завод
«Інтерпайп сталь». У грошах це означає
економію для приватної компанії понад
200 млн гривень, які переплатимо ми з
вами, магазини і підприємства. Тобто
бізнес і кожен українець має заплатити
більше, аби завод «Інтерпайпу» заплатив менше», — обурюється Буймістер.

Після
завершення
конкурсу відбулися цікаві майстер-класи, спілкування з провідними
художниками та літераторами, пізнавальні екскурсії. «Пленер «Тараса пензлі оживають» —
унікальна можливість
вдосконалити професійну майстерність, позмагатися на всеукраїнському рівні, знайти нових
друзів,
ознайомитися
та надихнутися красою
Шевченкового краю, поринути саме в ту атмосферу, в якій жив та творив
Тарас Григорович», — наголошують у Національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка».
Участь у конкурсі брали і юні земляки Тараса
Григоровича — вихованці
Шевченківської спеціалізованої школи-інтернату
з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю.
А результатом його стане
виставка художніх робіт
у залі Національного заповідника «Батьківщина
Тараса Шевченка». ■

Оприлюднена схема вже майже на
фінальній стадії затвердження і, з великою вірогідністю, запрацює з 2021
року: її дію нещодавно ухвалили члени НКРЕКП під керівництвом Валерія
Тарасюка. Як резюмує Людмила Буймістер, справа за малим: «Щоб платити
пільгову ціну, «Інтерпайпу» треба отримати статус підприємства «зеленої металургії». Видача довідок такої специфіки належить до повноважень Мінекономрозвитку. Поки що умов для видачі
таких спеціальних документів немає —
не прописано в законодавстві. Але, можливо, просто зараз лобісти Пінчука в кабінетах Мінекономрозвитку домальовують нормативні та регуляторні документи, щоб довідки почали видавати». ■

■ ТВОРЧІСТЬ

Тарасові пензлі
У Шевченковому провели Всеукраїнський
мальовничий пленер

❙ Триває Всеукраїнський мальовничий пленер.
❙ Фото надане Національним заповідником «Батьківщина Тараса Шевченка».

Понад 500 унікальних
експонатів відкрили
для широкого доступу
в Миколаєві
Ірина КИРПА
Шедеври світового значення поповнили онлайн-каталог у рамках проєкту «Цифрова колекція художнього музею», який реалізує Агентство розвитку Миколаєва завдяки тісній співпраці з працівниками місцевого музею.
Це унікальне зібрання графічних
творів XVIII — середини XX століття,
яке раніше було недоступне для очей
широкої аудиторії. Тепер же кожен
охочий зможе безкоштовно та не виходячи зі свого будинку доторкнутися до прекрасного, значно розширивши пізнання про класиків образотворчого мистецтва.
— Відкриття доступу до колекції
графіки принесе користь як глядачам,
так і самому музею, — впевнений менеджер із комунікацій та зв’язків із
громадськістю КУ «Агентство розвитку Миколаєва» Євген Гомонюк.
— Бо чим більше людей в Україні
ознайомиться з творами у віртуальному режимі за час коронавірусного карантину, тим вища ймовірність, що в
майбутньому вони особисто захочуть
відвідати виставкові зали півдня України.
Зазначимо, що до переліку шедеврів світового значення ввійшли такі
роботи, як зібрання малюнків та акварелей XVIII — середини XX століття. Серед неповторних за красою
робіт можна знайти картини пензля
Іллі Рєпіна, Валентина Сєрова, Івана
Шишкіна, Філіпа Малявіна, Олександра Богомазова, Михайла Жука, Костянтина Коровіна, Зінаїди Серебрякової, Михайла Соколова, Сергія Судейкіна, Бориса Кустодієва та інших відомих художників.
Цікаво, що завдяки проєкту, реалізаованому в Миколаєві, шанувальники мистецтва всієї нашої країни зможуть побачити шедеври, які раніше
ніколи не виставляли через нестандартний розмір або підвищену чутливість
до світла.
За словами організаторів, створення цифрової арт-колекції з вільним доступом у форматі сім днів на тиждень,
24 години на добу, дозволяє ввести зазначені твори у науковий обіг, поліпшує базу першоджерел для наукових
досліджень, а також надасть усім бажаючим безмежні можливості для тиражування наявних копій.
Оцінити колекцію шедеврів музею у Миколаєві зможе будь-який українець, відвідавши інформаційний
ресурс museum.myart.org.ua. Зручний інтерфейс сайта доступний як українською, так і англійською мовами
та дозволяє легко орієнтуватися у каталозі. Опубліковані зображення супроводжуються описами та нотатками
про їх походження у музейній колекції, також на сайті оприлюднено цікаві історії з життя відомих художників. ■

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

38,4 %

українців

До 18

років

8,4

року

11

кримінальних

У 5-ку

експортерів

підтримують дострокові
українцям хочуть за— середній вік української бізагропродукції до
справ
президентські вибори, свідчать результати до- боронити продавати електронні цигарки, нес-компанії на сьогодні, за даними дослі- відкрито напередодні місцевих виборів ЄС входить Україна, оголосили в Укзгідно з законом, прийнятим за основу у дження, проведеного Спілкою українських під- через кандидатів-двійників, звітують у раїнському клубі аграрного бізнесу.
слідження Центру соціального моніторингу.
приємців.
ВРУ, повідомляє РБК-Україна.
Нацполіції України.
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■ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За посиденьки з ворогом — у тюрму
Зустріч Путіна і Медведчука:
у Раді пропонують ввести кримінальне покарання
для політиків за взаємодію з Кремлем
Іван ПОВАЛЯЄВ

Чергова офіційна (а не приватна) зустріч
нардепа, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука зі своїм кумом, президентом Росії
Володимиром Путіним у Кремлі 6 жовтня викликала обурення у вітчизняному
політикумі. При цьому дії Медведчука,
який навіть домовлявся з Путіним про
можливість постачання до України якоїсь
«російської вакцини від COVID-19», критикували не лише політики з проєвропейської опозиції, а й від монобільшості
«слуг народу».

Медведчук не миротворець,
а провокатор
Зокрема, представник Кабміну у Верховній Раді, депутат із фракції партії
«Слуга народу» Василь Мокан вважає,
що Верховна Рада має ухвалити закон
про притягнення українських політиків до кримінальної відповідальності
за будь-яку взаємодію з посадовцями
Російської Федерації.
«У Верховній Раді є вже низка законопроєктів, співавтором одного з
яких є я (йдеться про законопроєкт
№4136. — Ред.) і який обмежує або забороняє та вводить відповідальність, у
тому числі кримінальну, за контакти й
співпрацю з країною-агресором, Російською Федерацією. І я буду підтримувати в парламенті будь-які законодавчі ініціативи, які будуть спрямовані на
те, що поки в нас є території, тимчасово окуповані Російською Федерацією,
контакти з цією країною мають бути
тільки на офіційному рівні», — зазначив пан Мокан.

За словами народного обранця, в даному випадку (під час зустрічей iз можновладцями Кремля) може йтися тільки
про переговори задля поступу в питанні миру та безпеки, «але винятково з українським порядком денним і з офіційним статусом».
Народний депутат також підкреслив,
що візити українських політиків до Росії
є продовженням просування в медійному плані саме проросійського порядку
денного стосовно того, нібито «Україна
в чомусь винна, а тому потрібно, в тому
числі й на міжпарламентському рівні,
проводити переговори, а сам Медведчук
подається в ролі «миротворця».
Саме тому Василь Мокан оцінює зустріч Медведчука з Путіним як чергову провокацію: «Це не перша провокація. Інакше як провокацією з боку Медведчука і депутатів від ОПЗЖ це назвати не можна...
Те, що відбувається, я вважаю підігруванням окупаційному режиму Кремля і, відповідно, російській аудиторії, тому що це
подається як візит парламентаріїв і тих,
хто хоче миру, а Українська держава й
українська влада показується натомість
як така, що йде на порушення начебто і
Мінських угод, і переговорів».
До речі, 21 вересня група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді
законопроєкт №4136, яким пропонує
встановити заборону для деяких категорій осіб публічно заперечувати окремі
міжнародні злочини, збройну агресію
Російської Федерації та тимчасову окупацію частини території України, а також — обмежити їхню взаємодію з органами влади та посадовими особами Російської Федерації.

❙ Віктор Медведчук підігрує окупаційному режиму Кремля, прикидаючись «миротворцем».
«Хрестоносець» Кива
Утiм фракція ОПЗЖ відзначилася на
цьому тижні провокаціями не лише на
московському, а й на кавказькому напрямку, де також без Росії не обійшлося. Зокрема, посольство Азербайджану
в Україні обурилося закликом народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви надати допомогу Вірменії в конфлікті щодо Нагірного Карабаху.
Відтак офіційний Баку навіть звернувся до спікера Ради Дмитра Разумкова, в якому висловив «крайнє обурення з приводу недавнього відеозвернення народного депутата Іллі Киви» в
соцмережах. Дипломатів Азербайджану приголомшили заяви скандального
обранця про «війну між Туреччиною і
Вірменією», а ще заклик Киви до православних християн «приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світу і надати до-

помогу Вірменії у цій справі».
Не дивно, що в Баку нагадують про
недавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо налагодження тісних відносин України та Азербайджану як на економічному, так і на
геополітичному рівні. Тим більше що
Зеленський підкреслив, що на тлі загострення військової ситуації в зоні вірмено-азербайджанського конфлікту про
надання військової допомоги з боку України будь-якій зі сторін конфлікту не
може бути й мови.
«Подібні «висловлювання» народних
обранців України не відповідають духу
стратегічного партнерства між нашими країнами і можуть викликати лише
крайнє обурення серед широкої громадськості як Азербайджану і Туреччини,
так і української і світової громадськості», — зауважили в посольстві Азербайджану в Україні. ■

■ ФЕМІДА

«Вибухонебезпечний» Мартиненко
Вищий антикорупційний суд пов’язує вибух у дворі суду зі справою
«Енергоатому», в якій фігурує екснардеп
Іван БОЙКО
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, яка здійснює судовий розгляд об’єднаного кримінального провадження щодо завдавання збитків ДП НАЕК «Енергоатом» i ДП «Схід ГЗК», звернулася
до голови Вищої ради правосуддя
та Генерального прокурора з повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.
Рiч у тiм, що тиждень тому, в
ніч на 1 жовтня, у внутрішньому
дворі Вищого антикорупційного
суду вибухнув невідомий предмет,
вибуховою хвилею було пошкоджено фасад храму Феміди.
Уже тоді судді розцінювали
цю подію як «факт втручання у
діяльність щодо здійснення правосуддя у спосіб, небезпечний
для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків». Щоправда, інших подробиць не наводили. Слідчі поліції розпочали кримінальне
провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нині ж пресслужба ВАКС

офіційно повідомила, що вибух
пов’язаний із судовим розглядом
вищезгаданого кримінального
провадження, основним фігурантом якого є колишній депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Микола Мартиненко.
Як стверджують у суді, адвокати Мартиненка систематично
«зверталися до суду з очевидно
безпідставними заявами та клопотаннями», неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у ЗМІ,
щоб перешкодити процесу.
До того ж один iз адвокатів ще
до завершення розгляду справи
наполягає на порушенні суддями права на захист та ініціює питання про притягнення суддів до
кримінальної відповідальності.
У пресслужбі ВАКС звертають
увагу на такий факт: вибух у дворі
суду стався саме на тому місці, де
зазвичай паркує автомобіль суддя, яка головує у справі. Тож цей
інцидент став останнім епізодом,
який переконав суддів у погодженому втручанні з боку адвокатів.
Мовляв, колегію суддів хотіли налякати розправою.
«Заключним кроком, який дав
суддям упевненість у тому, що зазначене вище є саме узгодженими діями щодо втручання у діяльність суддів, став випадок із вибу-

хом невідомого пристрою на місці,
де паркує автомобіль головуюча у
справі. Враховуючи всі обставини,
колегія суддів ВАКС розцінює дії
сторін у зазначеній справі як втручання у діяльність суддів», — наголошують судді у зверненні до
генпрокурора і голови Вищої ради
правосуддя.
Нагадаємо, що в червні Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через
швейцарську фінансову систему
«в складі злочинного угруповання». Сам пан Мартиненко тоді заявив, що рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він
уже оскаржив його в апеляційному суді.
Водночас в Україні Мартиненка обвинувачують в організації
схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з
«Енергоатомом», є ще другий, що
стосується закупівлі ДП «СхідГЗК» уранового концентрату.
Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку «Штоєрман»,
пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду в розмірі 17,2 млн
доларів США. ■

❙ Слідчі поліції на місці вибуху у внутрішньому дворі
❙ Вищого антикорупційного суду.
❙ Фото ВАКС.

ГІБРИДНА ВІЙНА
Олександр МИХАЙЛЮТА, письменник,
лауреат премії «Незалежність»
Київської спілки журналістів

Гібридна війна проти України захоплює ще й поле історичної пам’яті як
важливий фактор нашої самоідентичності та розуміння героїки. Цього разу вістря удару спрямовано на
применшення і приниження Батька
Махна, легендарного комбрига зі
100-тисячною армією Селянського
руху опору в 20-х роках ХХ століття.
Нагадаємо: комуністичного режиму
на підконтрольній Махнові території
не було до 1922 року!.. А так звана
монобільшість ВКП(б) — як нині
«зелені» — вже панувала в Києві,
Харкові, Одесі... Його ж крилатий
вислів «Візьмемо Таганрог — і
тільки!» набуває тепер особливого
смислу. Адже Таганрог він таки узяв,
як і весь Донбас після розгрому армії
Денікіна біля Перегонівки на Черкащині...
НІЧОГО не стається просто
так. Як і моє знайомство влітку
цього року з особою, котра називає себе колишнім полковником
ГРУ Міноборони СРСР (хоча, як
відомо, колишніх кадебістів не
буває), Андрієм Авдєєнком. А
чому я пішов на зустріч із ним?
Бо зателефонував із Запоріжжя
герой мого нарису, опублікованого всупереч радянській цензурі ще
у 80-х роках минулого століття,
кавалер двох медалей «За вiдвагу», здобутих під час дивної війни в Афганістані, Сергій Тіунов і
сказав, що Запорізьке земляцтво
у Києві шукає прессекретаря, і він
рекомендував мене. Кому? А саме
Андрію Авдєєнку. Я ще перепитав, чи це наше, українське, земляцтво, чи прокомуністичне? Бо
колись давно, коли я був помічником відомого антикорупціонера, народного депутата України Анатолія Єрмака, ми вже ходили на збори такого земляцтва.
Воно виявилося всуцiль iз колишніх компартійних кадрів, яких за
особливі заслуги перед Москвою
«перетягували» до Києва, давали безоплатно квартири, посади,
спецпайки... І ми з Єрмаком «не
вписалися» в це товариство, більше нас туди не запрошували. Так
про це я кажу й Авдєєнку: якщо
ви — зi штанів СРСР, із Компартії,
нам нема про що говорити. Він запевнив, що цю організцію створили патріоти: туди нібито входять
чинний нардеп Соболєв, депутати
минулих скликань Кужель, Супрун, генерал Крутов, очільниця
Верховного Суду тощо... Підкуповувала грандіозність культурологічних проєктів, яке взяло за
мету нове земляцтво (хоча давно
існує інше таке ж саме Запорізьке земляцтво...) на 500 тисяч гривень щороку. «Полковник» при
розмові козиряв зв’язками у вищих ешелонах влади, навіть казав, що має домовленість із донецьким олігархом Тарутою щодо
спорудження пантеону Махна в
Гуляйполі. І вже майже все вирішено для перенесення праху Нестора Івановича з Парижа... Ось тут
ми й зітнулися. Бо я вважаю, що
таке питання має вирішуватися на
рівні президента, Верховної Ради
України і президента Франції, а не
на рівні громадської організації. А
який же аргумент у нібито очільника новоствореної громадської
органiзацiї? Він сказав буквально таке: ото Західна Україна шанує своїх Бандеру та Шухевича, а
ми повинні протиставити їм Нестора Махна! І сюди варто привернути Запоріжжя, Херсон та Дніпро... Звісно, ні про яку співпрацю
з ним далі мови не могло бути.
Ось у чому й заковика. Перенесення праху Махна зі столиці
світу в сільський музей (а згідно з
децентралізацією, Гуляйпільського району вже немає, а є селище Гуляйполе) насправді є одним
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Махно, Париж... «І — тільки!»
Чому перенесенням праху Нестора Івановича до Гуляйполя займаються «лiвi» активiсти
із завдань гібридної війни Росії
проти України. Так це виглядає.
Бо насправді ніякого пантеону в
Гуляйполі ніхто не робить (а я ще
цікавився, чи станеться тоді перенесення праху дружини і доньки
Нестора Махна з Казахстану, де
вони померли, депортовані з Європи органами МГБ, а також чи
будуть у пантеоні останки махновських генералів Білаша, Каретника, Удовиченка...), а урну з
прахом Махна нібито виставлять
у краєзнавчому музеї, що взагаліто є блюзнірством. Задля чого цей
проєкт? Для знівелювання наших історичних постатей, для
применшення їхньої ролі в світовій історії та притлумлення українського патріотизму серед підростаючого покоління. Коли урна
з прахом легендарного Українця
перебуває у Стіні комунарів на
центральному кладовищі Пер-лаШез у Парижі (і там є карта для
туристів, на якій позначено серед
небагатьох його місце), це засвідчує його планетарну значимість
для всього людства (сотні тисяч
відвідувачів щороку), а коли московські наймити перенесуть її в
сільський музей, — хто туди приїде? Та, вочевидь, хочуть перенести, аби потім знищити, адже сільські музеї охорони не мають, а недоумків, готових усе потрощити,
— хоч греблю гати.
Ось і виходить, що ця затiя
дуже відгонить «душком» Кремля, бо насправді має на меті знівелювати для сучасників і прийдешніх поколінь народного героя України. А друге завдання,
яке виконує особа, що називає
себе полковником ГРУ, — це
протиставлення сходу і заходу
України. І тут нічого нового немає, так само діяли ГПУ, НКВС,
МГБ, КДБ... А його базікання
про те, що «під Махна» уже готові співпрацювати відомі люди з
Дніпра, Запоріжжя та Херсона, є
ніщо інше, як спроба «через Махна» утворити якусь таку особливу територію (читай «сепаратистську»). Тому, вважаю, створення
оцих паралельних земляцтв (а всі
обласні Земляцтва давно існують)
у часи війни Росії проти України
є підступним планом Кремля задля розколу держави на подібні до так званих ДНР-ЛНР утворень. І псевдоакадеміків, i псевдоадміралів для цього достатньо. А
Мін’юст при цьому корчить «дурочку з переулочка»... Тут варто нагадати й свідчення генераллейтенанта СБУ, Героя України
Григорія Омельченка про те, що
Ю. Тимошенко була завербована ФСБ ще у 90-х роках. А якщо
«полковник» козиряє прізвищами відомих політиків, наближених до ЮВТ, які нібито також
охоплені бажанням перенести
прах Махна з Парижа, то проглядається ланцюжок: усе це — на замовлення Кремля.
До речі, щодо перепоховання
праху Нестора Махна з Парижа
до... сільського музею Гуляйполя (а вас не дивує, чому ні вчора,
ні нині ніхто не порушує питання
перенесення праху Карла Маркса з Лондона на його історичну
батьківщину чи того-таки Цадика Нахмана з Умані в Ізраїль, а з
Махном якось «припекло»), свого часу я мав багато розмов із Героєм України, академіком НАН
України, заступником голови
Ради ОБСЄ Борисом Олійником,
і він погодився, що цього робити

