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Місії ОБСЄ передано 

ноту про обстріли, 

в яких загинули й 
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Візитками 

голови громади 

можна й 

закусити

Їстівний креатив
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Сьогодні ще можна передплатити «Україну молоду» на четвертий  квартал                            стор. 7

Паперове «перемир’я» 

Студенти і викладачі Харківського університету будівництва та архітектури  обурені тим, що долю більш рейтингового навчального закладу вирішили без жодних консультацій і врахування їхньої думки.
Фото з сайту 2day.kh.ua.
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Держпрограма розвитку 
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сприятиме зростанню 

потенціалу українського 

високотехнологічного сектору

Економіка повинна мати крила

РИМА ТИЖНЯ

Вірш без кінця
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Обрані нами отці-депутати 
Мусили б ревно про виборця дбати, 
Але вони все дебатять дебати 
Так, що вже встигли усіх задовбати: 
— Як би іще нам усіх здивувати? 
Може, країну переназвати? 
— Може, ще більш приголомшимо світ — 
Змінимо мову і алфавіт? 
Але при цьому вони і не пробують 
Змінити країну, зміцнити добробут. 
Їхні реформи смішні й поверхові. 
І ми вже до виборів нових готові! 
Та обрані нами вже й ті депутати, 
Що нібито мусять про виборця дбати... 
(Див. спочатку).
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,645 грн 

1 € = 31,517 грн

1 рос. руб. = 0,366 грн

Стихійне об’єднання харківських університетів обурює 
студентів і викладачів вишів, які втратили рідні стіни

У тісноті і 
з образами



П’ЯТНИЦЯ, 17 ВЕРЕСНЯ 20212 ІнФорУМ
«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 млн 97 тис. 685 людей, iз них отримали одну дозу — 
6 млн 97 тис. 683 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 млн 9 тис. 66  людей (із них двоє 
осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11млн 106 тис. 749 щеплень».

Дані МОЗ України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
оцінюються 

збитки від втрат у Криму і Чорному морі, за-
явив ексзаступник голови Держслужби геоло-
гії та надр України Роман Сарамага.

У 50 млрд закони
ухвалили нарде-

пи дев’ятого скликання за два 
роки роботи, поінформували у 
Комітеті виборців України.

гривень
на місяць україн-

ці витрачають на лікування, констатував 
аналітик Фонду «Демократичні ініціати-
ви» ім. І. Кучеріва Петро Бурковський.

власників 
землі

не планують найближчим часом її продавати, 
повідомив міністр аграрної політики та про-
довольства України Роман Лещенко. 

закладах
вищої освіти України в новому нав-

чальному році почнуть викладати нову дисципліну — 
«Інноваційне підприємництво й управління стартап-
проєктами», повідомили на «Урядовому порталі».

552 Понад  95% У 85До  500
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

COVID-19

Захід може 
стати 
«червоним»
Ситуація 
з коронавірусом 
продовжує 
загострюватися
Світлана МИЧКО

 Коронавірусна ситуація в Україні 
продовжує загострюватися. Станом 
на ранок вчорашнього дня, за офіцій-
ними даними Міністерства охорони 
здоров’я, за попередній день зафік-
совано 5 тис. 744 нові випадки захво-
рювання на COVID-19, госпіталізова-
но з цим діагнозом чи підозрою на ньо-
го1 тис. 507 осіб, видужало — 1 тис. 
499, померло — 101. Найбільше ви-
падків зареєстровано на Львівщині — 
552, Харківщині — 498 та Дніпропет-
ровщині— 415, а також у столиці — 
362. При цьому за  добу 15 вересня ме-
тодом ПЛР було протестовано 34 тис. 
420 осіб, методом ІФА — 7 тис. 942, екс-
престестами — 30 тис. 569.
 Тим часом у ході виступу в ефірі 
24-го канала міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко назвав ще чотири об-
ласті, які за показниками (якщо бра-
ти до уваги не абсолютну кількість, а 
показник захворюваності на 100 тисяч 
населення) швидко наближаються до 
«червоної» епідемічної зони. Це Чер-
нівецька, Тернопільська, Волинська 
та Закарпатська. Саме в цих регіонах, 
за словами міністра, система охорони 
здоров’я  відчуває особливе наванта-
ження, тож якщо воно зростатиме, до-
ведеться вводити «червоний» рівень.
 Водночас в ефірі того ж телеканала 
Віктор Ляшко заспокоював, що кіль-
кість заражень коронавірусом є про-
гнозованою, оскільки почався від-
повідний епідсезон гострих респіра-
торних захворювань, що не може не 
впливати на ситуацію. «Є багато фак-
торів, які на це впливають: діти пішли 
в школи, температурні умови і цирку-
ляція вірусу в цей проміжок часу най-
більше передається від людини до лю-
дини. Ці цифри не повинні нас ляка-
ти, якщо в нас зростатиме кількість 
щеплень. Якщо зростатиме, то змо-
жемо говорити, що епідсезон буде 
спокійним», — цитує міністра охоро-
ни здоров’я РБК-Україна. 
 Коментуючи таку серйозну пробле-
му як підробка COVID-сертифікатів, 
Віктор Ляшко погодився, що наразі 
такі підробки можливі, однак зазна-
чив, що нині розробляється механізм 
для мінімізації подібних ризиків. Та-
кож він запевнив, що в додатку «Дія» 
підробити такий сертифікат ніяк не-
можливо, бо там захищає механізм ве-
рифікації. Без гарантованого захис-
ту залишаються наразі паперові сер-
тифікати. «Але є відпрацьований ме-
ханізм, і найближчим часом ми його 
покажемо», — сказав він. А також 
повідомив, що правоохоронні органи 
почали посилено відстежувати появу 
підробок. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій не припиняються бо йові 
дії, внаслідок яких гинуть наші хлопці. 
Так, у понеділок, 13 вересня, від кулі 
снайпера під Новоайдаром Луганської 
області загинув 24-річний старший сол-
дат, командир механізованого відділен-
ня Дем’ян Данилів із Львівщини.
 А напередодні під час ворожого ар-
тилерійського обстрілу в районі сели-
ща Кримське Луганської області заги-
нув Валентин Чепурний. Офіційно штаб 
ООС не повідомив про цю втрату як бо-
йову, вважаючи Валентина цивільною 
особою, адже днями в 34-річного воїна 
завершився контракт із ЗСУ. І це при 
тому, що солдат Чепурний боронив Ук-
раїну з 2018 року, а на позиції приїхав, 
щоб забрати речі, документи і попро-
щатися з бойовими побратимами. Саме 
тому невідомо, чи отримає родина по-
леглого компенсацію від держави.
 На фронті впродовж доби 15 вересня 
російські окупаційні війська тричі пору-
шували режим припинення вогню. Во-
рог обстрілював позиції українськиї за-
хисників поблизу населених пунктів Но-
волуганське, Південне та Авдіївка. Во-
рог гатив по наших бійцях із мінометів 
120-го калібру, станкових протитанко-
вих гранатометів та стрілецької зброї. 
Про всі факти порушень з боку російсь-
ко-окупаційних військ Українська сто-
рона СЦКК повідомила представників 
Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений 
координаційний механізм.
 Станом на 7-му годину ранку 16 вере-
сня порушень режиму припинення вог-
ню не зафіксовано.
 Українська сторона Спільного центру 
з контролю та координації питань при-