❙ Головнокомандувач Революційної повстанської армії України
❙ Нестор Махно серед своїх соратників, 1919 рік.
❙ Фото з сайта cont.ws.
не можна. Та під час російськоукраїнської війни на печерських
пагорбах вискакує як Пилип iз
конопель якась особа, що називає
себе полковником ГРУ (про його
«заслуги» і псевдозвання — нижче, з посиланням на «Радіо «Свобода», заперечити якому не може
ніхто) та намагається здійснити
акт групового вандалізму щодо
Нестора Махна. Напевне, там закладений iще й немалий бізнесінтерес... Можна урвати з бюджету та одурманених ідеєю-фікс запорізьких і дніпровських підприємців немалий куш.
Проте, як виявилося, ще два
роки тому французькі прихильники Махна вступилися за нашого
славного земляка і вимагають від
пройдисвітів з України чітких пояснень для влади Франції, як кажуть міжнародники, ху є ху? До
речі, у промовистій книзі «Русская революция на Украине», виданій у Франції на початку 30-х
років ХХ століття, Махно чітко зазначає: «Большевики оседлали революцию». То чи не наштовхує це
на історичну аналогію — «гебня»
осідлала Революцію гідності? І тепер планує вчинити акт вандалізму щодо праху свого лютого ворога, захисника інтересів українців
Нестора Махна...
А в розмові з цим «полковником» я зауважив, що ніхто, окрім самого небіжчика (якщо був
його заповіт, а його немає), або найближчих родичів, не може навіть
порушувати питання ексгумації
та перепоховання. Багато років я
знав єдиного внучатого племінника Нестора Івановича в Гуляйполі
— Віктора Яланського (він онук
рідного брата Махна Карпа, зазнавав утисків від КДБ, зібрав багато
матеріалів про легендарного родича та видав із Ларисою Вірьовкою книгу «Нестор і Галина» вже
в часи незалежності), з ним контактували доктори історичних
наук Турченко, Волковинський,
Верстюк. І це підтвердять місцеві
журналісти, краєзнавці, активісти... І ніколи він не говорив про бажання перепоховати прах Махна.
Та ніхто в наш час навіть не звертався до цих науковців, аби поцікавитися їхньою думкою щодо запланованого акту вандалізму. І
ніколи не з’являвся на видноколі
такий собі Юрій Гром (а були масштабні відзначення ювілею Махна, починаючи з 1998 року), якого
«полковник ГРУ» Авдєєнко видає
за близького родича Нестора Махна і, згідно з заявою останнього,
нібито ведуться перемовини між
урядами України та Франції про
«виселення» Батька Махна з Парижа.
Отож цією публікацією я звер-

таюся до керівництва МЗС та президента України припинити це
блюзнірство, як на мене, сплановане і впроваджуване московськими наймитами у гібридній війні проти України. А щоб читачі
мали більше уявлення про це явище, дозволю зацитувати матеріали програми «Схеми» (спільний
проєкт «Радіо «Свобода» і телеканала UA:Перший від 3 жовтня 2018 р.). Усе зрозуміло без коментарів. Як і чому виник у Києві
«полковник» Авдєєнко з настирливою ідеєєю перепоховати прах
Махна — відповідь риторична.
Іще додам, що пан «полковник»
був помічником народного депутата від Партії регіонів (за Януковича), є фігурантом розслідування ДТП під Києвом у 2017 році,
унаслідок чого загинула людина... І якщо цей фігурант розповідає, що йому телефонує у справах
земляцтва сама голова Верховного Суду, то прошу дуже пані
суддю пояснити такі дзвінки:
або спростуйте, або вмотивуйте.
Ця особа вас дискредитує чи ні?
Отже, цитата зі «Схем»:
«Президент України своїм
указом до Дня Конституції нагородив званням заслуженого працівника культури України Андрія Авдєєнка, який називає себе
«адміралом», «академіком» та
«істориком», хоча більшість його
регалій є вигаданими.
Відповідний указ був опублікований на сайті адміністрації
президента 27 червня 2018 року.
У документі йдеться про Андрія
Авдєєнка як члена благодійної організації «Благодійний фонд «Лебедія». Такою відзнакою заохочують «за високі трудові досягнення
та професійну майстерність».
Журналісти дослідили, що нагороджений Андрій Авдєєнко —
мешканець Запоріжжя, відомий
своїм псевдонауковими теоріями. Декан історичного факультету Запорізького національного
університету Володимир Мільчев
коротко розповідає про зміст книжок Авдєєнка: «Вигадані, ніколи
не існуючі запорозькі січі, причому одна з них локалізується, на
його думку, в рідному селі».
«Для того, щоб підтвердити
науковість своїх творів, Авдєєнко
іноді вдається до фотошопу», —
йдеться в матеріалі. Так, в одній зі
своїх книжок він опублікував фотографію, на якій він стоїть нібито на тлі археологічних розкопок
поблизу Запоріжжя в компанії
тодішніх секретаря Запорізької
міськради Романа Тарана та депутата Михайла Левченка.
Згодом виявилося, що фотографія несправжня. Про це свідчить видалений оригінальний

знімок з сайта Запорізької обласної державної адміністрації, де Авдєєнко зображений у компанії тих
самих чиновників і вже не на тлі
розкопок.
Наукового ступеня Авдєєнко
не має, а звання «академіка» йому
присвоїла громадська організація
«Українська академія наук».
«У принципі зареєструвати таку організацію і давати такі
звання чи титули може будь-хто»,
— пояснює запорізький журналіст
та історик Едуард Андрющенко.
Звання «адмірала», про яке
розповідає публічно Авдєєнко,
також є фейковим. У пресслужбі
Військово-Морських сил України
повідомили, що такого звання, як
«почесний адмірал», у них немає
взагалі.
...Згідно iз законодавством,
право представляти особу на присвоєння почесного звання має
трудовий колектив, де працює
особа. У цьому випадку звання
заслуженого працівника культури України Авдєєнко отримав iз
подачі благодійного фонду «Лебедія». Протокол про висунення
Авдєєнка на нагороду підписала голова фонду Любов Мороко і
надіслала до департаменту культури Запорізької ОДА, який очолює її чоловік — Владислав Мороко. Він направив документи
на нагородження главі Запорізької обладміністрації Костянтину
Брилю, за підписом якого документи на відзначення Авдєєнка
були відправлені президенту.
Журналісти надіслали запит до
адміністрації президента з проханням роз’яснити, хто відповідальний за відбір кандидатур на нагородження державними відзнаками і як вони можуть пояснити, що
серед відзначених почесним званням опинився псевдонауковець. У
відомстві лише відповіли, що вся
відповідальність за дотримання
вимог при відборі кандидатів лежить на керівництві Запорізької
облдержадміністрації.
Позбавляти нагород постфактум законавство не дозволяє. На
його зміні наполягають як українські, так і європейські фахівці.
Проєкт закону вже лежить у Верховній Раді. «Слово за президентом
i парламентом», — підкреслюють
журналісти «Схем». ■
P. S. Станом на 3 жовтня
сайт Мін’юсту не видав жодної
інформації про реєстрацію оголошеного і розрекламованого А. Авдєєнком у «Фейсбуцi» нового Запорізького земляцтва, яке нібито
він очолює. Далі, йому нині 63 роки.
СРСР закінчився 30 літ тому. То
що, він отримав звання полковника ГРУ у віці 33 роки? За які такі
«операції»? Тут, як писали класики, «Остапа понесло», аферу видно неозброєним оком. А щодо єдиного прямого нащадка Нестора Махна Віктора Яланського, про якого «полковник» узагалі не згадує,
спецслужби Росії здійснили особливо цинічний злочин: із Ростова-на-Дону (сталося ще до цієї війни) прибув автобус туристів, які
бажали дізнатися все про Батька
Махна, так би мовити, з перших
уст. Пів дня Віктор Яланський,
окрилений цікавістю «братів»,
водив їх містом, розповідав, показував історичні місця, документи. І вони, ті туристи, пригостили його пляшкою «Русской» горілки. І поїхали. А на ранок Яланського виявили мертвим...
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UA: Перший

06.00 Гімн України
06.05, 3.45 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка
06.35 М/с «Чорний пірат»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.00 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.05 Суспільна
студія
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Світова медицина. Індія
— воїни-цілителі
11.00 Дивовижні сади. Сад
Хенбурі — Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.25 Спорт
15.20 Х/ф «Баухауз»
17.30 Д/ф «Планета інновацій.
Штучний інтелект»
18.55 «Вижити в дикій природі»
19.55 Д/ф «Дика прогулянка»
21.35, 2.30 «Зворотний відлік»
23.35 Перша шпальта
05.05 Бюджетники

12 жовтня

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, 14.20, 15.25
«Розсміши коміка»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.45 «Гроші-2020»
00.00 «Дубінізми-2020»
00.20 Комедія «Кокон»
02.25 Комедія «Ми купили
зоопарк»

СТБ
04.50, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
09.55 МастерШеф

07.10, 16.50, 20.50, 2.40
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
«Випадковий свідок»
07.40 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.40 «ОБХСС: безжальне
правосуддя»
15.35 «Полювання на монстрів»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 Х/ф «Трикутник»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»

14.30, 17.30 Вікна-новини
15.35 Т/с «Слід»
18.05 Супермама
19.10 Детектор брехні

06.20 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»
08.00 М/ф «Аладдін»

Продовження»
22.00 Вiкна-новини
01.30 Слідство ведуть
екстрасенси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»

16.00 «Година пік»

14.10 Т/с «Друзі»
15.40 Т/с «Швидка»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

19.10 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»

03.45 «Подорожі в часі»

03.50 Реальна містика

ICTV
04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Громадянська оборона
05.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.55, 13.15 Реаліті «Вирішує
Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Макс Стил»
15.40, 16.15 Х/ф
«Тілоохоронець кілера»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Більше, ніж правда.
Прем’єра
21.35 Т/с «Пес»
22.55 Свобода слова
00.10 Х/ф «Дилер»
02.00 Стоп

07.15, 16.10 Д/с «Повітряні
воїни»
08.15 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»
09.30, 0.30 Машина часу
10.10, 11.10 Д/c «Бойові
кораблі»
12.30 Pro Військо

13.00 Час. Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
14.10 Д/c «Бойові машини»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 18.10 «Політклуб із
Віталієм Портніковим»
19.20, 1.15 «Кондратюк у
понеділок»»

21.40 Час-Time
22.00, 5.10 Д/с «Божевільний
світ. Гарантоване
взаємознищення»
23.00 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»

14.50 Х/ф «Морський
піхотинець»
16.25 Х/ф «Акт мести»

03.35 Чорногорія —

11.05 Секретні території

19.25 Т/с «Опер за

04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1
06.00, 21.20, 0.40 Yellow
06.10 Франція — Португалія.
Ліга націй УЄФА
08.00, 5.25 Топ-матч

Ліга націй УЄФА
10.00 «Великий футбол»
10.40, 0.50 Ірландія — Вельс.
Ліга націй УЄФА
12.30 Ісландія — Данія. Ліга
націй УЄФА
14.20 Огляд 2-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 U-21. Україна — Румунія.
Відбір до Євро-2021 р.
17.50 Ліга націй УЄФА. Огляд
туру. Прем’єра
18.45 Польща — Італія. Ліга
націй УЄФА
20.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА

КАНАЛ «2+2»
21.30 #залишайсязФутболом

22.00 Т/с «Спецпризначенці»

06.00, 18.15 «Спецкор»

23.50 Мама реготала. Найкраще

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

— Нідерланди. Ліга націй

03.35 Роздовбаї

07.10 «ДжеДАІ-2020»

УЄФА

04.25 Чистоплюї

07.55 Т/с «Опер за викликом»

04.45 Оттак Мастак!

11.50 «Загублений світ»

22.50 Боснія і Герцеговина

02.40 Ліга націй УЄФА. Огляд
туру

06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти
08.00 Шалена зірка
10.10
12.00
14.00
16.10

Le Маршрутка
Х/ф «Невловимі»
Х/ф «Гра Ендера»
Х/ф «Хан Соло»

19.00 У кого більше
21.00 Х/ф «Дім великої
матусі»
23.00 Х/ф «Назад
на Землю»
00.50 Х/ф «Війна драконів»
02.40 Служба розшуку
дітей
02.45 Зона ночі
05.00 Абзац
К2
06.30, 8.00 Телемагазин

УЄФА

13.05 Містична Україна

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї

ФУТБОЛ-2
06.00, 4.40 Огляд 2-го ігрового

01.55 «Облом.UA.»

06.00, 7.15 Kids’ Time

12.05, 16.45 Під іншим кутом

20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-3»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НОВИЙ КАНАЛ

Азербайджан. Ліга націй

викликом-2»

08.10 Україна — Німеччина.
ПРЯМИЙ

14.15 «За фактом»

11.00 Т/с «Суперкопи»

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, 4.45 Т/с «Виходьте
без дзвінка-3»
16.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Сага»
00.40, 2.00 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
01.30 Телемагазин

трапляється двічі.

08.50 М/ф «Качині історії»
09.40 М/с «Сімпсони»

03.25 Д/п «Замки Закарпаття»
04.10 Т/с «Мереживо долі»
04.50, 4.55 «Телемагазин»
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»
10.10, 12.25 Т/с «Детектив
Ренуар»
15.40 «Чекай на мене. Україна»
18.00, 19.00, 3.00 «Стосується
кожного»
20.00, 2.15 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодість-2»

20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не

07.10, 8.10 «Новий день»
НЛО-ТБ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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
06.25 На власні очі
07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
05.45 Х/ф «Посейдон»
поспішає на допомогу»

ІНТЕР

дня. Ліга націй УЄФА
07.50 Боснія і Герцеговина

13.55, 19.45 Фантастичні

08.40 Майстри ремонту

історії
14.55 Таємнича світова війна
15.55, 21.50 Сучасні дива
17.45 Особливий загін

Ліга націй УЄФА

18.45 Брама часу

Ліга націй УЄФА
10.35 Фарерські острови
— Латвія. Ліга націй

09.40, 17.20 Один за
100 годин
10.30, 19.40 Удачний проєкт

— Нідерланди.

09.40 Огляд 1-го ігрового дня.

ремонту

12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Люблю готувати

20.45 Секрети Другої світової
22.40 Дика Індія

14.00 Спеція
15.50 Неймовірні історії

23.40 Крила війни
02.45 Там, де нас нема

УЄФА

кохання
16.50 Зіркові долі
18.20 Квартирне питання

12.25 Ірландія — Вельс. Ліга
націй УЄФА

К1
06.30 «Top Shop»

22.20 Готуємо разом

08.00 М/с «Юху та його друзі»

01.40 Формула любові

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

03.20 Арт-простір

09.35 Т/с «Доктор Хто»

03.40 Школа доктора

14.15 «Ліга націй.
Матч-центр»
15.10 Англія — Бельгія. Ліга
націй УЄФА
17.00, 2.00 «Великий футбол»

10.40 М/ф «Всі пси

17.40 Франція — Португалія.

18.25, 21.25, 4.30 Yellow

потрапляють у рай»
12.10 Х/ф «Відлуння далеких
світів»
14.00 Х/ф «Ілюзіоніст»

19.30, 22.30 «Головна команда»

16.00, 22.00 «Орел і решка.

Ліга націй УЄФА

20.40 Україна — Німеччина.
Ліга націй УЄФА
23.20 Ліга націй УЄФА. Огляд
туру

Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»

00.15 Польща — Італія. Ліга

20.30 Дачна відповідь

18.00 «Орел і решка.

націй УЄФА
Навколосвітня подорож»

Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 9.45 Країна У-2
11.15, 0.00 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля

02.40 Ісландія — Данія. Ліга
націй УЄФА

21.00 «Орел і решка.
На краю світу»

МЕГА

14.15, 1.00 Панянка-селянка
16.15 Супержінка

23.00 «Орел і решка.

18.45, 19.45 Танька і Володька
21.15 Х/ф «Трансформери»
02.15 Щоденники Темного

08.45, 1.45 Правда життя

Навколо світу»
00.00 Х/ф «Сомнія»
01.50 Х/ф «Легкі гроші»

09.55, 0.35 Речовий доказ

03.10 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

06.00 Бандитська Одеса

03.45 Віталька

ТБ-ВІВТОРОК
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13 жовтня
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.05, 3.10 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка
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. Вілла
Гамберая — Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Схеми. Корупція
в деталях
18.55 «Вижити в дикій
природі»
19.55 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
22.00 Наші гроші
22.30 Т/с «Модус»
04.05 Д/ф «Заміновані
вірністю»
НТН
05.45 Х/ф «Ніагара»
07.50, 16.50, 20.50, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Мерседес» тікає
від погоні»
10.40, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40 «Батьки та діти: діти
партеліти»
15.35 «Жертви краси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
01.00, 3.10 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»
НЛО-ТБ
06.20
07.30
08.00
08.50
09.40
11.00
14.15
15.40
19.10
22.00
23.50
03.25
04.15
04.40

Телемагазин
М/ф «Людина-павук»
М/ф «Аладдін»
М/ф «Качині історії»
М/с «Сімпсони»
Т/с «Суперкопи»
Т/с «Друзі»
Т/с «Швидка»
Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
Т/с «Спецпризначенці»
Мама реготала. Найкраще
Роздовбаї
Чистоплюї
Оттак Мастак!

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Гроші-2020», 31 серiя
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, 13.15, 14.15, 14.50
«Міняю жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.45, 0.50 «Міняю жінку 15»
02.45 Комедія «Кокон.
Повернення»

05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 МастерШеф
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30 Вікна-новини
15.35 Т/с «Слід»
18.05 Супермама
19.05 Таємниці ДНК
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження»
22.00 Вiкна-новини
01.30 Слідство ведуть
екстрасенси

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, 3.05 «Стосується
кожного»
20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодість-2»
03.50 «Подорожі в часі»
04.10 Т/с «Мереживо долі»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски
10.30 Свекруха чи невістка. Нові
випуски
11.30 Реальна містика. Нові
випуски
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка-3»
16.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА
Україна — Іспанія
00.10 Концерт Олександра
Пономарьова
02.15 Т/с «Наша доктор»
05.10 Реальна містика

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.45 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
10.15 Секретний фронт
10.50, 13.15 Х/ф
«Призначення»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Шибайголови»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона.
Прем’єра
21.35 Т/с «Кіборги»
01.45 Х/ф «Саботаж»

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
06.25 Pro Військо
07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
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»
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 «У тилу ворога:
Колумбія»
09.00 Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Морський
піхотинець-2»
14.55 Х/ф «Шакал»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
20.25, 21.30 Т/с «Булатов»
22.30 Т/с «Кістки-4»
00.05 Т/с «Кістки-3»
01.55 «Облом.UA.»
03.40 «Цілком таємно-2017»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1

СТБ

ІНТЕР

06.00 Іспанія — Швейцарія. Ліга
націй УЄФА
07.45, 11.35 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.15 Ірландія — Вельс. Ліга
націй УЄФА
10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
12.05 Україна — Німеччина.
Ліга націй УЄФА
13.55 «Великий футбол»
14.35 Yellow
14.45 Ліга націй УЄФА. Огляд
туру

Економіка. Політика. Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Повітряні
воїни»
08.15 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»
09.30, 0.30 Машина часу
10.10, 11.10 Д/c «Бойові
кораблі»
16.00 Ісландія — Данія. Ліга
націй УЄФА
17.50 Огляд 2-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА
18.45 Боснія і Герцеговина
— Нідерланди. Ліга націй
УЄФА
20.30, 22.30, 23.40 «Головна
команда»
21.35 LIVE. Україна — Іспанія.
Ліга націй УЄФА
00.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА. Прем’єра
01.45 Азербайджан — Кіпр. Ліга
націй УЄФА
03.35 Фарерські острови
— Латвія. Ліга націй
УЄФА
05.25 Топ-матч

12.30 Стоп Реванш

21.40 Час-Time

13.10, 14.10 Д/c «Бойові

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний

машини»

світ. Гарантоване

15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 18.10 «Кондратюк у
понеділок»»
19.20, 1.15 «Країна»

06.00 #залишайсязФутболом
07.00 U-21. Україна — Румунія.
Відбір до ЄВРО- 2021 р.
08.50 Чорногорія —
Азербайджан. Ліга націй
УЄФА
10.40 Ліга націй УЄФА. Огляд
туру
11.35 Франція — Португалія.
Ліга націй УЄФА
13.25 Казахстан — Албанія. Ліга
націй УЄФА
15.15 Польща — Італія. Ліга
націй УЄФА
17.00 Україна — Німеччина.
Ліга націй УЄФА
18.50 LIVE. Азербайджан
— Кіпр. Ліга націй УЄФА
19.45, 21.25 Yellow
20.55 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА
21.35 LIVE. Німеччина
— Швейцарія. Ліга націй
УЄФА
23.40 Іспанія — Швейцарія. Ліга
націй УЄФА
01.30, 3.30 Топ-матч
01.40 Україна — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
03.40 Азербайджан — Кіпр. Ліга

06.30 «Top Shop»

09.00, 2.00 Т/с «Доктор Хто»
11.10 Т/с «Мисливці на реліквії»
15.00, 23.00 «Орел і решка.

09.05, 1.45 Правда життя

Навколо світу»

10.05, 0.35 Речовий доказ

15.50, 22.00 «Орел і решка.

12.15, 16.50 Під іншим кутом
13.15 Містична Україна
14.05, 19.45 Фантастичні
історії
15.00 Таємнича світова війна
16.00, 21.50 Сучасні дива

Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і решка.

світової війни
22.40 Дикі Кариби

09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Назад
на Землю»
12.50 Суперінтуїція
14.50 Хто зверху?
17.00, 19.00 Кохання на
виживання
21.00 Х/ф «Дім великої
матусі-2»
23.20 Х/ф «Дім великої
матусі-3: який
батько, такий син»

15.50, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.50 Зіркові долі
18.20 Квартирне питання
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа доктора
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

Навколосвітня подорож»
21.00 «Орел і решка. На краю
світу»
00.00 Х/ф «Ілюзіоніст»
03.00 «Нічне життя»

17.50 Тваринна зброя
20.45 Щоденники Другої

07.20 Вар’яти

05.00 Абзац

К1

08.30 «Ух ти show»

11.15 Особливий загін

майбутнього»

02.20 Зона ночі

03.35, 4.10 Культ Ура!

08.00 М/с «Юху та його друзі»

06.00 Бандитський Київ

06.05 М/с «Майлз із

світової війни»

УЄФА

18.50 Брама часу
ФУТБОЛ-2

23.00 Д/с «Щоденники Другої

Швейцарія». Ліга націй

МЕГА

06.00, 7.15 Kids’ Time

01.30 Т/с «Новенька»

взаємознищення»

націй УЄФА
05.30 Огляд матчу «Німеччина-
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К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї
ремонту
08.40 Майстри ремонту

23.40 Крила війни

09.40, 17.20 Один за 100 годин

02.40 Квітка Цісик

10.30, 19.40 Удачний проєкт

03.25 Академік Корольов

12.10, 15.00 Корисні поради

04.15 Запрограмовані долі

13.00 Люблю готувати

05.05 Скептик

14.00 Спеція

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
11.15, 0.15 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.15 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Трансформери-3»
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплатіть
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Триває передплата на «Україну молоду» на
2021 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» 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.

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 передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЖОВТНЯ 2020

UA: Перший
06.00 Гімн України
06.05, 3.05 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка
06.35 М/с «Чорний пірат»
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.20,
1.15, 2.35, 5.10 Новини
07.15, 8.30 М/с «Кмітливий
Сяодзі»
08.10 Уроки тітоньки Сови.
Ранкова зарядка
08.20 Веселі саморобки
08.25 Уроки тітоньки Сови.
Географія-малятко
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України з нагоди свята
Покрови Пресвятої
Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви
Марії
11.30 Д/ф «Похід динозаврів»
13.15, 4.00 Д/ф «Вибір»
14.25 Телепродаж
15.00 Вони присягнули на мир і
волю. Спецпроєкт до Дня
захисника України
18.10 Добровольці
19.05 Спецназ. Повернутись
живим
20.00 Прем’єра. Життя
післязавтра
21.25 Концерт «ОЕ-20. Live in
Kyiv»
23.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
00.20 Життя післязавтра
01.40 UA:Фольк. Спогади

14 жовтня

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, 19.30, 4.35 ТСН
09.35 Мелодрама «Найгірша
подруга»
17.30 Комедія «Скажене
весілля»
20.15 Комедія «Скажене
весілля-2»
22.15 Драма «Черкаси»
00.10 Драма «Чорний
ворон»
02.25 Драма «Крути 1918»

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, 3.05 «Стосується
кожного»
20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодість-2»
03.50 «Подорожі в часі»
04.15 Т/с «Мереживо долі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00 Ранок з Україною. День
захисника

14.10, 15.30 Т/с «Ніколи не

05.35 Громадянська оборона

здавайся»
20.00 Х/ф «Захар Беркут»
23.00 Х/ф «Позивний
Бандерас»

06.30 Ранок у великому місті

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
06.25 Стоп Реванш

01.45 Телемагазин
04.45 Реальна містика
05.30 Т/с «Виходьте без

13.10, 14.10 Д/c «Бойові

світ. Гарантоване

02.20 Служба розшуку

машини»

взаємознищення»

07.15, 16.10 Д/с «Повітряні
воїни»
08.15 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 18.10 «Країна»

19.10 Про що мовчать жінки

18.15 «Ехо України»

— Ірландія. Ліга націй

свідок»
09.00 Х/ф «Зникла грамота»
10.30 Х/ф «Данило — князь
Галицький»

20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не

20.00 «Прямий ефір»

УЄФА

12.20 «Великі українці»

22.00 Вiкна-новини

18.20 «Вартість життя»

01.20 Слідство ведуть

НЛО-ТБ
06.20 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»
08.00 М/ф «Аладдін»
08.50 М/ф «Качині історії»
09.40 М/с «Сімпсони»
11.00 Т/с «Суперкопи»
14.15 Т/с «Друзі»

полювання на вбивць»

19.10 Про що мовчать жінки

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-4»

20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не

01.55 «Облом.UA.»

Новини

03.35 Роздовбаї

07.10, 8.10 «Новий день»

04.20 Чистоплюї

07.45 «Медексперт» із

10.05 МастерШеф
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

05.10 «Зловмисники»

Катериною Трушик
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»

націй УЄФА

10.10, 0.35 Речовий доказ
11.30, 19.45 Фантастичні історії
12.25, 16.55 Під іншим кутом
14.15 Код доступу
15.10 Секретні території

ФУТБОЛ-2
06.00, 10.50 Огляд 1-го ігрового
дня. Ліга націй УЄФА
07.15 Польща — Італія. Ліга
націй УЄФА
09.05 Німеччина — Швейцарія.
Ліга націй УЄФА
11.20 Боснія і Герцеговина
— Нідерланди.

ФУТБОЛ-1

06.10 Німеччина — Швейцарія.
Ліга націй УЄФА
08.00, 14.05 Yellow
08.10 Англія — Бельгія. Ліга
націй УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 13.15 «Головна команда»
11.25 Україна — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
14.25, 16.00, 20.55 Огляд 1-го
ігрового дня. Ліга націй
УЄФА

08.20 Квадратний метр
09.40, 17.20 Один за
100 годин

12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Люблю готувати
15.50, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.50 Зіркові долі
18.20 Квартирне питання
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом

17.55 У пошуках істини

02.30 Формула любові

20.45 Щоденники Другої

03.20 Арт-простір

світової війни
22.40 Дикі Кариби

03.40 Школа доктора
Комаровського

23.40 Крила війни

04.10 М/с «Смішарики»

01.45 Правда життя

05.10 М/ф

02.40 Таємниці кримінального
ТЕТ

світу

06.00 ТЕТ Мультиранок

13.10 Ісландія — Данія. Ліга
націй УЄФА

07.30, 19.10, 0.40 Ідеї ремонту

16.05, 21.50 Сучасні дива

Ліга націй УЄФА

06.00, 14.15, 1.30, 5.25 Топ-матч

18.00, 19.45 «Репортер».

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

04.30 «102. Поліція»

01.20 Слідство ведуть

23.50 Мама реготала.

05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»

03.40 «Цілком таємно-2017»

03.35 Ісландія — Данія. Ліга

К2

10.30, 19.40 Удачний проєкт

08.30 Україна: забута історія

20.25, 21.25 Т/с «Булатов»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

МЕГА

Прем’єра

18.05 Супермама

ПРЯМИЙ

05.25 Журнал Ліги чемпіонів

06.35 «ДжеДАІ»

викликом-2»

екстрасенси

Ліга націй УЄФА

07.40 Містична Україна

націй УЄФА

05.00 Абзац

06.30, 8.00 Телемагазин

03.35 Фінляндія — Ірландія.

Ліга націй УЄФА.

15.35 Т/с «Слід»

22.00 Вiкна-новини

Прем’єра

21.35 LIVE. Англія — Данія.

01.45 Литва — Албанія. Ліга

02.25 Зона ночі

Ліга націй УЄФА.

06.00 «Спецкор»

19.25 Т/с «Опер за

Продовження»

03.35, 4.10 Культ Ура!

06.00 Бандитська Одеса

14.30, 17.30 Вікна-новини

трапляється двічі.

світової війни»

23.40 Португалія — Швеція.

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

04.45 Оттак Мастак!

КАНАЛ «2+2»

07.20 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «Морський
піхотинець-3»
14.20 Х/ф «Морський
піхотинець-4»
16.05 Х/ф «Перевізник»
17.55 Х/ф «Перевізник-2»

10.05 МастерШеф

18.50 LIVE. Фінляндія

дітей

23.00 Д/с «Щоденники Другої

Ліга націй УЄФА

07.10 «ДжеДАІ-2020»

22.00 Т/с «Спецпризначенці»

Найкраще

22.00 «Середмістя»

Продовження»

15.40 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Морська поліція:

(прем’єра)
20.50 Х/ф «Білі ціпоньки»
23.00 Х/ф «Дедпул»

02.30 Антизомбі

01.20 Т/с «Новенька»

08.25, 16.30, 2.45 «Випадковий

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

19.00 Діти проти зірок

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний

17.10 «Ситуація»

05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»

17.10 Діти проти зірок

12.30 Спостерігач

18.05 Супермама

СТБ

15.10 Хто зверху?

Соціум

Ліга націй УЄФА

03.55 «Правда життя»

18.45 Факти. Вечір
20.00 Х/ф «Червоний»
22.35 Х/ф «Наші котики»
01.10 Х/ф «Правило бою»

21.40 Час-Time

16.00 «Година пік»

19.30 «Ати-бати, йшли

блондинок

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

15.35 Т/с «Слід»

екстрасенси

13.10 Хто проти

Економіка. Політика.