пинення вогню та стабілізації лінії роз-
межування сторін передала представни-
кам місії ОБСЄ офіційну ноту з приводу 
обстрілів, унаслідок яких четверо (а фак-
тично п’ятеро) українських військових 
загинули і 13 були поранені.
 У понеділок, 13 вересня, була прове-
дена позачергова зустріч із представни-
ками офісу ОБСЄ з взаємодії в Україні, 
з приводу систематичного порушення 
режиму припинення вогню з боку РФ, 
що призвело до поранення тринадцяти 
та загибелі чотирьох військовослужбов-
ців Збройних сил України.
 Під час зустрічі представникам Місії 
була передана офіційна нота, в якій на-
дано оцінку ситуації, яка склалась в 
операційній зоні ООС 11 та 12 вересня.
 Так, 11 вересня в результаті засто-
сування з боку військових формувань 
РФ стрілецької зброї, ручних і станко-
вих гранатометів, мінометів калібру 82 
мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм 
було скоєно 28 обстрілів позицій Зброй-
них сил України. В черговий раз коригу-
вання вогню артилерії противника від-
бувалось за допомогою БПЛА, що також 
є порушення заходів режиму припинен-
ня вогню.
 Крім того, в цей же день, застосо-
вуючи артилерію калібру 122 мм, зб-

ройні формування РФ обстріляли Ново-
гнатівку, Верхньоторецьке, Кряківку, 
Мар’їнку, чим завдали пошкоджень  
приватним будівлям. 
 Наступного дня, 12 вересня, в резуль-
таті застосування засобів вогневого ура-
ження ближнього бою, а також міно-
метів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії 
калібру 122 мм і ПТРК з боку збройних 
фомувань РФ було здійснено 19 обстрілів 
позицій Збройних сил України. Унаслі-
док цього загинуло двоє й отримали важ-
ке поранення троє військовослужбовців 
Збройних сил України.
 За вказаний період українською сто-
роною Спільного центру з контролю та 
координації питань припинення вог-
ню та стабілізації лінії розмежування 
сторін на адресу місії ОБСЄ було надано 
109 нот щодо грубих порушень режиму 
припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незва-
жаючи на численні звернення, необхід-
ної реакції з боку збройних формувань 
отримано не було, що вкотре підтверди-
ло підступність окупантів.
 У разі подальшого загострення обста-
новки та недотримання з боку РФ режи-
му припинення вогню Збройні сили Ук-
раїни залишають за собою право нада-
вати адекватну відповідь із залученням 
необхідних сил та засобів. ■

НА ФРОНТІ 

Паперове «перемир’я» 
Місії ОБСЄ передано ноту про обстріли, 
в яких загинули й поранені українські бійці