05.00, 4.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Екстрасенс»

01.40, 3.00 «Речовий доказ»

09.00, 13.00 Т/с «Кіборги»

09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Дім великої
матусі-3:
який батько,
такий син»

13.15, 19.10 Т/с «Доброволець»

17.00 Азербайджан — Кіпр.

00.55 «Склад злочину»

08.45 Факти. Ранок

01.10, 2.15 Т/с «Рідні серця»

14.15 «За фактом»

трапляється двічі.

майбутнього»
07.20 Вар’яти

12.45 Факти. День

14.30, 17.30 Вікна-новини

солдати...»
21.10 Х/ф «Погоня»
23.00 Х/ф «Блакитна ігуана»

04.25 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

19.20, 1.15 «Велика політика»

19.00, 2.15 «Свідок»

06.05 М/с «Майлз із

09.30 Т/с «Чужі діти»

09.30, 0.30 Машина часу

НТН

04.20 Еврика!

04.30 Факти

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

05.35 Бюджетники

06.00, 7.15 Kids’ Time

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

09.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

дзвінка-3»

04.55 «Телемагазин»

ICTV

К1

08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15,

06.30 «Top Shop»

20.15 Одного разу під

15.00, 18.00 «Головна команда»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Полтавою

16.10 Україна — Іспанія. Ліга

08.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

націй УЄФА

14.00, 23.00 «Орел і решка.

18.50 LIVE. Литва — Албанія.

Навколо світу»

Ліга націй УЄФА

16.00, 22.00 «Орел і решка.

19.45, 22.30 Yellow
20.55, 23.40 «Ліга націй. Матчцентр»
21.35 LIVE. Італія —
Нідерланди. Ліга націй
УЄФА
00.10 Огляд 2-го ігрового дня.

Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
21.00 «Орел і решка. На краю
світу»

08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька
і Володька
11.15, 0.30 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.45 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Трансформери:
час вимирання»
02.45 Щоденники Темного

00.00 Т/с «Доктор Хто»

04.15 Віталька

03.15 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЖОВТНЯ 2020

15 жовтня
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.05, 3.10 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка
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. Іспанія
— госпіталь у відкритих
водах
11.00 Дивовижні сади. Сади
Жоржа Деласелле
— Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
18.55 «Вижити в дикій природі»
19.55 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
22.00 Вибори у США: фактор
«справи Burisma»
22.30 «Дикі тварини»
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасі»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

комахи»
08.10, 16.50, 20.50, 2.45
«Випадковий свідок»
08.50 Х/ф «Застава в горах»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10
«Свідок»

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»

Леонідом Каневським»

«Інтером»

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»

10.00 «Корисна програма»

доньки»

16.00 Історія одного злочину

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

21.45 «Право на владу-2020»

20.10 «Говорить Україна»
21.00, 0.00, 2.00 Т/с «Мій милий

00.45 Драма «Черкаси»

00.10 Т/с «Згадати молодість-2»
03.05 Х/ф «Лев»

02.40 «Світ навиворіт»

04.55 «Телемагазин»

08.45 Факти. Ранок

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

новини з Костянтином
09.00 Т/с «Мерлін»

10.15 Секретний фронт
11.05, 13.15 Х/ф «Розплата»

13.30, 21.35 Т/с «Пес»
15.00, 16.15 Х/ф «Червоний
горобець»

01.30 Телемагазин

20.30 Анти-зомбі. Прем’єра
23.00 Х/ф «Шибайголови»
01.25 Х/ф «Призначення»

03.00 Реальна містика

02.55 Анти-зомбі

23.20 Слідами

Соціум

13.10, 14.10 Д/c «Бойові

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний

машини»

світ. Гарантоване

19.00, 21.00, 0.00, 1.00,

08.15 Д/с «Світ завтрашнього

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

дня сьогодні»

15.30, 3.10 Час «Ч»
16.20 Таємниці війни

23.00 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»

17.10, 18.10 « Велика політика «

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

03.35, 4.10 Культ Ура!

17.50 Ліга націй УЄФА. Огляд

10.55, 17.45 Тваринна зброя

08.40 Майстри ремонту

11.55, 16.45 Фестивалі планети

09.40, 17.20 Один за 100 годин

12.55 Містична Україна

10.30, 19.40 Удачний проєкт

13.45, 19.45 Фантастичні історії

12.10, 15.00 Корисні поради

14.45 Таємнича світова війна

13.00 Люблю готувати

15.45, 21.50 Сучасні дива

14.00 Спеція

18.45 Брама часу

15.50, 1.40 Неймовірні історії

СТБ
05.20, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
06.55 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 МастерШеф
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30 Вікна-новини
15.35 Т/с «Слід»
18.05 Супермама
19.05 Один за всіх

Продовження»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.30 Х/ф «Морський
піхотинець»
08.15 Х/ф «Морський
піхотинець-2»
10.10, 17.15 «Загублений світ»
14.25 Т/с «Перевізник»

туру. Прем’єра
18.45, 21.40 «Головна команда»
19.50 Україна — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
22.50 Ліга націй УЄФА. Огляд
туру
23.40 Німеччина — Швейцарія.
Ліга націй УЄФА

світової війни

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за
викликом-2»

20.45 Щоденники Другої

ФУТБОЛ-2
06.00, 18.25 Огляд 2-го ігрового
дня. Ліга націй УЄФА

22.40 Дикі Кариби
23.40 Крила війни
02.45 Ризиковане життя

08.00, 22.10 Англія — Данія.

01.50 «Облом.UA.»

10.20, 4.00 Литва — Албанія.

06.30 «Top Shop»

розшуку»

04.30 «102. Поліція»

Ліга націй УЄФА

08.00 М/с «Юху та

00.15 «Склад злочину»

05.10 «Зловмисники»

22.00 Вiкна-новини
01.20 Слідство ведуть
екстрасенси

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 18.00,

06.20 Телемагазин

19.45 «Репортер».

07.30 М/ф «Людина-павук»

Новини

08.00 М/ф «Аладдін»

07.10, 8.10 «Новий день»

08.50 М/ф «Качині історії»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

09.40 М/с «Сімпсони»

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.10 «За фактом»

22.00 Т/с «Спецпризначенці»
23.50 Мама реготала.
Найкраще

15.10, 20.10 Yellow

06.10, 2.20 Фінляндія —

15.20 Огляд 1-го ігрового дня.

Ірландія. Ліга націй УЄФА
08.00 Топ-матч
08.10 Італія — Нідерланди. Ліга

00.00 Азербайджан — Кіпр.

12.10 Англія — Бельгія. Ліга

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

04.15 Чистоплюї

22.55 «П’ята колонка» з
Христиною Чернегою

20.20 Португалія — Швеція.

Ліга націй УЄФА
01.50, 3.50 Топ-матч
02.00 Україна — Іспанія.
Ліга націй УЄФА

16.50 Зіркові долі
18.20 Квартирне питання
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом

03.20 Арт-простір
03.40 Школа доктора
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

11.15 Т/с «Мисливці на

ТЕТ

реліквії»

16.00, 22.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
21.00 «Орел і решка. На краю

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
11.15, 23.30 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля

світу»
02.45 «Нічне життя»

14.15, 0.30 Панянка-селянка
16.15 Супержінка

націй УЄФА
14.00, 1.25 Огляд 2-го ігрового

кохання

09.20, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

Навколо світу»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол

10.20, 4.10 Азербайджан — Кіпр.

08.50 «Ух ти show»

16.35 Фінляндія — Ірландія.

Ліга націй УЄФА

NEWS

його друзі»

15.00, 23.00 «Орел і решка.

Ліга націй УЄФА

05.00 Абзац

02.30 Формула любові
К1

Ліга націй УЄФА

націй УЄФА

17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

Ліга націй УЄФА

06.00, 20.35 Yellow

Ліга націй УЄФА

03.25 Роздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

12.50 Італія — Нідерланди.
ФУТБОЛ-1

16.00 «Година пік»

полювання на вбивць»

12.10, 14.40 «Ліга націй. Матчцентр»

01.05, 3.05 «Речовий доказ»

19.10 Т/с «Морська поліція:

02.05 Зона ночі

09.30, 0.30 Машина часу

Ліга націй УЄФА

15.50 Т/с «Швидка»

дітей

06.25 Спостерігач

09.50 Журнал Ліги чемпіонів

14.20 Т/с «Друзі»

22.50 Х/ф «Дедпул-2»

взаємознищення»

22.25, 0.00 Т/с «Кістки-4»

11.00 Т/с «Суперкопи»

21.00 Х/ф «Тварина»

02.00 Служба розшуку

21.40 Час-Time

20.25, 21.25 Т/с «Булатов»

НЛО-ТБ

15.00, 19.00 Хто зверху?

01.00 Т/с «Новенька»

12.30 Невигадані історії

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

трапляється двічі.

19.30 «Легенди карного

10.50 Х/ф «Білі ціпоньки»

12.45, 15.45 Факти. День

Економіка. Політика.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

14.40 «Секти. Контроль

18.20, 4.05 «Правда життя»

07.20, 13.00 Вар’яти

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не

15.35 «Професія — альфонс»

майбутнього»

18.45, 21.15 Факти. Вечір

знайда»

справа»

06.05 М/с «Майлз із

05.35 Громадянська оборона

Стогнієм

без дзвінка-3»

кожного»

04.45 Т/с «Відділ 44»

09.15, 19.25 Надзвичайні

13.30, 15.30, 4.45 Т/с «Виходьте

18.00, 19.00 «Стосується

20.45 Комедія «Свати»

випуски

випуски

випадок»

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30 Ранок у великому місті

11.30 Реальна містика. Нові

14.10, 15.10 «Речдок»

20.00, 2.20 «Подробиці»

04.25 Факти

10.30 Свекруха чи невістка. Нові

11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її

20.35 «Чистоnews-2020»

04.20 Еврика!

випуски

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

09.30 Зоряний шлях. Нові

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

23.00 Сьогодні

16.10 «Речдок. Особливий

12.50 «Вартість життя»

свідомості»

05.25, 22.15 «Слідство вели... з

Новини

10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

з «1+1»

НТН
05.20 Х/ф «Політ золотої

ІНТЕР

9

МЕГА

К2

21.15 Х/ф «Бамблбі»

06.00 Бандитський Київ

06.30, 8.00 Телемагазин

01.45 Щоденники Темного

16.00 Португалія — Швеція.

08.35, 1.45 Правда життя

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї

03.15 Віталька

Ліга націй УЄФА

09.45, 0.35 Речовий доказ

дня. Ліга націй УЄФА

ремонту

05.50 Корисні підказки

10
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UA: Перший

16 жовтня

КАНАЛ «1+1»

06.00 Гімн України

06.00 «Українські сенсації»

06.05, 3.10 Енеїда

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.30 Книга-мандрівка
06.35 М/с «Чорний пірат»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.15,
4.55 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.25, 2.00 Суспільна
студія

з «1+1»

Ларічі»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10
«Одруження наосліп»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»

— життя під рукою

20.45 «Ліга сміху-2020»

11.00 Дивовижні сади. Сад

22.05 «Вечірній квартал»

Кердало — Франція

23.25 Комедія «Скажене

15.10, 21.35, 0.10, 1.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади

05.25, 23.00 «Слідство вели... з

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

Новини

09.30 Зоряний шлях. Нові

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

випуски

«Інтером»

10.30 Свекруха чи невістка. Нові

10.00 «Корисна програма»

випуски

11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет

11.30 Реальна містика. Нові

і її доньки»

випуски

14.10, 15.10 «Речдок»

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без

16.10 «Речдок. Особливий

10.30 Світова медицина. Уганда

11.25 Телепродаж

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

17.10 Мелодрама «Жінка»

09.30 Т/с «Таємниці Борго

ІНТЕР

весілля-2»
01.25 Комедія «Скажене
весілля»

дзвінка-3»

випадок»

16.00 Історія одного злочину

18.00, 1.00 «Стосується

20.10 Гучна справа

кожного»

21.00 Свобода слова Савіка

20.00 «Подробиці тижня»

Шустера

21.00 «Мир і війна»

00.00, 2.15 Т/с «Не говори мені

02.40 «Чекай на мене. Україна»

про любов»

ICTV
04.05 Скарб нації

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25, 1.55 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини

11.15, 13.15, 13.30 Т/с «Вижити
за будь-яку ціну-2»
15.10, 16.15, 2.25 «На трьох»
17.00 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дизель-шоу. Прем’єра

17.25 VoxCheck

05.10 «Світське життя-2020»

05.10 «Телемагазин»

04.00 Реальна містика

23.40 «На трьох-8». Прем’єра

тварин»
22.00 «Суперчуття»
22.30 Д/ф «Ататюрк — батько
сучасної Туреччини»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

Соціум

10.40 Кохання на

12.50 Шахраї в мережах
15.00 Х/ф «Титаник»
19.00 Топ-модель поукраїнськи
21.40 Х/ф «Покоївка з
Манхеттена»
23.50 Х/ф «Весільний

5 канал
Економіка. Політика.

08.40 У кого більше

12.45, 15.45 Факти. День

01.45 Телемагазин

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.20, 1.50 Вар’яти

виживання

10.15 Анти-зомбі

04.05 М/ф «Пригоди Буратіно»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних

майбутнього»

з Костянтином Стогнієм

02.55 «Життя відомих людей»

18.55 «Вижити в дикій природі»

06.05 М/с «Майлз із

06.30 Ранок у великому місті

16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Перша шпальта

НОВИЙ КАНАЛ

13.10, 14.10 Д/c «Бойові
машини»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

15.30, 3.10 Час «Ч»

19.00, 21.00, 0.00, 1.00,

08.15 Д/с «Гра долі»

16.20 Кендзьор

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

09.30, 0.30 Машина часу

17.20, 18.10 #НЕБАЙДУЖА
19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм

переполох»

21.40 Час-Time
22.00, 5.10 Д/с «Божевільний

02.15 Служба розшуку

світ. Гарантоване
взаємознищення»
23.00 Д/с «Щоденники Другої

дітей
02.20 Зона ночі

04.00 Д/ф «Висота 307.5»

06.25 Невигадані історії

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

05.30 Відтінки України

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

12.30 На власні очі

Портніковим»

11.15, 17.15, 1.00 «Загублений

Передмова до туру

МЕГА

23.20 Україна — Іспанія.

06.00 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

08.45, 1.45 Правда життя

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»

СТБ
05.40 Врятуйте нашу сім’ю

світ»

06.25 Х/ф «Чоловічі історії»

11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.25 Т/с «Перевізник»

07.50, 16.50, 20.50, 2.40

14.30, 17.30 Вікна-новини

19.25 Х/ф «Захисник»

20.15, 22.45 Т/с «Мій коханий

21.15 Х/ф «В’язень»

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.15 «Свідок»

ворог»
22.00 Вiкна-новини

02.00 «Облом.UA.»

01.25 Таємниці ДНК

02.50 «Цілком таємно-2017»

09.00 Х/ф «Місто прийняв»
10.40, 22.30 Т/с «Морський

23.05 Х/ф «Урок виживання»

04.30 «102. Поліція»
ПРЯМИЙ

05.10 «Зловмисники»

патруль»

14.40 «Сповідь ката»
15.40 «Продавці мрій»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
01.10, 3.10 «Речовий доказ»

12.00, 13.00, 14.00, 17.00
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
07.45 «Медексперт» із
Катериною Трушик
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»

НЛО-ТБ

14.15 «За фактом»

06.20 Телемагазин

16.00 «Година пік»

07.30 М/ф «Людина-павук»

17.10 «Ситуація»

08.00 М/ф «Аладдін»
08.50 М/ф «Качині історії»
09.40 М/с «Сімпсони»
11.00 Т/с «Суперкопи»

18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

14.20 Т/с «Друзі»
15.45 Т/с «Швидка»

21.10 Х/ф «Янголи Чарлі:

КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

тільки вперед»
23.30 Мама реготала.
Найкраще
04.00 Роздовбаї
04.40 Оттак Мастак!

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 Англія — Данія.
Ліга націй УЄФА
08.10 Фінляндія — Ірландія.
Ліга націй УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА
11.35, 3.40 Португалія — Швеція.
Ліга націй УЄФА
13.25 Журнал Ліги Чемпіонів
13.55 Італія — Нідерланди.
Ліга націй УЄФА
16.00 Чемпіонат Італії.

07.10 «ДжеДАІ-2020»
07.55 Х/ф «Морський
піхотинець-3»
09.40 Х/ф «Морський
піхотинець-4»

Передмова до туру
01.40 Нім — ПСЖ. Чемпіонат
Франції

ФУТБОЛ-2
06.00, 23.55 Ліга націй УЄФА.
06.55 Азербайджан — Кіпр.
Ліга націй УЄФА
08.45 Україна — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
10.35 Фінляндія — Ірландія.