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Запит на обговорення питання про 
«політичне переслідування корінних 
народів у Криму з боку Росії» на осін-
ній сесії надійшов до Парламентсь-
кої асамблеї Ради Європи, повідоми-
ли в пресслужбі ПАРЄ. Зібрання пра-
цюватиме у Страсбурзі з 27 до 30 ве-
ресня. 
 «Запит на термінове обговорен-
ня ситуації в Афганістані; посилення 
міграційного тиску на кордонах Латвії, 
Литви і Польщі з Білоруссю; новий 
проєкт протоколу до Конвенції Ради 
Європи про кіберзлочинність, про роз-
ширення співпраці і розкриття елект-
ронних доказів. Запит на обговорення 
поточних подій на тему «Західні Бал-
кани між демократичними викликами 
і європейськими устремліннями: яка 
роль Ради Європи?» і про «Політич-
не переслідуваннія корінних народів 
в Криму з боку Росії», йдеться в пові-
домленні.
 Минулого тижня член українсь-
кої делегації в ПАРЄ, депутат Верхов-
ної Ради Рустем Умеров інформував, 
що Україна подала запит на проведен-

ня відповідних дебатів. Це відбулося 
після нової хвилі обшуків, затримань 
і арештів кримських татар на окупо-
ваному Росією українському півос-
трові. 
 Серед останніх заарештованих — 
кримськотатарський активіст і полі-
тик, журналіст Наріман Джелял, який 
23 серпня брав участь у саміті Крим-
ської платформи в Києві. Після обшу-
ку його помешкання в анексованому 
Криму вранці 4 вересня — у селі Пер-
вомайське Сімферопольського райо-
ну на вулиці Леніна, 113 — Нарімана 
вивезли у невідомому напрямку на си-
ньому мікроавтобусі Volkswagen. Та-
кож силовики ФСБ тоді за два дні за-
брали ще чотирьох активістів: Ельда-
ра Одаманова, Азіза та Асана Ахтемо-
вих, Шевкета Усейнова.
 «Увірвалися близько 12 людей 
через паркан у масках. Розбудили 
нас, стукаючи у вікна, в двері. Нарі-
ман відчинив. Нас із чотирма дітьми 
заблокували в іншій кімнаті. Прове-
ли обшук із ним разом, забрали його 
й відвезли на машині без номерних 
знаків у невідомому напрямку», — 
розповіла про події Ельвіза Джеля-

лова, дружина затриманого заступ-
ника голови Меджлісу.
 Наріману Джелялову та бра-
там Ахтемовим оголосили підозру 
за статтею «Диверсія» Кримінально-
го кодексу РФ, що передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі від 
12 до 15 років. Окупанти звинувачу-
ють кримських татар у причетності до 
пошкодження газопроводу в районі 
села Перевальне під Сімферополем. 
6 вересня районний «суд» Сімферо-
поля заарештував Нарімана Джеля-
лова та братів Ахтемових на два міся-
ці — до 4 листопада. Ельдар Одама-
нов і Шевкет Усеінов отримали 14 і 15 
діб «адміністративного арешту» від-
повідно.
 Постійний представник пре-
зидента України в АР Крим Ан-
тон Кориневич так прокоментував 
ці затримання одному з українських 
телеканалів: «Безумовно, це черго-
ва хвиля незаконних обшуків і неза-
конних затримань наших громадян у 
Криму. Безумовно, це є грубим пору-

шенням прав людини. Зараз ми бачи-
мо, що 2 місяці утримання під вартою 
як запобіжний захід обрано Наріману 
Джелялову — першому заступнику 
голови Меджлісу кримськотатарсько-
го народу. По суті, останньому з керів-
ництва Меджлісу, який постійно про-
живає в Криму і, безсумнівно, є і лі-
дером думок, і людиною, яка об’єднує 
навколо себе всіх кримчан, не лише 
кримських татар».
 Тим часом 15 вересня у Південно-
му окружному військовому суді мало 
відбутися перше судове засідання у 
справі Яшара Шихаметова, який за-
ґратований із лютого цього року. 
Його звинувачують в участі в органі-
зації, визнаній терористичною в Росії, 
— Хізб ут-Тахрір. ФСБ намагається 
«приклеїти» чоловіка до неіснуючої 
групи Руслана Зеітулаєва. Після оп-
рилюднення дати і часу судового за-
сідання і заклику до активістів прий-
ти підтримати незаконно арештовано-
го було оголошено перенесення слу-
хання на 27 вересня. ■

«КРИМНАШ»

Маски-«шоу», стоп!
Парламентську асамблею Ради Європи 
просять терміново обговорити політичне 
переслідування Росією корінних народів 
в окупованому Криму

■

Рейд російських силовиків у Криму 4 вересня 2021 року.
Фото Кримської солідарністі.

❙
❙
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українців
негативно ставиться до Путі-

на, про це свідчать результати опитуван-
ня, проведеного соціологічною групою «Рей-
тинг».

81% залізничних 
вагонів

 в Україні вже повинні підлягати списанню, 
заявив заступник міністра фінансів Олек-
сандр Кава.

українців
п ідтримують 

ретельне дотримання карантину, свідчать ре-
зультати опитування.

критичних
для Європи корисних копа-

лин має у своєму розпорядженні Украї-
на, зазначили в Державній службі геоло-
гії та надр.

нагород
здобули українські школярі 

на інноваційній виставці Global Industrie 
у Франції, повідомили в Малій академії 
наук України.

72% Понад  40% 20 11
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ОВВА!

Їстівний 
креатив
Візитками 
голови громади можна 
й закусити

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Своєрідний креатив щодо виготов-
лення власних візиток продемонстру-
вав голова однієї з об’єднаних тери-
торіальних громад Тернопільщини — 
Копичинецької — Богдан Келічавий. 
Його контактні дані надруковані на ... 
вакуумній упаковці невеликих шматоч-
ків в’яленої свинини, що виробляється 
там же, у Копичинцях. Їх голова і роз-
дає замість звичайних візиток, пропа-
гуючи своє містечко як «ковбасну сто-
лицю». 
 Копичинці, де всього близько семи 
тисяч жителів, справді давно славлять-
ся своїми м’ясними виробами, і їх там 
виготовляє добрий десяток приватних 
підприємств. А бренд «Копичинецькі 
ковбаси» асоціюється у любителів та-
кої продукції з якістю і добрим сма-
ком.
 Креативність у цьому напрямку Бог-
дан Келічавий, схоже, буде продовжу-
вати. Бо в коментарі щодо своїх їстівних 
візиток для ТСН, приміром, розповів, 
що наступні можуть бути виготовлені 
і з шинки чи якоїсь іншої м’ясної про-
дукції копичинецьких підприємств. А 
в коментарі на своїй сторінці у фейс-
буці написав, що вже думав і про веге-
таріанські та ековерсії їстівних візиток. 
Смаком нинішніх ті, хто пробував, за-
доволені, тож у них один мінус — тер-
мін придатності поза холодильником 
лише 30 днів.
 Залишається сподіватися, що пану 
Богдану не забракне креативності й 
у справі розвитку своєї громади. Про 
нього: народився 15 лютого 1992 року в 
місті Копичинці. Навчався за спеціаль-
ністю «правознавство» у Чернівецько-
му національному університеті. Відтак 
здобув магістерські дипломи з міжна-
родного права та електронного вряду-
вання у Талліннському технологічному 
університеті Естонії. Навчався за про-
грамою Erasmus в Інституті електроні-
ки Парижа. 
 Із 2017 по 2020 роки працював про-
грамним спеціалістом у Дніпрі, а згодом 
— фахівцем із місцевого економічного 
розвитку в Києві, в міжнародній про-
грамі матеріально-технічної допомоги 
об’єднаним громадам USAID/DOBRE. 
Головою Копичинецької ОТГ обраний в 
листопаді минулого року. ■

■

Креативний голова громади 
та його смачні візитки.
Фото з відкритих джерел.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО 

 Львівська національна опе-
ра презентувала єдину в країні 
сучасну постановку опер «Со-
кіл» і «Алкід» народженого у 
Глухові композитора Дмитра 
Бортнянського, чиє 270-ліття 
відзначаємо цьогоріч. Автора 
загалом шести опер й інших му-
зичних творів свого часу — як і 
багатьох інших митців з Украї-
ни — привласнила собі Росія. А 
за період відновленої незалеж-
ності України відбувається його 
повернення додому.
 Рід свій предки Дмит-
ра Бортнянського вели з села 
Бортне (це Лемківщина у Га-
личині). Батько майбутнього 
композитора Стефан Шкурат 
емігрував із Речі Посполитої 
на територію Гетьманщини — 
став глухівським міщанином, 
за назвою рідного села змінив-
ши прізвище на Бортнянсь-
кий. У 1755 році його обрали 
козацьким сотником, який 
доєднався до полкової старши-
ни Ніжинського полку. Там 
одружився з удовою-козачкою 
Мариною Толстою, яка носила 
прізвище першого чоловіка з 
Московії. 

 Народився у них син Дмит-
ро 1751 року в тодішній столи-
ці Гетьманщини та головній 
резиденції гетьмана Кирила 
Розумовського. Хоч точна дата 
й загубилася, дослідники нази-
вають 28 жовтня за старим сти-
лем, бо на це число припадає 
день пам’яті святого Дмитрія.
 Юнака з сильними вокаль-
ними даними з Глухівської спі-
вацької школи забрали в Петер-
бург до хорової капели, де він 
навчався у її керівника, італій-
ського композитора Бальдасса-
ре Галуппі, який згодом свого 
вихованця взяв до себе на бать-
ківщину. Дмитро Бортнянсь-
кий упродовж десятиліття 
навчався у Венеції, Болоньї, 
Римі та Неаполі. Там успіш-
но були поставлені опери мо-
лодого композитора на італій-
ські лібрето: «Креонт» (1776), 
«Алкід» (1778), «Квінт Фабій» 
(1779). Його опери йшли у ве-
неціанському театрі «Сан Бе-
недетто».
 Повне зібрання творів 
Дмитра Бортнянського було 
видане у 10 томах тільки 1882 
року за редакцією композито-
ра з козацьким корінням Пет-
ра Чайковського. Хоча почав 