Ліга націй УЄФА
Ліга націй УЄФА
16.00, 0.50 Литва — Албанія.

Ліга націй УЄФА

13.55, 19.45 Фантастичні історії

12.10, 15.00 Корисні поради

14.55, 23.40 Крила війни

13.00 Люблю готувати

15.50, 21.50 Сучасні дива

14.00 Спеція

17.50, 22.40 Дикі Кариби

15.50, 1.40 Неймовірні історії

18.50 Брама часу

кохання

20.45 Щоденники Другої
світової війни
02.50 Бандитський Київ

21.55 LIVE. Нім — ПСЖ.
Чемпіонат Франції
22.45 Yellow
02.35 Німеччина — Швейцарія.
Ліга націй УЄФА

Огляд туру

Ліга націй УЄФА
05.15 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру

16.50, 3.40 Зіркові долі
18.20 Квартирне питання
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом

К1

02.30 Формула любові

06.30 «Top Shop»

03.20 Арт-простір

08.00 М/с «Юху та його друзі»

04.10 М/с «Смішарики»

08.30 «Ух ти show»

05.10 М/ф

реліквії»

04.25 Огляд 1-го ігрового дня.

22.50 Чемпіонат Італії.

10.30, 19.40 Удачний проєкт

Ліга націй УЄФА

20.25 Ліга націй УЄФА.

21.30 #залишайсязФутболом

13.00 Містична Україна

11.15 Т/с «Мисливці на

Прем’єра

18.30 Німеччина — Швейцарія.

09.40, 17.20 Один за 100 годин

17.45 Португалія — Швеція.

21.25 Чемпіонат Франції.

ремонту

12.00, 16.50 Фестивалі планети

09.00 Т/с «Доктор Хто»

Ліга націй УЄФА

К2

08.40 Майстри ремонту

Ліга націй УЄФА

19.35 Італія — Нідерланди.

05.10 Стендап шоу

11.00 Тваринна зброя

14.10 Англія — Данія.

Прем’єра

Ліга націй УЄФА

09.50, 0.35 Речовий доказ

Ліга націй УЄФА

Передмова до туру.

16.40 Азербайджан — Кіпр.

03.35, 4.10 Культ Ура!

12.25 Огляд 2-го ігрового дня.

Передмова до туру.

16.30, 21.20 Yellow

19.10 Х/ф «Янголи Чарлі»

01.10 Чемпіонат Франції.

Огляд туру

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.50, 4.05 «Правда життя»

Ліга націй УЄФА

світової війни»

13.10 «Орел і решка. Шопінг»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.00, 22.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
18.00 Х/ф «Одружуся з
першою зустрічною»
19.50 Х/ф «Краcуня на всю
голову»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і
Володька
11.15, 23.45 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 0.45 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Король Артур»
02.00 Теорія зради

01.00 «Бійцівський клуб»

03.30 Віталька

02.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЖОВТНЯ 2020

17 жовтня
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.10 Додолики
06.20 Що? Як?
06.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови.
Ранкова зарядка
06.50 Книга-мандрівка
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 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
09.05, 3.00 Енеїда
10.10 Х/ф «Марія Терезія»
12.00 Д/ф «Ататюрк — батько
сучасної Туреччини»
12.55 «Історії вулканів»
13.30 «Секрети Сонячної
системи»
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Суспільна студія. Світовий
конгрес українців
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Т/с «Таємний код віри»
20.30 «Суперчуття»
21.25 Д/ф «Неймовірні
винаходи»
22.00 Х/ф «Вас не було на
місці»
00.25 «Зворотний відлік»
01.35, 4.40 #ВУКРАЇНІ
04.15 Перша шпальта
05.05 Вибори у США: фактор
«справи Burisma»
НТН
05.55 Х/ф «Вічний поклик»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 3.50 «Життя
відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

ІНТЕР
05.40 «Слово предстоятеля»
05.50 Х/ф «Фанфан-

10.00 «Світ навиворіт»
09.00 «Готуємо разом.
15.50 «Танці з зірками2020»

Домашня кухня»

19.30, 5.15 ТСН
20.15 «Чистоnews-2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал-

13.10 Х/ф «Іван Васильович

15.25 Т/с «Два серця»
20.00, 3.00 «Подробиці»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»
2020»

04.50 «Подорожі в часі»

01.20 «Ліга сміху-2020»
02.40 «Вечірній квартал»

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.50 Еврика!

06.05 М/с «Майлз із

04.55 Факти
майбутнього»

10.40 Х/ф «Виховання і вигул
собак і чоловіків»

07.20, 12.10, 1.50 Вар’яти

06.20 «На трьох»
07.10 Т/с «Вижити за будь-яку

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

12.50 Хто зверху?

ціну»
07.55 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»

серцем»
17.00, 21.00 Т/с «Дочки»

матусі»

09.35, 13.00 Т/с «Пес-5»
12.45 Факти. День
13.50 Т/с «Пес»

20.00 Головна тема
23.00, 2.15 Т/с «Чужі діти»

05.10 Стендап шоу

10.30 Майстри ремонту

15.25 Х/ф «Нескорений»

21.35, 3.00 Вікно в

18.00, 19.00, 20.00, 21.00,

Соціум

11.35 На власні очі

18.30 Є сенс

0.00, 01.00, 2.00, 4.00, 5.00

08.15 Д/с «Гра долі»

12.15 Індійський фільм

19.15 Стоп Реванш

Час новин

08.40 Натхнення

«Вимушені

19.35 Спостерігач

09.30, 0.30, 2.10 Машина часу

обставини»

20.10, 1.15, 5.10 Рандеву

22.00 Д/с «Щоденники Другої

06.10, 7.10, 17.10 Д/с «Повітряні
воїни»
07.50 Неймовірна правда про
зірок

15.10 Кінозлива

21.20 Вечірній преЗЕдент

03.20, 4.10 Культ Ура!

22.45 Х/ф «Напад на Уолл-

23.55 «Минай» — «Маріуполь».

00.10 «Інтер» — «Мілан».

02.10 «Бійцівський клуб»

стріт»

00.40 Я соромлюсь свого тіла

свідок»

02.50 «Цілком таємно-2017»
04.30 «102. Поліція»

Чемпіонат України

Чемпіонат Італії

02.00 «Наполі» — «Аталанта».

02.15 «Шахтар» — «Львів».

Чемпіонат Італії
04.00 «Марсель» — «Бордо».
Чемпіонат Франції

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

19.30 Х/ф «Королева

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

бензоколонки»

15.00, 16.00 «Репортер».
Новини

23.05 Х/ф «Проєкт А-2»

10.10 «WATCHDOGS»

01.10 «Хвороби-вбивці»

11.15, 12.15 «Акценти» з

03.10 «Речовий доказ»

Наталкою Фіцич

04.10 «Правда життя»

14.15, 15.15, 16.10 «Великий
марафон»
17.00 «Щасливе інтерв’ю»

06.20 Телемагазин

18.00 «Анатомія тижня»

07.30 М/ф «Чіп і Дейл —

20.30 «Війна за незалежність»

13.40, 0.00 Мама реготала.

21.00 «Прямий доказ»
21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд

Найкраще
18.10 Х/ф «Мортал комбат»
20.15 Х/ф «Мортал комбат:

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою

цілковите знищення»
22.00 Т/с «Спецпризначенці»

04.10 «Наполі» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії

03.30 Чистоплюї

06.00 «ДжеДАІ-2019»

04.00 Роздовбаї

07.45 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

04.40 Оттак Мастак!

08.45 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «Відсіч»

СТБ

14.40 Х/ф «Спогад»

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Зіркові неймовірні долі
09.30 Правила життя

МЕГА

10.20, 23.30 Корисні поради

ФУТБОЛ-1

06.00 #залишайсязФутболом

06.00 Бандитський Київ

12.00 Удачний проєкт

06.00 Італія — Нідерланди.

07.00 Україна — Іспанія. Ліга

07.15, 0.35 Містична Україна

14.00 Майстри ремонту

08.05, 18.00 У пошуках істини

16.00 Один за 100 годин

09.50 Речовий доказ

18.00 Квартирне питання

11.00, 22.35 Фантастичні історії

19.50 Дачна відповідь

12.00 Гнів небес

00.40 Ідеї ремонту

14.00 Дивовижна планета

01.40 Неймовірні історії

Ліга націй УЄФА
07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15 Азербайджан — Кіпр.
Ліга націй УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
11.35 Нім — ПСЖ. Чемпіонат
Франції
13.25 Україна — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
16.00 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Рух» — «Динамо».
Чемпіонат України

КАНАЛ «2+2»

02.50 «Нічне життя»

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

ПРЯМИЙ

19.00, 2.20 «Свідок»

23.00 Співай Шоу

10.10 Медекспертиза

05.10 «Зловмисники»

11.30 Check In. Україна

Америку

світової війни»

22.40 Звана вечеря

09.40 М/с «Сімпсони»

23.40 Х/ф «Дедпул»

03.35 Х/ф «Червоний»

03.40 Контролер

18.15 Pro Військо

02.15 «Облом.UA.»

бурундучки-рятівнички»

21.00 Х/ф «Люди Ікс-2»

02.20 Зона ночі

дракона»

11.10 Гончаренко рулить

19.00 МастерШеф

НЛО-ТБ

матусі-2»

19.10, 21.55 Х/ф «Джон Вік-2»
00.50 Х/ф «Дівчина з тату

01.45 Телемагазин

17.00 Х/ф «Дім великої

19.00 Х/ф «Люди Ікс»

18.45 Факти. Вечір

Економіка. Політика.

14.05 «Легенди карного

21.05 Х/ф «Проєкт А»

15.00 Х/ф «Дім великої

12.45, 15.20 Т/с «Слідуючи за

11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

00.45 Х/ф «Ця стара машина»

18.00 «Круті 90-ті»

07.50, 10.00 Орел і решка

5 канал

17.00 Хата на тата

15.25, 2.50 «Випадковий

07.45 Х/ф «Захар Беркут»

05.15 Х/ф «Маяк на краю
світу»

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Копи на роботі»

22.35 Т/с «Мама буде проти»
23.20, 0.20 «Світське життя-

12.50 «Наші права»
розшуку»

07.30, 4.10 Реальна містика

змінює професію»

20.30 «Крутіший за всіх»

2020»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

10.05 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Баламут»

ICTV
04.40 Скарб нації

тюльпан»
07.50 «Шість соток»

11.15 Комедія «Свати»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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17.45, 19.45 Yellow
19.20 LIVE. «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
20.55 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА
21.40 LIVE. «Кротоне»

04.50, 10.50 Т/с «Ніщо не

16.15 Х/ф «Проти крові»

— «Ювентус».

трапляється двічі.

18.00 Х/ф «Орлиний зір»

Чемпіонат Італії

Продовження»

20.10 Х/ф «Стрілець»

23.40, 1.45, 3.50 Топ-матч

націй УЄФА
08.50, 13.25 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
09.20 Нім — ПСЖ. Чемпіонат
Франції
11.05 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
11.35 Італія — Нідерланди.
Ліга націй УЄФА
13.55 LIVE. «Минай» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
14.45, 22.45 Yellow
15.55 Фінали Ліги чемпіонів

17.00 Дикі Кариби
21.00 Справжні багатства
Землі

03.20 Арт-простір
03.40 Зіркові долі

01.20 Великі українці

04.10 М/с «Смішарики»

00.00 Історія українських

05.10 М/ф

земель
05.10 Прокляття скіфських
курганів

16.25, 18.55 «Тур ONLINE»
— «Львів». Чемпіонат
України
19.25 «Наполі» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії.
Прем’єра
21.15, 23.55, 2.00, 4.00 Топ-матч
21.25 Фінали Ліги чемпіонів
(2006 р. /1998 р.)
21.55 LIVE. «Марсель»

02.30 Формула любові

23.35 Тваринна зброя

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

(2009 р. /2000 р.)
16.55 LIVE. «Шахтар»

кохання

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «Одружуся з
першою зустрічною»
12.10 Х/ф «Краcуня на всю
голову»
14.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Основний

12.45 М/ф «Воруши ластами-2:
утеча з раю»
14.15 Х/ф «Король Артур»
16.45 Х/ф «Бамблбі»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
Танька і Володька
00.30 Панянка-селянка
01.45 Теорія зради

— «Бордо». Чемпіонат

інстинкт-2: жага

02.30 Віталька

Франції

ризику»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЖОВТНЯ 2020
UA: Перший

06.00 Гімн України
06.10 Додолики
06.20 Що? Як?
06.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови.
Ранкова зарядка
06.50 Книга-мандрівка
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45,
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 грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 0.15 Т/с «Таємний код
віри»
14.25 Телепродаж
15.00, 1.10 Країна пісень
16.00 Т/с «Модус»
18.00 «Історії вулканів»
18.40 «Всі на море. Камбоджа»
19.35 Д/ф «Дика планета»
20.00 «Боротьба за виживання»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Д/ф «Українські шерифи»
02.00, 4.15 #ВУКРАЇНІ
03.00 Енеїда
04.40 Святі та грішні

18 жовтня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.25, 2.15 «Світ навиворіт»
16.10 «Маскарад»
18.15 «Українські сенсації2020»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН тиждень»

ІНТЕР
07.50 Удачний проєкт»

00.20 Комедія «Закону тут не
місце»

05.00 «Top Shop»
06.00 «Легенди бандитського
Києва»

05.35 Еврика!

10.05 «Інше життя»

06.40 Зоряний шлях

05.45 Факти

12.15 Т/с «Речдок. Особиста

08.50 Т/с «Мій милий

06.10 Анти-зомбі

справа»
17.45, 20.30 Т/с «Детектив
Ренуар»
20.00 «Подробиці»
23.05 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
01.05 «Речдок»
України»

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
«Повітряні воїни»
СТБ
05.15 Х/ф «Осінній марафон»
06.55 Х/ф «На вас

08.20 «Будьте здоровi»
09.05 Т/с «Кво Вадіс»
12.00 Х/ф «Непіддатливі»
13.35 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15.05 Х/ф «Легке життя»
17.00 Х/ф «Проєкт А»
19.00 Х/ф «Беремо все на
себе»
журавлі»
22.20 Х/ф «Револьвер»
00.25 Х/ф «Проєкт А-2»
02.30 «Речовий доказ»

06.20 Телемагазин
07.30 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
09.40 М/с «Сімпсони»
11.30 Північній Check-In
13.40, 23.50 Мама реготала.
Найкраще

солдат»
20.10 Х/ф «Універсальний
солдат-2: повернення»
22.00 Т/с «Спецпризначенці»
03.20 Чистоплюї
03.50 Роздовбаї
04.40 Оттак Мастак!

Олегом Панютою
22.00, 2.15 Т/с «Ніколи не
здавайся»

02.30 Історія одного злочину

09.25 Хроніка тижня

10.10, 11.10 Д/c «Бойові
машини»
12.25 Індійський фільм
«Нерівний шлюб»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко

21.00 Х/ф «Прибрати

09.50 Фінали Ліги чемпіонів

07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.15, 15.25 Невигадані історії
08.35, 15.45 Vоїн — це я!
08.45 Натхнення

Картера»
23.00 Х/ф «Урок виживання»
04.30 «102. Поліція»

08.45 МастерШеф

05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1

14.55 Супермама
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Один за всіх
23.10 Детектор брехні
ПРЯМИЙ
09.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
10.00, 13.10 «Міністерство
правди»
10.30, 22.00 «П’ята колонка» з
Христиною Чернегою
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 «Репортер».
11.15, 12.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
14.10, 15.10, 16.10 «Великий
марафон»
17.15 «Про особисте» з
18.00 «Анатомія тижня»

06.00, 16.15, 19.25, 1.10, 3.15,
5.35 Топ-матч
06.10 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

06.05 Мультфільм
07.20, 2.00 Вар’яти
09.10 Діти проти зірок

08.20 Громадянська

11.00 М/ф «Мегамозок»

оборона

12.50 Х/ф «Тварина»

09.25 Т/с «Відділ 44»

14.20 Х/ф «Люди Ікс»

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Джон Вік-2»
15.40 Х/ф «Джон Вік-3»

16.20 Х/ф «Люди Ікс-2»

18.45
21.30
00.10
02.15

Факти тижня
Х/ф «Паркер»
Х/ф «Без компромісів»
Х/ф «Розплата»

19.00 Х/ф «Люди Ікс:
остання битва»
21.00 Х/ф «Люди Ікс:
перший клас»
23.40 Х/ф «Дедпул-2»

10.25 Т/с «AUTO ГОЛ!»
10.45 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
11.15, 13.30 «Тур ONLINE»
11.40 «Рух» — «Динамо».
Чемпіонат України
13.55 LIVE. «Олімпік»
— «Ворскла». Чемпіонат
України
16.25 Фінали Ліги чемпіонів
(1993 р. /2015 р.)
16.55 LIVE. «Олександрія»
— «Інгулець». Чемпіонат

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.20 «Великий футбол»

21.00 «Великі новини» з

23.20 «Болонья» —

22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою

23.25 Х/ф «Нескорений»

21.25 Вечірній преЗЕдент
21.30 Вечір з Яніною Соколовою
22.00 Д/с «Щоденники Другої

01.55 Огляд преси
03.15, 4.20 Культ Ура!