його готувати уродженець Глу-
хова ще за життя, яке полишив 
73-літнім у 1825 році.
 Сучасну постановку опер 
Дмитра Бортнянського «Со-
кіл» і «Алкід» у Львівській 
опері здійснила міжнарод-
на команда: німецький режи-
сер Андреас Вайріх, сценог-
рафка і дизайнерка костю-
мів Анна Шеттль, хореограф з 
Італії Марчелло Алджері, хор-
мейстер Львівської опери Ва-
дим Яценко та художник світ-
ла Олександр Мезенцев. Дири-
гентка-постановниця вистави 
— Оксана Линів. До речі, це 
перша її постановка у Львівсь-
кій опері, звідки студенткою 
починала свій творчий шлях, 
працюючи суфлером й асис-
тентом диригента.
 «Для нас є дуже важливим, 
дійсно справою національної 
честі, в такий великий ювілей 
композитора повернення його 

творчості на сцену національ-
ного театру, щоби якнайбіль-
ше людей — не тільки україн-
ців, а й гостей Львова, змогли 
з нею познайомитися», — ци-
тує диригентку пресслужба 
Львівської опери. 
 Постановка реалізована за 
підтримки Українського куль-
турного фонду і подає сучасне 
оригінальне прочитання. Сце-
нографія вистави «Сокіл» пе-
реносить глядачів у покину-
тий будинок, а згодом у віталь-
ню-боксерський зал. У таких 
декораціях розгортається лю-
бовна історія Федеріго та Ель-
віри. «Алкід» у тому ж сценіч-
ному просторі — це адапта-
ція давньогрецького міфу про 
юного Геракла, який має обра-
ти свій шлях у житті — насоло-
ди чи героїчних вчинків, у світ 
яких запрошують його богині 
— чуттєва Едоніда й одягнена 
у військовий стрій Аретея. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Студенти і викладачі Хар-
ківського університету будів-
ництва та архітектури днями 
вийшли на акцію протесту, 
оскільки рада ректорів міста 
ухвалила рішення об’єднати 
цей ВНЗ з університетом 
міського господарства. Учас-
ники акції обурені тим, що 
долю більш рейтингового 
навчального закладу вирі-
шили без жодних консульта-
цій і врахування їхньої дум-
ки. Особливо невдоволені ар-
хітектори, бо саме ХНУБА є 
продовжувачем харківської 
архітектурної школи, уні-
кальність якої давно визна-
на фахівцями цієї галузі. 
 «Наш виш має певні тра-
диції, — прокоментував си-
туацію доцент кафедри ди-
зайну та архітектурного се-
редовища Михайло Авербах. 
— Ці традиції відомі в країні 
і так само відомі студентам, 
які вступають сюди цілеспря-
мовано. Нашу архітектурну 
школу традиційно вважають 
досить високого рівня». 
 Чутки про те, що буді-
вельний виш може втрати-
ти свою самостійність, ходи-
ли вже давно. Наукова рада 
ХНУБА навіть ініціювала 
запустити процес об’єднання 
свого закладу з НТУ «ХПІ», 
оскільки у 30-х роках мину-
лого століття цей університет 
вийшов зі стін саме тодіш-
нього політехнічного інсти-
туту. Причому повернутися 
вони планували як окремий 
інститут будівництва та архі-

тектури. Саме на таких умо-
вах до «ХПІ» свого часу при-
єдналося військове училище 
танкових військ. 
 Тож рішення ради рек-
торів «влити» «будівельни-
ків» до Університету місь-
кого господарства виклика-
ло неабияке обурення. «Там 
уже є архітектурний факуль-
тет, тому цілісність ми вже 
втрачаємо, — каже старший 

викладач Костянтин Бон-
даренко. — Станеться про-
сте розпилення серед інших 
викладачів, кафедр, студен-
тів. Мало того що суттєво 
знизиться кваліфікація на-
ших випускників, так ми ще 
й втратимо унікальну мето-
дику викладання». 
 Той факт, що подібна ре-
організація може бути про-
блемною, свідчить і доля чо-

тирьох інших вишів, які цьо-
го року були теж об’єднані в 
один. Йдеться про Харківсь-
кий національний технічний 
університет сільського госпо-
дарства імені П. Василенка, 
Харківський національний 
аграрний університет імені 
В. Докучаєва, Харківську 
державну зооветакадемію 
та Харківський національ-
ний університет харчування 
і торгівлі. Замість цих нав-
чальних закладів створили 
один під назвою Харківський 
державний біотехнологічний 
університет. 
 Як повідомили ректори 
розформованих вишів, про 
цю новину вони дізналися з 
новин за кілька місяців до но-
вої вступної кампанії. «Пер-
шим, хто до мене зателефону-
вав, був ректор Університету 
харчування і торгівлі Олек-
сандр Черевко, — згадує екс-
очільник аграрного універси-
тету Олександр Нанка. — Він 
теж був здивований і пригні-
чений. Почалися дзвінки з 
інших міст країни, де є аг-
рарні ВНЗ. Ніхто нам нічо-
го не повідомляв офіційно. Я 
вже не кажу про спілкуван-
ня. Трохи пізніше з’явилося 
розпорядження Кабміну». 
 Наразі студенти реорганізо-
ваних вишів уже навчаються в 
біотехнологічному універси-
теті, але доля їхніх викладачів 
склалася по-різному. Принай-
мні чотири ректори укрупне-
них навчальних закладів ста-
ном на 1 вересня не отримали 
від Міністерства освіти і науки 
нових пропозицій. ■ 

ОСВІТА

У тісноті і з образами
Стихійне об’єднання харківських 
університетів обурює студентів і 
викладачів вишів, які втратили рідні стіни

■

Протестують студенти ХНУБА.
Фото з сайту objectiv.tv.