14.10 Правила життя
16.00, 22.20 Удачний проєкт

08.45, 18.10 У пошуках істини

18.00 Дачна відповідь

10.35 Речовий доказ

20.30 Квартирне питання

11.35, 0.00 Фантастичні історії

01.40 Формула любові

13.00 Т/с «AUTO ГОЛ!»

12.35 Гнів небес

13.25 LIVE. «Болонья»

03.20 Арт-простір

14.35 Справжні багатства

туру
11.10 «Інтер» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

— «Сассуоло». Чемпіонат
Італії
15.25 Журнал Ліги чемпіонів

Землі
16.10 Дикі Кариби
21.00 Дивовижна планета

— «Ніцца». Чемпіонат
Франції
19.55 «Болонья» —
«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
21.40 LIVE. «Рома» —
«Беневенто». Чемпіонат
Італії

К1
08.00 М/с «Кротик і Панда»

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.30 «Ух ти show»

10.00 Х/ф «Трансформери»

09.30 Х/ф «Котися!»

12.50 Х/ф «Трансформери-3»

11.30 Х/ф «Матриця часу»

15.50 Х/ф «Трансформери:

13.20 «Орел і решка. Навколо

час вимирання»

світу»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного

23.50 Х/ф «Розділювач»
02.10 «Бійцівський клуб»
03.00 «Нічне життя»
К2

— «Інгулець». Чемпіонат
України
02.15 «Спеція» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії

ТЕТ

06.30 «Top Shop»

23.40, 2.00, 4.00 Топ-матч
00.10 «Олександрія»

Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

15.55 LIVE. «Спеція» —

17.55 LIVE. «Сент-Етьєн»

03.40 Школа доктора

разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Х/ф «Дівчина моїх
кошмарів»

06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
09.20, 0.20 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин

00.40 Панянка-селянка
01.40 Щоденники Темного
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

України

20.30 «Про військо»

Тарасом Березовцом

23.10 Кінозлива

07.45, 1.00 Містична Україна

Італії

10.00, 15.55, 23.00 Футбол NEWS

20.10, 2.15 Машина часу

світової війни»

06.00 Бандитська Одеса

10.15 Ліга націй УЄФА. Огляд

08.10, 19.30 Шахтар»
України

19.35 Стоп Реванш

12.20 Корисні поради

«Фіорентина». Чемпіонат

— «Львів». Чемпіонат

19.15 Спостерігач

МЕГА

(2010 р. /2017 р.)

08.00, 17.45 Yellow

18.55 Журнал Ліги чемпіонів

«Сассуоло». Чемпіонат
Італії
01.25 «Олімпік» — «Ворскла».
Чемпіонат України
03.45 «Сент-Етьєн» — «Ніцца».
Чемпіонат Франції

16.00 Мама реготала. Прем’єра
18.00 Х/ф «Універсальний

19.00 Сьогодні. Підсумки з

04.55 «Телемагазин»

Ніканорова»

Наталкою Фіцич
НЛО-ТБ

вкрадений у щастя»

06.00, 7.15 Kids’ Time

07.10 Секретний фронт

17.00, 20.00 Т/с «Мить,

01.45 Телемагазин

чекає громадянка

Новини

20.30 Х/ф «Летять

13.10 Т/с «Принцеса-жаба»

04.10 Т/с «Мереживо долі»

02.40 «Облом.UA.»

розшуку»
08.10 «Слово предстоятеля»

знайда»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

21.10 Я соромлюсь свого тіла

06.30 Х/ф «Будні карного

05.25 Скарб нації

05.40 Сьогодні

12.20 Хата на тата
НТН

ICTV

09.00 «Готуємо разом»

03.30 Д/п «Легендарні замки

21.00 «Танці з зірками-2020»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

КАНАЛ «2+2»
ФУТБОЛ-2

06.00 «ДжеДАІ-2019»
09.10, 1.00 «Загублений світ»

06.00, 4.10 «Кротоне»

12.55 Х/ф «Солдатики»

— «Ювентус». Чемпіонат

15.00 Х/ф «Полісмен із

Італії

Беверлі-Хіллз»
17.00, 19.00 Х/ф «Полісмен із
Беверлі-Хіллз-2»

07.50 «Рух» — «Динамо».
Чемпіонат України
09.40, 16.45, 22.30 Yellow

www.umoloda.kyiv.ua

СВІТ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Нобелівську премію з хімії
присудили дослідницям із
Франції і США за розробку методу редагування генома. Про
це в середу, 7 жовтня, повідомив Нобелівський комітет у
Стокгольмі. Система, яку розробили вчені, може використовуватися у багатьох галузях медицини, в тім числі при лікуванні
СНІДу, лейкемії і діабету.
Лауреатки, 52-річна Емманюель Шарпантьє, яка тепер працює в інституті Пастера
(Франція) та німецькому інституті Макса Планка в Берліні,
та 56-річна американка Дженніфер Дудна, яка працює в Гарвардській медичній школі та є
професором Каліфорнійського
університету в Берклі (США),
розробили так звані «генетичні
ножиці»: систему CRISPR-Cas9,
яка дозволяє редагувати ДНК.
2015 року фаховий науковий журнал Science («Наука»)
вже називав цю технологію відкриттям року. CRISPR-Cas9
спростила механізм редагування генома і дозволила змінювати ДНК не тільки бактерій, а й
вищих організмів, у тому числі людини. Система отримала
свою назву завдяки білку Cas9,
який може «впізнати» потрібну
послідовність ДНК і внести до

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЖОВТНЯ 2020

■ ПРЕМІАЛЬНІ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Найделікатніші «ножиці»

Нагірний Карабах —
територія біженців

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку методу
редагування генома
неї зміни. Завдяки цій системі
можна безпомилково «вирізати» дефектні частини ланцюжка ДНК, обираючи з мільйонів
варіантів, та потім «зшивати»
здорові його частини.
Розроблена вченими система
дозволяє виявляти у бактерій механізм, здатний розрізати ДНК
вірусів. Учені модифікували його
так, щоб розрізати будь-яку ДНК
і замінювати необхідні фрагменти. Це дозволило просунутися в
лікуванні багатьох захворювань,
у тому числі спадкових.
З
моменту
відкриття
CRISPR-Cas9 став надзвичайно
популярним інструментом редагування генома. З його допомогою вдалося створити злаки,
здатні протистояти цвілі, шкідникам і посухам, просунутися
в лікуванні онкологічних та інших важких захворювань і навіть зробити крок до позбавлення генетичних хвороб.
«У цьому інструменті закла-

До вівторка, згідно з даними Проєкту виборів США (United States Elections Project),
на президентських виборах проголосувало понад 4 мільйони американців. Це в 50
разів більше, ніж за той самий період чотири роки тому, коли наперед визначилися приблизно 75 тисяч виборців. Таке стало
можливим завдяки вдосконаленню голосування поштою, впровадженому під час епідемії. Більшість штатів полегшили роботу
людям, які не хочуть стояти в черзі 3 листопада. Отримавши бюлетень поштою, виборець може або надіслати його назад, або
особисто перейти до одного з комітетів і повернути його заповненим. У Вашингтоні в
декількох частинах міста є спеціальні контейнери, де бажаючі можуть проголосувати. Наведені дані надходять із 31 штату. За
оцінками агенції «Рейтер», ця кількість,
швидше за все, швидко зростатиме з наближенням виборів, оскільки в найближчі дні
та тижні все більше штатів приєднуються
до дострокового голосування.
«Ми ніколи не бачили стільки людей,
які голосували достроково перед виборами», — зізнається професор Майкл Макдональд з Університету Флориди. Він прогнозує високу явку: на його думку, цього року
до 150 мільйонів американців заповнять
бюлетені. Урядова статистика свідчить,
що дострокове голосування зростало за популярністю ще до епідемії. Загальна кількість голосів, поданих напередодні дати
виборів, зросла більш ніж удвічі: з майже

Минулої середи, 7 жовтня,
пішов iз життя у віці 65 років
американський гітарист-віртуоз, автор пісень, продюсер, винахідник і засновник хард-рокгрупи Van Halen Едді Ван Хален. Про це повідомив у «Твіттері» його син і партнер по сцені
Вольфганг. Музикант упродовж
тривалого часу боровся з онкологічним захворюванням. 2000
року у Ван Халена діагностували рак язика. У 2019-му він
повідомив, що вже кілька років
бореться з раком горла.
Едвард Лодевейк Ван Хален
народився в Нідерландах у родині професійного музиканта
(саксофоніста та кларнетиста),
а в 1962 році разом із сім’єю переїхав до Каліфорнії. У дитинстві вчився грати на піаніно, пізніше з братом Алексом почали

❙ Нобелівську премію з хімії цьогоріч отримали чарівні жінки-винахідниці
❙ з двох континентів.
дено величезну силу, яка впливає на всіх нас. Він не тільки
став революційним у фундаментальній науці, а й дозволив створити нові сільськогосподарські
культури, а в майбутньому приведе до новаторських методів лікування захворювань», — сказав Клас Густафссон, голова Нобелівського комітету.

Світові ЗМІ зазначають що
Нобелівську премію з хімії вперше в історії отримали дві жінки, до того ж відносно молодого
віку як для наукового середовища. Розмір премії цьогоріч становить 10 мільйонів шведських
крон (близько 950 тисяч євро).
Вона буде поділена порівну між
лауреатками. ■

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Ігор ВІТОВИЧ
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Поштове голосування
За місяць до виборів у США мільйони американців уже
віддали свої голоси
25 мільйонів у 2004 році до 57 мільйонів у
2016-му. Це означає, що чотири роки тому
таким чином проголосувало близько 40%
всіх американців, які брали участь у виборах.
Президент США Дональд Трамп став запеклим супротивником розширення можливості голосувати шляхом листування
цього року. На його думку, це сприятиме
фальсифікації виборів. Республіканський
електорат рідше голосує достроково. Опитування «Рейтер» наприкінці вересня показує, що лише 2 відсотки прихильників Республіканської партії визнали, що вони вже
проголосували таким чином. Для порівняння: 5 відсотків прихильників демократів
це вже зробили. 58 % електорату Демократичної партії мають намір проголосувати до
3 листопада. У випадку з шанувальниками
республіканців цей відсоток нижчий і становить 40%.
Згідно з опитуваннями, американці цьогоріч більше мобілізовані на вибори, ніж чотири роки тому. У дослідженні американського Інституту моніторингу громадської

думки Ґеллапа, 74% респондентів зізналися, що «багато думають» про майбутні
вибори. У 2016 році 72% респондентів відповіли на це питання «так».
А тим часом президент США Дональд
Трамп, який 5 жовтня полишив військовий госпіталь, де проходив лікування від
COVID-19, написав у «Твіттері», що з нетерпінням чекає нових дебатів зі своїм суперником, кандидатом від демократів Джо
Байденом. Дебати призначили на 15 жовтня. Телеканал Сі-Ен-Ен повідомив, що лікар Трампа вважає стан здоров’я президента «як і раніше, дуже хорошим» і заявляє, що у глави Білого дому не виявляються
жодні симптоми захворювання. Критики ж
Трампа стверджують, що він перетворив Білий дім на «розсадник коронавірусу». Адже
після церемонії 26 вересня на галявині Білого дому (тоді очільник країни публічно
представив свою кандидатуру на пост судді у Верховному суді США) кілька учасників заходу заразилися коронавірусом, а через кілька днів і сам президент опинився в
лікарні. ■

■ ВТРАТИ

Наступний концерт — у небесах
Помер славетний рок-гітарист Едді Ван Хален
разом освоювати гітару і барабани. Свою першу групу брати
зібрали в 1964 році, але справжня історія Van Halen почалася
через 10 років, коли і з’явилася
ця назва. Успіх прийшов до колективу у складі братів Ван Хален, басиста Майкла Ентоні і
вокаліста Девіда Лі Рота на рубежі 80-х.
Упродовж багатьох років
група досягала високих рядків у чартах, стала однією з
найбільш продаваних в історії
США, а самого Едді Ван Халена
називали одним iз найкращих

гітаристів в історії. Сам же він
орієнтувався на Еріка Клептона і Джиммі Пейджа.
Едді Ван Хален відомий також як автор гітарного соло для
хіта Майкла Джексона Beat It.
Найуспішнішим альбомом рокгрупи став «1984», випущений
1984 року. Сингл Jump iз цього альбому дістався першого
рядка американського хіт-параду Billboard Hot 100. Ця найвідоміша пісня Едді Ван Халена стала гімном французького
футбольного клубу «Олімпік
Марсель».■

❙ Едді Ван Хален.

Влада Нагірного Карабаху повідомила, що половина його жителів були
змушені полишити свої будинки після
боїв, які тривають iз 27 вересня. Про
це розповів агенції «Франс пресс» Артак Белгарян, представник невизнаної
Нагірно-Карабаської республіки, відповідальний за питання громадянських
прав. Він уточнив, що 70-75 тис. людей
були або переміщені у внутрішні райони Нагірного Карабаху, або стали біженцями за межами цієї території. Нагірний Карабах нараховував 140 тисяч
мешканців, iз яких 99 відсотків є вірменами. Місцева влада та Вірменія звинуватили Азербайджан у нападах на мирних жителів, особливо в неформальній
столиці регіону Степанакерті, з моменту
відновлення бойових дій 27 вересня.

Спадкоємці «совка»
Білоруське державне телебачення назвало Україну та Литву колишніми республіками СРСР, а Польщу — колишньою Польською Народною Республікою, повідомив 7 жовтня незалежний
білоруський портал Tut.by. Служба зазначає, що такі назви з’явилися у підписах співробітників цих країн у деяких
інформаційних програмах, що виходили кілька днів тому на білоруському державному телебаченні. Як повідомляє
Tut.by, телекадри підписувались так:
«колишня радянська республіка Литва», «колишня радянська литовська
республіка», «колишня Польська Народна Республіка», «колишній УРСР»
(Українська Радянська Соціалістична
Республіка).
Політичний оглядач головного
медіахолдингу республіки — Белтелерадіокомпанії, керівник Білоруського союзу журналістів Андрій Кривошеєв заявив, що зміна назв незалежних держав має на меті «показати славне минуле, яке Білорусь колись ділила з
Польщею, Литвою та Україною», пише
Tut.by. За його словами, це відповідь на
«деякі заяви» представників влади цих
країн. За словами Кривошеєва, за допомогою таких «ностальгічних» підписів
головні білоруські телеканали хотіли
«дістатись до наших колег на заході та
півдні». «І, судячи з їх жорсткої реакції,
нас справді почули. Сподіваюся, вони
також зробили відповідні висновки»,
— підсумував він.

Українська по-італійськи
В Італії вийшов друком сучасний перекладний словник української мови. Як
повідомляє кореспондент «Радіо «Свобода», його видало відоме міланське
видавництво Hoepli, що спеціалізується на науковiй і навчальнiй літературі.
Як стверджують мовознавці, за обсягом
словникового матеріалу (132 тисячі слів
і значень), це перша праця подібного обсягу з української мови в західній лексикографії. Також iдеться про перший
словник, який відображає особливості
нового українського правопису після реформи 2019 року. «Для Італії це справді прецедент, бо в країні існує тенденція видавати такі об’ємні словники переважно «найбільших» мов (англійської,
французької, іспанської, німецької)»,
— зазначила у коментарі для «Радіо
«Свобода» авторка та укладачка українсько-італійського словника, кандидатка філологічних наук, мовна експертка Департаменту європейських, американських та інтеркультурних студій римського університету La Sapienza Олена
Пономарева. Вона з 2004 року викладає українську мову в університеті La
Sapienza, де україністика є окремою
дисципліною, а не при кафедрі русистики. Над укладанням словника у понад
тисячу сторінок філологиня працювала
сiм років. В Італії словник вийшов накладом у тисячу примірників. Є також
його електронна версія, якою можуть
користуватися усі охочі в різних країнах (Dizionario Ucraino-Italiano Hoepli).
Виданий словник є першою частиною
проєкту, оскільки передбачають створення другої частини — італійсько-української версії.■
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Петро Засенко: Система вимагала
знати, що в колеги у портфелі
Про Тичину і Сосюру, Драча й інших літераторів,
починаючи з 1950-х
Руслан НОВАКОВИЧ

Цьогоріч у березні минуло 40 років, як пішов із життя неперевершений прозаїк
Григір Тютюнник. Найближчим його другом і побратимом по духу був знаний поет
Петро Засенко. Саме в нього вдома багато літ зберігалися рукописи оповідань майстра, завдяки чому побачила світ збірка відновлених від цензурного втручання творів
Тютюнника «Холодна м’ята».
Мені не раз випадало бути свідком виступів Петра Петровича в школах Києва, коли
він ділився проникливими спогадами про товариша, влучно описуючи ту трагічну
добу, двобій з якою не кожен витримав. На цю зустріч з поетом я приїхав у його рідні Любарці на Бориспільщині, до хати, яка зустрічала Максима Рильського, Остапа
Вишню, Андрія Малишка, Василя Швеця, Миколу Вінграновського, Дмитра Павличка. Аби поговорити про літературу і дружбу...

«Не звертайте на нього увагу —
він дурний!»

«В світлі положень товариша Сталіна
про мовознавство...»

■ Петре Петровичу, поезії прийшли
до вас із дитинства?
— Десь у п’ятому класі я написав
найпершого вірша про переростка (хлопець залишився на другий рік):
Всім відомий наш Микола
Нічого й казати
Він зайняв аж перше місце
По партах стрибати!
У школі видавали стінну газету,
де й помістили той вірш за підписом
«Учень», після цього дебюту я став редактором шкільної газети. З часом написалися більш серйозні рядки: «Вже зорі
світяться туманно// В безодні неба голубій...»
■ І був перший гонорар?
— Гонорар був пізніше: в 1947-му намалював гасла для колгоспу, і мені дали
півтора пуда збіжжя. Родина вижила, а
навколо гуляла смерть.
■ Кажуть, ви всі книжки в школі перечитали.
— І в шкільній, і в сільській бібліотеці. На церковищі (більшовики ж храм
знищили) збиралися діти і гукали: «Петре, розкажи щось цікаве». І я починав
про Тома Сойєра, про індіанців, про «Наутілус». Слухають, аж роти пороззявляють. І досі дехто згадує мої «лекції»
просто неба.
■ Ваші вірші високо оцінили Малишко і Сосюра, чи не так?
— Андрій Самійлович якось нас із Василем Діденком побачив на вулиці й запросив до дому. Ми напівголодні, а там
обід, чарка із самим Малишком. Це було
щастя! Частенько ми зустрічали в Малишка Миколу Шеремета. Якось вони
послухали нас, а потім Шеремет почав
критикувати молодих поетів, не лише
нас — усіх! Коли ж той пішов, Малишко каже: «Не звертайте на нього увагу —
він дурний!»
До речі, коли приймали молодь у
комсомол, на бюро інколи запитували:
«Хто найперший комсомольський поет
в Україні?» — «Леонід Первомайський» — «Правильно. А хто другий?» —
«Павло Усенко» — «А третій?» — «Микола Шеремет». І тут така характеристика Шеремета з вуст класика! Я Малишкові цитую з вірша Павла Тичини
«За всіх скажу, за всіх переболію» рядки: «Я дійшов свого росту і сили, і побачив ясне в далині, товариство, яке мені
діло, чи я перший поет, а чи ні?». А Андрій Самійлович: «Це ж Тичина й відповів на нікчемно пронумерованих поетів!»
■ Хіба міг Тичина — колишній семінарист — бути комсомольським поетом?
— Звичайно! А Сосюра на студії читав власні вірші, потім просив нас почитати свої. І лагідно оцінював: «Не
все, що записано в риму, є поезією! Ось
у Засенка про «золоті відерця» і в Діденка «я цілую синій дощ губами» — ото
поезія.

■ Чи були в університеті дисидентські рухи в той час?
— Я став студентом у 1954 році і моє
навчання припало на «хрущовську відлигу», тому дисиденства не було.
А в 1952 р. на філфаці викрили «націоналістів»: Волошенюка, Лисенка...
Був процес. Про це в спогадах «Стежками-дорогами» написав прекрасний поет
Іван Гнатюк.
На першому курсі була викладачка
порівняльної граматики Сарнацька. У
1952-му вона закінчила кандидатську з
мовознавства, в основі якого, як завжди, — вчення Марра. І раптом виходить
стаття Сталіна на цю тему. І вже Марра
відкинули, а всі лекції починалися словами: «В світлі сучасних положень товариша Сталіна про мовознавство...». Сарнацька змушена була переписувати дисертацію наново.
В 60-ті роки репресії знову повернулися. І вже на нашому факультеті, як мені
розповідали, проводять збори щодо заарештованого студента і головуюча допитується в співмешканця: «Як це ви
жили в одній кімнаті і не знали ворожих
настроїв сусіда? Не знали, що в нього в
портфелі?!»
■ Після навчання довелося стати газетярем?
— Працював у газеті «Київська правда», пізніше у «Колгоспному селі» (зараз
це «Сільські вісті»). Аж потім потрапив
у потужне молодіжне видавництво «Молодь». Там існувала студія, якою керував блискучий поет, а найважливіше —
педагог, Дмитро Білоус. Саме з його долонь випурхнуло талановите покоління
«шістдесятників».
Пощастило на колектив однодумців:
Іван Дзюба, Дмитро Чередниченко, Сергій Плачинда, Юрій Банзьо, Віль Гримич. Відразу ж я впрягся в боротьбу с графоманством і неохайністю в слові.
■ Ви були прискіпливим редактором?
— Так. Доходило до того, що відомі письменники брали мене за барки, а
потім ще скаржилися керівництву. Одного разу прийшла скарга аж на 4 аркушах! Читаю: «Я стою на утьосє, с которого мєня хочет свєргнуть Пєтро Засєнко»
(сміється). Траплялися часом люті графомани. Один каже: «Да я вас зараз вдавлю оцими руками», а друга: «Да кто ви
такой? Я оставіла в літєратуре очень глубокій слєд! Моі повєсті чітал сам Шолохов!». Запитую, що саме він читав? «Ето
нє ваше дєло!».
За більш ніж десять років праці в
«Молоді» я навчився говорити й ладити
з людьми. Це помітили і почали… вербувати в «стукачі»!
■ Оцінили ваш комунікативний талант?
— (Сміється). Ні, просто я був секретарем комсомольської організації. Приходив на збори офіцер iз КДБ — знайомився з анкетами членів студії. Піз-

❙ Петро Засенко і Григір Тютюнник. 1973 р.
❙ Архівне фото Володимира БІЛОУСА.
ніш призначили зустріч біля кінотеатру
«Орбіта» і — в авто. Повезли на Річковий
вокзал, відкрили якийсь кабінет. Було їх
двоє. «Вчора ввечері ви були в буфеті на
залізничному вокзалі», — і кажуть хто
ще зі мною чаркувався. «Що за анекдоти розповідав Василь Гінчак?» — спантеличи, буцімто все про мене знають. І
пропозиція співпрацювати: «Вам не треба буде нічого писати. Лише коли будуть
приїжджати українці з діаспори, потрібно з ними побути. Потім розкажете. Ви
ж прекрасно вмієте розмовляти з людьми, ми знаємо». Як не пресували — відмовився.
Потім було продовження. Поет Володимир Мардань нагадує мені: «Ти казав
Олександру Завгородньому, що досить
уже віршів про Леніна писати». А це ж
рік тому було! Ну, я вже на гачку, думаю.
І 1969 року заборонили і вилучали з книгарень мою збірку «Князівство трав». Це
була помста з боку системи.
■ Який же «діагноз» приліпили книжці?
— Хуторянство, зневажливе ставлення до колгоспів, націоналізм.

«У партію не піду —
вона вбила мого тата»
■ Партія і цензура обмежували творчий політ?
— Вони за нами стежили, ще й серед колег були «навуходоносори». Друкарську
машинку можна було купити лише записавшись у чергу. Володимир П’янов у Спілці складав ці списки й попередив мене — в
універмазі машинки з міченими літерами.
Тому машинки один одному не позичали.
Мене просив дисидент Василь Рубан продати свою, я не погодився. Бувало в Ірпіні, в
Будинку творчості, письменники пішли на
обід, а агент пройшовся по номерах, на машинках «клац-клац» і папірець із собою.
Або насічки на літерах робили. Так ідентифікували автора.
■ Багато письменників були партійними і з радістю користалися з того. Чи
вас не спокушали часом партійною перспективою?
— Пропонували й не раз. Доводилося викручуватися, мовляв неготовий.
Пам’ятаю відповідь Григора Тютюнника
на пропозицію вступу до КПРС від Богдана Чалого: «Бодю, я в твою партію не піду
— вона вбила мого тата». Та я й не вірив
тій партії.

■ Тому, може, у вас всього п’ять книжок i вийшло? А були ж такi, що й вірили, і служили...
— У Тичини одна із збірок називалася «Комунізму далі видні». Симоненко
був комуністом, але ж віршів про Леніна
в нього немає. В родинах Олійників і Драчів свято вірили в комунізм, а в нашій —
ні. Я їх не суджу. «Шістдесятники» стояли обома ногами в різних човнах — а
море бушувало. І треба було встояти! Деякі були партійними, тобто на прив’язі. І
всі під наглядом!
Хіба можна людину судити за страх?
Мали помилки, а хто їх не мав?! Але, водночас, вони не могли не сказати правди.
Борис Олійник писав: «Я гордий тим, що
українець зроду». Це промовиста декларація власного націоналізму.
■ Одним треба навчитися каятися, а
іншим — прощати... І врешті-решт написати правдиву історію радянської літератури без купюр. В інтернеті «гуляє» лист
1973 року про засудження дій Світличного, Стуса, Сверстюка, Караванського,
братів Горинiв, Чорновола та інш. Адресований голові КДБ СРСР Юрію Андропову і голові Спілки письменників СРСР
Георгію Маркову. Підписали лист усього
троє: Павличко, Драч, Яворівський. Як
до цього ставитися сьогодні?
— Чув я про той лист... Не можу сказати, як це сталося... Але переконаний,
усі троє — талановиті митці і великі патріоти України. Власним життям довели
це. Ці листи не перекреслять їхню творчість. Зараз чимало з’являється «браконьєрів», які, позираючи на негативні
явища в нашій культурі, готові викосити всю культуру. Було вже занесли ніж
над творчістю Андрія Головка — стаття
2017 р. в «Літературній Україні» «Трудний письменник». Хто ви такі, аби так
нищівно судити талант?
Панас Рудченко писав під псевдонімом Панас Мирний, мав проблеми з охранкою, за ним стежили. Але ж служив
імперії чиновником високого рангу! Коли
в нього запитали царські нишпорки: «А
гдє же Панас Мірний?» Він відповів:
«Так єго кості уж давно згнілі в Сібірі».
Теж жив подвійним життям!
Тому краще ми самі проаналізуймо
діяльність письменників і хто де навколішки ходив iз партквитком, потураючи владі. Такі письменники, як Собко і
Вільний, нічого не підписали, але на пи-
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тання художньої вартості їхніх творів вже
відповіла історія і, напевно, ще скажуть
літературознавці. Я за відкритя архівних
даних, але не для того, щоб глумитися над
письменниками, а для аналізу доби. Хворі
не завжди винні у своїй хворобі...
■ Під архівними даними ви маєте на
увазі доноси?
— Наприкінці 60-х років на зборах
я виступив з іронічною промовою. Мовляв, раніше багатотомники складалися з творів письменника і його листів. А
сучасним творцям треба добавити ще й
томи доносів. Багатьох стукачів ми знали,
а Григір навіть в обличчя одному сказав:
«В тебе очі, як дві повії з Хрещатика».
Але, попри все, були спалахи геніальних поезій, і це справжній скарб нашої літератури. В ХХ столітті таких скарбів набагато більше, ніж у ХІХ-му.

«Вказівка, щоб ім’я Григора Тютюнника
більше не згадувалося»
■ В боротьбі з системою ламалися долі
і життя...
— Доля Григора Тютюнника є однією з
найтрагічніших ілюстрацій цього двобою.
Десь у 1974 р., коли ми з Тютюнником
працювали у видавництві «Веселка», терміново запрошують усіх на збори. Кажуть,
буде цензор! А Григора в той день не було. І
ось цензор iз трибуни каже: «Ми всі з вами
працюємо в галузі літератури. Ви пишете,
а ми здійснюємо нагляд. Бо є два погляди
на нашу Україну: радянський і ворожий,
націоналістичний. Так от, є вказівка, щоб
ім’я Григора Тютюнника більше не згадувалося ані як перекладача, ані як автора.
А хто порушить це, буде відповідати місцем роботи».
Переповідаю Григору. Він змарнів:
«Так що ж получається? Я написав лише
напівправду, й за це мене викидають iз літератури. А як написав би всю правду?
Мене що, вбити треба?!»
■ Пане Петре, а Григора попереджали
про можливі репресії?
— Якось підзиває мене Віталій Коротич: «Ти чув, які запитання ставив на
зборах Тютюнник?» — «Чув, а що?» —
«Так скажи йому, що в Ленінському райкомі партії про це вже знають. І якщо він
так буде поводитися надалі, то це буде не
на його користь» — «Віталію, так ти сам
скажи!» — «Ні, ми вирішили, що ти мусиш сказати, бо ти найближче до нього
стоїш!». Розповів я це Григору, а він: «Да
пішли вони під три чорти!»
■ Ви з Григором були друзями «нерозлийвода». Розкажіть про цю дружбу.
— Майже щодня спілкувалися. Я на
вихідні їздив у село — мати ж сама в хаті.
Підходжу й чую — співає. Душа спокійнішає. А колись приїхав — на два голоси співають: «Ой ти місяцю, я зіронька ясная, ой
ти парубок — я дівчина красная...». Заходжу, а то мати з Григором співають. Йому
захотілося мене побачити — приїхав аж у
село! До речі, ця пісня була записана саме
на Бориспільщині Миколою Лисенком.
Декого з моїх односельців Григір увічнив у своїх новелах. Наприклад, в оповіданні «Нюра» він пише про мого сусіду
Петра, який працював у колгоспі рахівником. Обережний, полохливий, «как
би чего не вишло», в селі його називали
«Нюра». Жив собі чоловік і раптом хтось
тупнув і сказав: «Цить!». І людина зламалася, стала рабом, навіть хода змінилася.
Якось iз Григором iдемо селом, а назустріч сусіда. «Диви, Нюра йде!» — каже до
мене Гриць. «Впізнав?» — сміюся. Це ж
він його вперше побачив! «А ти знаєш, як
його прізвище?» — запитую. Григір знизує плечима. «Гай-да-ма-ка!» — кажу. Розумієте, аби Тютюнник ввів це прізвище в
текст, цензура не пустила би в друк.
■ Чому?
— Бо це ж драматизує злам національного характеру. Апофеоз національного
падіння. Читачу відразу стане зрозуміло,
що це радянський лад довів людину до такого.
У нашому селі Григір чимало назбирав
слів. У незакінченій повісті «Житіє Артема Безвіконного» його герой до діла й без
діла тулить слово «понімаш». Це елемент
сільського суржика. Через 20 років після
Григора я зустрів це слово в романі Віктора Астаф’єва «Прокляті й убиті». Чи автор запозичив його у Гриця, чи дійсно десь
чув? До речі, роман прекрасний і правдивий — так ніхто про Другу Світову не на-

писав.