❙
❙

ДО ДАТИ

«Сокіл» у руках
У Львові до 270-ліття Дмитра Бортнянського 
представили вперше його опери

■

Прем’єра опер Дмитра Бортнянського «Сокіл» і «Алкід».
Фото надане Львівською оперою.

❙
❙
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Любов БУКРЄЄВА

Постановою КМУ №951 від 1 ве-
ресня цього року затверджено 
Державну цільову науково-тех-
нічну програму розвитку авіа-
ційної промисловості на 2021—
2030 роки (далі — програма. 
— Авт.). 
Це третя десятирічна держав-
на програма авіапрому, та мала 
бути четвертою. Розрив стався в 
2010-му. Перші дві програми не 
в повному обсязі, але реалізо-
вувалися. Бюджет надавав при-
наймні деякі суми на створення 
Ан-70, Ан-140, Ан-148, технічне 
переоснащення підприємств, 
виготовлення двох Ан-70 для 
Міністерства оборони України. 
Наприкінці терміну дії другої 
програми середньорічна держ-
підтримка галузі становила 
лише 17% від запланованого об-
сягу. А від третьої програми, на 
2011—2020 роки, взагалі відмо-
вилися. Натомість Міністерство 
промислової політики ліквідува-
ли, після чого авіапідприємства 
передали в управління Укробо-
ронпрому. І він з 2015 року ке-
рував галуззю на свій розсуд, 
як умів. Результат очевидний: 
серійне виробництво авіатехніки 
було зупинено, а другий за ве-
личиною Харківський авіазавод 
доведено до банкрутства.

Чому важливий цей 
документ? 
 Нарешті уряд затвердив 
програму розвитку галузі. 
Тільки масштабна синергія 
мислячих людей змогла забез-
печити такий результат, нез-
важаючи на шалену протидію 
різного роду фігур, що мають 
відношення до формування 
політико-економічного векто-
ру країни. Продемонстровані в 
цих умовах Міністерством з пи-
тань стратегічних галузей про-
мисловості витримка, цілес-
прямованість і наполегливість 
у битві за програму заслугову-
ють найвищих похвал. Адже 
прийнятий документ є інстру-
ментом вирішення завдання 
державної ваги, що сприятиме 
створенню і розвитку потенціа-
лу української високотехноло-
гічної промисловості. 
 Про необхідність програ-
ми фахівці галузі багаторазово 
маніфестували на всіх доступ-
них майданчиках. Виділимо 
ключові моменти їхньої аргу-
ментації.
 Найперше те, що високо-
технологічне наукоємне ви-
робництво є основним факто-
ром підвищення конкурен-
тоспроможності національної 
економіки й умовою високо-
го життєвого рівня населен-
ня країни. Ступінь наукоєм-
ності різних індустріальних 
галузей демонструють загаль-
носвітові цифри: в середньо-
му витрати на науково-дослід-
ні роботи в авіабудуванні ста-
новлять 14,2% проти 2,5% в 
промисловості в цілому. Для 
порівняння: приладобудуван-
ня 7,3%, телекомунікаційна 
техніка — 8,3%, виробництво 
комп’ютерів — 9,3%, фарма-
цевтика — 10,8%. 
 По суті, авіабудування є су-
купністю досягнень реально-

го сектору економіки і сприяє 
його розвитку. Адже необхід-
ність забезпечення безпеки по-
льотів, підвищення комфорту 
і загальнодоступності повітря-
ного транспорту змушує авіа-
будівників звертатися до пос-
луг фундаментальної та при-
кладної науки, металургії, ви-
робництва електротехнічної та 
радіоелектронної апаратури, 
приладобудування, робототех-
ніки, інформатики. Тобто авіа-
промисловість є замовником, а 
отже, драйвером для широко-
го спектру технологій, систе-
моутворюючим елементом на-
ціональної економіки.
 Саме таке розуміння ролі 
авіабудування спостерігає-
мо з боку урядів різних країн 
світу, які його всіляко під-
тримують. Фінансове забезпе-
чення істотних капіталовкла-
день у розвиток національних 
авіабудівних компаній в різ-
них країнах організовано по-
різному. В Європейському Со-
юзі, Китаї, Росії це є сферою 
держрегулювання та бюджет-
ної підтримки, в США — сфе-
рою приватних і корпоратив-
них інвестицій з додатковими 
заходами підтримки з боку дер-
жави (прямі державні субвен-
ції, відомчі державні замовлен-
ня тощо). 
 З огляду на вражаючі ре-
зультати передових авіацій-
них країн можемо стверджува-
ти, що державне інвестування 
в авіабудівну галузь стане для 
України вагомим фактором оз-
доровлення промисловості, ви-
ведення її з кризового і пост-
кризового стану. Це і є другою 
позитивною функцією програ-
ми: тепер маємо документ, на 
якому до 2031 року базувати-
меться щорічний «авіаційний 
рядок» бюджетної пропозиції. 