Чому він вчинив самогубство?
■ Коли читаєш його оповідання, відчуваєш пекучий біль за просту людину, як
він iз таким болем жив?
— Якось він показує мені на одного:
«Бачиш, отой хоче бути письменником.
Але скаржиться, що в нього болить серце... То я тебе спитаю, чи може в українського письменника не боліти серце?»
■ Чому він вчинив самогубство? І чи ви
могли це попередити?
— Аби ж я тоді був у Києві — цього б
не сталося! Був у відрядженні... Йому бракувало підтримки в родині. Якось гостив
у них удома на Раєвського, 28 (досі меморіальної дошки немає!), і Людмила Василівна до нас: «Ви чули, Женя Гуцало
нову книжку видав?» Це про збірку «Хустина шовку зеленого». Григір мовчить.
Жінка зібралась і пішла на роботу, а він
услід показує: «Ото Люда — всі мої ненаписані твори». Я почав його заспокоювати, мовляв, жінкам завжди потрібні гроші. А Григір відповідає, що не може за гроші писати. До речі, йому й теща колись
казала: «Ти, Грицю, пиши, як Собко. Он
скільки написав томів!»
Григір знав, що в Гуцала тисяч cім
карбованців є. А тут знову нова книжка! Підходить до телефона, набирає номер: «Женя, в тебе ж гроші є..» А той запитує, мо’ тобі позичити? «Та ні! Ми ж iз
тобою домовлялися тримати планку в літературі? Більше мені нема з ким домовитися! В «Мертвій зоні» ти її тримав. А зараз що написав?» Гуцало виправдовується. Григір: «Женя, так ми ж домовлялися
з тобою... Женя... да пішов ти!» Й поклав
трубку.
Розмови про те, що начебто Григір
хотів Шевченківську премію, а йому дали
ім. Лесі Українки, і в такий спосіб він помстився — брехня! Він навіть готувався до
промови про творчість Лесі, просив у мене
книжки про неї.
■ Ви стали на захист Тараса Шевченка, коли його паплюжив Олесь Бузина, і
разом iз Сергієм Плачиндою та іншими
судилися з кривдником. Чим закінчився
суд?
— А нічим. Немає такої статті, аби покарати автора за його ненависть до Кобзаря. Отак сказав суддя. Олесь приходив
особисто на засідання і все торочив: «Я
Шевченка с дєтства нє любіл. Кто мнє запрєтіт висказивать свойо мнєніє? Еслі би
нє Енгельгарт, со врємєнєм, гдє-то на хуторє погіб би от алкоголізма нікому нє ізвестний маляр Тарас». Я йому кажу: «Що
значить «єслі би»? Історія не знає умовного способу. Шевченко відбувся і його знають у світі!»
■ Що вам болить у сучасній українській літературі?
— Різкий спад у художній літературі.
Неохайність у письмі. Нечасто побачиш
якісно виписаний характер або образ. Роздувають популярність Жадана. Але живого мовного тла в його творах я не знайшов.
Для існування повноцінної художньої літератури сучасної лексики замало. Колись менше було мовного сміття і народ
сам творив мову. Збиралися на посиденьки й балакали так щиро й блискуче, приповідками, прислів’ями наче перлами пересипали. Сучасна мова твориться людьми, одірваними від села, від колиски тієї
мови. І якщо раніше хоч якась пуповина єднала соціальні прошарки, бо ж сім’ї
були великими, то тепер зросійщені містяни — батьки й учителі, втративши зв’язок
із селом, намагаються прищепити дітям
суху й безбарвну лексику. Телевізор та
інтернет наповнили говірку покручами,
росіянизмами, сленгом, аморальними темами. Те, що вважалося гріхом, тепер приклад для наслідування. А скільки неправильних наголосів, закінчень, граматичних форм! Та що казати, як села того, яке
вміло по-справжньому працювати й веселитися, не-ма-є...
Але треба надолужувати, вчитися!
Добре, що можна відкрити класиків і почитати, зануритися в справжнє мовне буяння.
■ Петре Петровичу, чи побачать читачі ваші нові поезії? Чи плануєте «вибране» і спогади?
— Хотілось би. А ще видати збірники
літературознавчих статей і перекладів. ■
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■ ФУТБОЛ

Урок на майбутнє
В ослабленому складі українська національна збірна
зазнала у Франції найбільшої поразки в своїй історії

❙ У дебютному матчі за збірну України воротар Георгій Бущан не раз виручив
❙ свою команду, але, в підсумку, пропустив від французів сім м’ячів.
❙ Фото з сайта sport.ua.
Григорій ХАТА
На перший погляд, причина розгромної поразки національної збірної України французам
— 1:7, котра стала найбільшою невдачею «синьо-жовтих» за всю історію вітчизняного футболу, доволі банальна. Перед товариським поєдинком на «Стад де Франс» очільник «синьожовтих» Андрій Шевченко залишився без цілої низки ключових виконавців. Коронавірусний
форсмажор призвів до того, що в товариському
матчі проти чинних чемпіонів світу за Україну дебютували одразу четверо гравців, а склад своєї
експериментальної команди її наставник назвав
молодіжним.
Через коронавірус та пов’язану з ним самоізоляцію поза грою залишилися шестеро виконавців донецького «Шахтаря», котрі останнім
часом виступали «основою» для синьо-жовтої команди. При цьому позитивні тести на коронавірус здали одразу троє воротарів збірної, тож
на гру з французами в якості другого голкіпера «синьо-жовтим» довелося заявити 45-річного Олександра Шовковського — помічника Шевченка у збірній, котрий понад чотири роки тому
завершив свою професіональну кар’єру.
Уже сам цей факт говорив про неординарність ситуації, в котру потрапила збірна України.
Дехто напередодні матчу передбачав, що організатори можуть і відмінити українсько-французьке протистояння. Утім прийнятий Європейським
футбольним союзом в умовах коронавірусної
пандемії медичний протокол, котрий зобов’язує
команди грати матч навіть за наявності в їхній
заявці 13 футболістів, не залишив «синьо-жовтим» іншого вибору, ніж виходити в ослабленому складі на поєдинок проти найсильнішої збірної чемпіонату світу-2018.
Що з того вийшло, достатньо лише поглянути
на підсумковий рахунок двобою. «Потрапивши в
таку ситуацію, я можу сказати, що гравці з усією
серйозністю поставилися до гри. Але сьогодні неможливо порівнювати нашу команду з Францією.
Трапився форсмажор. Французька збірна — чемпіон світу й одна з кращих команд. Ми ж не змогли привезти на «Стад де Франс» свій найкращий
склад, аби хоча б якось конкурувати з іменитим
суперником», — зазначив Андрій Шевченко.
***
На посту очільника «синьо-жовтих» Шевченко одразу почав прищеплювати збірникам атакувальну модель гри. При цьому ставку молодий
тренер постійно робив на футболістів «Шахтаря», котрі більше за інших в українському футболі знайомі з креативною тактикою. Викликаючи щоразу на збір близько трьох десятків футболістів, у підсумку, Шевченко поставив грати
лише половину з них.
Вочевидь, боячись оступитися, головний
тренер так і не наважився системно перевірити
в дії дублерів основного складу, хоча, без сумніву, з таким колективом «синьо-жовтим» значно легше б давалися спарені матчі у відборах на
великі міжнародні турніри.

■ ТАБЛО

Товариський матч. Франція — Україна
— 7:1 (Камавінга, 9; Жиру, 24, 33; Миколенко,
39 (у свої ворота), Толіссо, 65, Мбаппе, 82, Грізманн, 87 — Циганков, 52; Ф: Манданда (Меньян, 46), Дінь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46),
Павар, Ауар (Грізманн, 59), Толіссо, Камавінга (Погба, 59), Нзонзі, Жиру (Бен Йєддер, 74),
Мартіаль (Мбаппе, 46); У: Бущан, Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарний, Конопля, Макаренко (Шепелєв, 62), Харатін, Малиновський (Циганков, 46), Зубков
(Безус, 70), Ярмоленко (Яремчук, 62), Шапаренко).
Після фіаско українців на «Стад де Франс»
довелося почути думку, що нашій збірній зарано
ще грати проти «важковаговиків» світового футболу. «Не рівня ми їм», — кажуть окремі оглядачі вітчизняного футболу.
Проте здається, що причини принизливої поразки українських футболістів варто шукати трохи в іншому місці, адже навіть скромна збірна
Білорусі не так давно грала внічию на «Стад де
Франс» iз «триколірними». Можна припустити,
що головну роль у провалі «синьо-жовтих» на
«Стад де Франс» вiдіграла психологія.
***
Поскаржившись на передматчевій пресконференції на неможливість задіяти в матчі свою
найкращу збірну, Шевченко, умовно кажучи,
підрізав крила тим підопічним, які залишилися
в строю. Можливо, таким чином Андрій Миколайович випрошував у свого візаві поблажливості
щодо складу. І, зрештою, усіх своїх мегазірок
Дідьє Дешам залишив у запасі, зі стартових хвилин надавши шанс умовним резервістам.
Проте українська збірна виявилася неготовою грати навіть iз такою, кадрово «ослабленою», французькою командою. Довгий час відчувалося, що підопічні Шевченка з великим острахом діють на полі, побоюючись здійснити будьяку помилку. У хлопців Шевченка, як-то кажуть,
усе валилося з ніг, а господарі раз по раз використовували помилки недосвідчених українських
футболістів. По суті, вже в першому таймі ветеран «триколірних» Олів’є Жиру самотужки розгромив захист «синьо-жовтих», долучившись до
всіх чотирьох забитих до перерви м’ячів. Бодай
трохи оживити гру «синьо-жовтих» зумів Віктор
Циганков, але на його появу на полі швидко зреагував Дешам, залучивши до гри своїх мегазірок
Антуана Грізманна та Поля Погба.
Хай там як, а подібного роду провали в грі
команди — це точка нового відліку. «Нам є ще
куди рости та прогресувати», — наголосив після невдачі в передмісті Парижа півзахисник української збірної Руслан Малиновський. І здається, що саме в поєдинках із грандами прогресу
можна досягти найбільше. Головне, аби наставники довіряли місце в складі футболістам не з
основної обойми, бо, як показує історія, постійного в житті нічого не буває. ■

Читайте
в наступному
номері:
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У Прогресі таки є прогрес
Довгожитель із села з дивною назвою секрету свого довголіття не знає, і взагалі незчувся,
коли й прожив сто літ

КАЛЕЙДОСКОП
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■ БЕБІБУМ

Початок нової
«кар’єри»
Нікі Мінаж уперше стала мамою і готується
присвятити сім’ї весь свій час
Ще в липні реп-співачка Нікі Мінаж зробила гучну заяву, що збирається покинути сцену і
присвятити себе сім’ї, а вже у жовтні з’явилося
повідомлення, що вона народила первістка (хоча
дитина з’явилася на світ іще 30 вересня). 36-річна зірка репу та її 42-річний чоловік Кеннет Петті не оголошують стать дитини та інші подробиці,
пов’язані з немовлям. Відомо, що співачка ще в
підлітковому віці втратила дитину, власне, зробила аборт, через що дуже переживала і ці почуття висловила в пісні All Things Go. Та це не єдиний сумний епізод у житті Оніки Тані Мараж (як
насправді звати жінку).
Народившись на острові в Карибському морі
в дуже екзотичній сім’ї — батько наполовину африканець, наполовину індієць, мама — малайзійка, дівчинка пережила і злигодні, і п’янство та наркоманію батька, і його бійки та, що найгірше, майже трагічний фінал, адже вони мало не загинули в
пожежі через нього. Після чого, щоб утекти від тирана, мама дівчинки важко працювала і, врешті, переїхала разом із донькою у США. Оніка «втекла»

від депресії в музику, що й порятувало її.
Сьогодні Нікі — володарка кількох нагород
American Music Awards, а також авторка чотирьох альбомів, відома співачка, а віднедавна — ще й щаслива мама. Та чи стане все це запорукою радісного
й безхмарного сімейного
життя? Адже чоловік
Мінаж — Кеннет
— свого часу
був засуджений
за ненавмисне
вбивство, а також проходить
у поліцейських відомостях як сексуальний злочинець. Можливий варіант, коли
дитячі жахи можуть повернутися
в доросле життя...
■
Нікі Мінаж.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №97

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 12 до 18 жовтня
Овен (21.03—20.04). Тиждень буде багатий на часті поїздки та ділові відрядження. Чекайте вигідних пропозицій вiд партнерiв щодо
співпраці.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Телець (21.04—21.05). Не сумнівайтеся
у своїх силах, навіть якщо доведеться працювати в новій галузі. Просто вивчіть відповідну
літературу й трохи попрактикуйтесь.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
Близнюки (22.05—21.06). Ви смiливо
можете планувати важливі зустрічі та переговори. Завдяки дiловим якостям вдасться вмовити партнера пiдписати контракт.
Дні: спр. — 11; неспр. — 14.
Рак (22.06—23.07). Перевірте, скільки справжніх друзів у вас є, тiльки повiдомте
всім, що ви на мілині. Не переживайте, адже в
цій справі головне не кількість.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

Лев (24.07—23.08). Не чекайте, поки
хтось вирішить за вас, чим ви хочете займатися. Згадайте, про що ви мріяли кiлька років
тому, і намагайтеся втiлити iдеї в життя.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Діва (24.08—23.09). Нарештi вдасться
визначитися з професiєю, ви станете відмінним
фахівцем у фiнансових справах. А вже якщо ви
виберете творчу сферу, вам не буде рівних.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Терези (24.09—23.10). Попереду несподівані зустрічі, цікаві пропозиції. Ви зможете нарешті знайти добре оплачувану роботу.
Смiливо берiться за будь-якi проєкти.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви занадто прискіпливі до своїх недоліків, переважно
надуманих, а це відлякує потенційних кавалерів. Посміхніться, адже ви чарівні, і це безперечно.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

Стрілець (23.11—21.12). Сприятливий
перiод для укладання фiнансових угод. Важко буде відмовитися від привабливих пропозицій, які сипатимуться на вас немов із рогу
достатку.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Козеріг (22.12—20.01). Деяким шанувальникам буде до душі ваша стрімкість, тому
не дивуйтеся, коли звичайне запрошення в кафе
обранець сприйме як пропозицію руки і серця.
Дні: спр. — 12; неспр. — 15.
Водолій (21.01—19.02). Ваш знак у багатьох асоціюватиметься з багатством. З’явиться
чимало охочих позичити у вас гроші на невизначений термін.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Риби (20.02—20.03). Ваш підприємницький талант здивує навіть найближчих друзів.
Вони допоможуть вам у складній ситуації, сміливо можете взяти їх у свої компаньйони.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16. ■

■ ПОГОДА
10—11 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiд- мінлива
хмарність
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +17...+19. Пiслязавтра вночi +10...+12, удень +17...+19.

Захід

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +16...+18.
Вінниця: невеликий дощ. Уночi +10...+12, удень +18...+20.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +13...+15, удень +20...+22.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. Трускавець: уночi +7...+9, удень +15...+17. Моршин: уночi +7...+9,
удень +15...+17.
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Воскові комірки, у яких бджоли зберігають мед і вирощують потомство. 8.
«В тебе ... весь хороший, будеш мати
мірку грошей» («Щедрик»). 12. Пристрій, яким у домашніх умовах розмелюють зерно; ручний млин. 13. Місто на півночі Італії, де розташований
один із найдавніших університетів
країни. 15. Найвищий представницький орган у кримських татар. 18. Гол,
забитий у власні ворота. 19. Давньоримська богиня ранкової зорі. 20. Річка в Німеччині, на якій відбулося історичне з’єднання двох фронтів антигітлерівської коаліції у часи Другої світової війни. 22. Солодкий алкогольний
напій. 24. Податок, данина, яку платили московським і татарським феодалам народи Поволжя й Сибіру. 25. Навхрест скріплені й обмотані колючим
дротом колоди або рейки, які застосовують проти ворожих танків і піхоти. ■
Кросворд № 94
від 2—3 жовтня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

По горизонталі:
1. Творче псевдо французької
письменниці Аврори Дюпен, авторки
роману «Консуело». 3. Галантне напівприсідання як знак поваги. 9. Отвір у
дверях для підглядання, хто прийшов.
10. Найвища у світі гірська вершина.
11. Провокаційна виклична поведінка, що суперечить загальноприйнятим нормам. 13. Те, що обіцяв лишити по собі король Людовік XV. 14. Великий прозовий літературний твір. 16.
Дитяча гра в доганялки. 17. Столиця
Азербайджану. 19. Різновид японського мистецтва мультиплікації. 21.
Ім’я героїні нового роману Марини
Гримич про повоєнне письменницьке
середовище. 23. Гірський хребет на
кордоні Киргизії і Казахстану. 26. Дорожня сумка. 27. Довга тоненька хлібина з білого борошна. 28. Металева
скринька з отвором для збирання пожертв у церкві. 29. Загуслий сік, що
виступає на стовбурах деяких фруктових дерев.
По вертикалі:
1. Льотчиця, що після звільнення з російського полону стала народною депутаткою. 2. Річка на Тернопіллі і творче псевдо українського співака Андрія Підлужного. 4. «... був парубок моторний. І хлопець хоч куди
козак. Удавсь на всеє зле проворний,
завзятіший од всіх бурлак» (Іван Котляревський). 5. Поїзд, автоколона або
група літаків певного призначення з
людьми та вантажем. 6. Ім’я головного героя поеми Пушкіна «Цигани». 7.

Грибник у лісі знаходить величезний червоний гриб.
— Зозуле, прокукукай, скільки
мені жити залишилося?
Чути довге кування.
— Значить, їстівний, беремо!
***
— Учора вранцi моя дружина спiвала у квартирi, але потiм хтось кинув у
вiкно камiнь.
— Мабуть, щоб краще чути.
***
Прийшла додому під ранок. Мій

чоловiк переді мною годинником вимахує і кричить, а я йому кажу:
— Прибери годинник, мій батько
перед матір’ю взагалі календарем махав — і нічого!
***
Господиня — гостю:
— Ви вже йдете? На вулиці сильний дощ. Може, повечеряєте з нами?
— А що у вас на вечерю?
— Відварені макарони.
— Та ви знаєте, дощ не такий уже
й сильний.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009097
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 503
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Дара ГАВАРРА