 За розрахунками Міжна-
родної організації цивільної 
авіації ІСАО, кожні 100 до-
ларів, витрачені на повітря-
ний транспорт, приносять ви-
году для економіки на 325 
доларів. При цьому кожне 
додаткове робоче місце в авіа-
будуванні приводить до поя-
ви в різних секторах економі-
ки більше восьми нових робо-
чих місць за широкою номенк-
латурою професій.

Стартовий майданчик для 
відродження авіагалузі
 Прийнятий документ пред-
ставляє низку взаємопов’язаних 
заходів, у суть і логіку яких за-
кладені такі основоположні 
позиції: збереження за Украї-
ною статусу авіаційної держа-
ви; формування парку повітря-

них суден цивільної авіації для 
забезпечення транспортної до-
ступності по всій території 
країни; підтримка науково-до-
слідного, технічного, виробни-
чо-технологічного та кадрово-
го потенціалів на рівні, що за-
безпечує ефективну авіаційну 
діяльність; нарощування по-
тенціалу військової авіації від-
повідно до вимог забезпечен-
ня обороно здатності країни; 
підтримання якості вітчизня-
ної авіаційної техніки на рівні 
конкурентоспроможності; роз-
виток міжнародного співробіт-
ництва та розширення присут-
ності вітчизняних авіаційних 
організацій на ринках авіацій-
ної техніки та авіаційних пос-
луг.

 Досягнення зазначених 
цілей передбачає вирішення 
таких пріоритетних органі-
заційно-економічних завдань 
як створення науково-техніч-
ного доробку, що забезпечує 
розвиток авіаційних техноло-
гій, впровадження дієвого ме-
ханізму просування вітчизня-
ної продукції на внутрішніх і 
зовнішніх ринках, локалізація 
виробництв авіаційної продук-
ції провідних іноземних ком-
паній та імпортозаміщення, от-
римання доступу до передових 
закордонних технологій.
 У свою чергу вирішення 
цих завдань базується на низці 
стрижневих принципів: послі-
довність і поетапність розвит-
ку галузі, концентрація ре-
сурсів тільки на пріоритетних 
напрямках, управління жит-

тєвим циклом виробленої авіа-
техніки і розвиток мережі її 
післяпродажного обслугову-
вання, інтеграція до світово-
го авіаційного ринку і участь 
у міжнародній кооперації, 
формування сімейств авіацій-
ної техніки, диверсифікація 
на суміжні ринки. Кількісни-
ми індикаторами конкуренто-
спроможності галузі стануть її 
частка у світовому ринку авіа-
техніки і рівень продуктив-
ності праці.
 З метою раціонального ви-
користання коштів державного 
бюджету пропонується ввести 
і здійснювати моніторинг низ-
ки інтегральних цільових ін-
дикаторів: авіаційна виручка, 
рентабельність продажів, чис-

та рентабельність активів, про-
дуктивність праці, чисельність 
зайнятих в авіапромі.
 Крім того, в разі необхід-
ності адаптації програми до 
коливань попиту на авіатехні-
ку і послуги та для поглибле-
ного аналізу і вибору шляхів 
вирішення окремих завдань 
будуть використані спеціаль-
ні індикатори. Це обсяг дода-
ної вартості, неавіаційна ви-
ручка, кількість поставлених 
літаків/вертольотів, двигунів 
військового і цивільного при-
значення, обсяг виробництва 
продукції і продуктивність 
праці до нинішнього рівня, 
частка організацій, що здійс-
нюють технологічні інновації, 
частка інноваційних товарів, 
робіт, послуг у загальному об-
сязі експорту, частка витрат 

на технологічні інновації й 
інше.
 Зрозуміло, що тільки 
власними силами, з огляду на 
вкрай складні наявні в авіа-
промі реалії, Мінстратегпром 
не зможе здійснювати безпе-
рервний моніторинг і швидку 
адаптацію програми. Для ви-
ходу з такої ситуації передба-
чається створення галузево-
го центру техніко-економіч-
них дослі джень, одним з при-
значень якого буде піклування 
про необхідні зміни і доповнен-
ня до існуючої нормативної та 
методологічної бази. 
 За минулий рік здійснено 
низку серйозних кроків для від-
новлення стратегічних галузей 
промисловості. Насамперед це 
створення центрального органу 
виконавчої влади Міністратег-
пром. За результатами напра-
цювань міністерства 24 червня 
2021 року підписано Указ пре-
зидента України №268/2021, 
що визначив чіткі терміни ак-
туалізації плану заходів стра-
тегії відродження вітчизня-
ного авіабудування. Через два 
місяці, 20 серпня, Указом пре-
зидента №372/2021 затвердже-
но стратегію розвитку оборон-
но-промислового комплексу, 
яка сформулювала пріоритет-
ні напрями державної війсь-
ково-промислової політики, 
що і стануть підґрунтям для 
державних програм розвит-
ку ОПК та імпортозаміщення. 
Невдові за цим, 1 вересня, піс-
ля десятилітньої перерви при-
йнято програму розвитку авіа-
прому до 2031 року.
 Тепер би не знизити темп. 
Ще видатний мислитель і фі-
лософ Конфуцій зазначав: «Не 
той великий, хто ніколи не па-
дав, а той, хто падав і вставав». 
Програма — це тільки старто-
вий майданчик. Виконаємо її 
— вітчизняній авіапромисло-
вості бути. Виведене на но-
вий рівень авіабудування ске-
рує за собою всі інші стратегіч-
ні галузі промисловості, стане 
об’єктивним індикатором ін-
вестиційної привабливості Ук-
раїни. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Економіка повинна мати крила
Держпрограма розвитку авіапромисловості на 2021—2030 роки сприятиме зростанню потенціалу українського 
високотехнологічного сектору

■

Держпрограма розвитку авіапромисловості на 2021—2030 роки — це стартовий майданчик 
для відродження вітчизняної авіапромисловості.

❙
❙

По суті, авіабудування є сукупністю досягнень реального сектору економіки 
і сприяє його розвитку. Адже необхідність забезпечення безпеки польотів, 
підвищення комфорту і загальнодоступності повітряного транспорту змушує 
авіабудівників звертатися до послуг фундаментальної та прикладної науки, 
металургії, виробництва електротехнічної та радіоелектронної апаратури, 
приладобудування, робототехніки, інформатики. Тобто авіапромисловість 
є замовником, а отже, драйвером для широкого спектру технологій, 
системоутворюючим елементом національної економіки.
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А росіян і тут 
«нєт»
«Вагнерівці» охоронятимуть хунту 
в африканській державі Малі 
Олег БОРОВСЬКИЙ

Російська приватна військова компанія Вагнера близька 
до укладання домовленості з військовою хунтою, яка ке-
рує західноафриканською державою Малі. Як повідом-
ляють британська газета «Таймс» та агенція «Рейтер» 
з посиланням на власні джерела, за цією домовленістю 
найманці мають вирушити до Малі, де з 2012 року триває 
війна з радикальними ісламістами.

Гроші не пахнуть
 Дипломатичні джерела повідомляють, що у Малі ПВК 
Вагнера чисельністю приблизно одна тисяча найманців 
зароблятиме 10,8 млн доларів на місяць, пише «Таймс». 
Найманці навчатимуть місцевих військових та охороня-
тимуть провідних діячів хунти полковника Ассімі Гоїта, 
який є фактичним керівником держави після військових 
переворотів у серпні 2020 року та травні 2021 року. 
 Водночас речник міністерства оборони Малі відмо-
вився підтвердити інформацію про домовленість iз ПВК 
Вагнера, але визнав, що країна хоче тісніших зв’язків з 
Росією. «Громадська думка в Малі виступає за розши-
рення співпраці з Росією, з огляду на безпекову ситуа-
цію. Але жодного рішення не ухвалили», — сказав він. 
На початку вересня Москву відвідав міністр оборони хун-
ти Малі. Але демонстрацію під прапорами Малі та Росії 
проти «французького впливу» у малійській столиці Ба-
мако провели ще в травні 2021 року.
 «Рейтер» пише, що наразі інформацію про розгортан-
ня російських найманців у Малі підтвердили 7 джерел се-
ред дипломатів та представників безпекових структур. 
Водночас «Рейтер» повідомляє, що Франція за допомо-
гою партнерів, зокрема США, намагається переконати 
військову хунту Малі відмовитися від послуг російських 
найманців.

«Стабілізатор» Росія 
 ПВК Вагнера наразі присутня у кількох африкансь-
ких країнах, зокрема в Лівії та ЦАР, де російські «рєбя-
та» охороняють президента Туадеру. Російський політ-
технолог Максим Шугалей, пов’язаний iз Кремлем і при-
четний до російського впливу в Лівії, нещодавно заявив, 
що Росія «швидше» стабілізувала африканські держави, 
ніж Франція. «Москва може надати реальну підтримку 
Бамако і розширити свій вплив на африканському кон-
тиненті», — сказав Шугалей.
 Розгортання російських найманців у Малі непокоїть 
Францію, яка до 1960 року володіла територією Малі як 
колоніальна імперія. З 2013 року Франція брала участь у 
зусиллях з відновлення демократії та боротьби з ісламіст-
ськими угрупованнями в Малі в рамках операцій «Сер-
вал» та «Бархан». У них загинули понад 50 французь-
ких військових. Після військового перевороту 2020 року 
відносини Франції та Малі погіршилися. Військова хун-
та не виконала обіцянки провести вибори у лютому 2021 
року.
 У липні 2021 року президент Франції Еммануель Мак-
рон заявив, що кількість французьких військових у рам-
ках операції «Бархан» скоротиться з 5 тис. 100 військо-
вих до 2,5 тис., натомість збільшаться військові контин-
генти країн регіону, які беруть у ній участь.
 Ситуація у Західній Африці погіршується через еко-
номіку та вплив ісламістських рухів у низці країн ре-
гіону. За останні пару років у двох країнах регіону від-
булися успішні військові перевороти — в Малі у серп-
ні 2020-го та травні 2021 року, а також Гвінеї у вересні 
2021 року. Щоправда, військова хунта Гвінеї, навпаки, 
позбавила влади президента, який мав дружні відноси-
ни з Росією. Ця країна є вагомим постачальником бок-
ситів до Росії, необхідних для виробництва алюмінію. 
Лідер хунти раніше служив у французькому Іноземно-
му легіоні.
 Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і 
міністр оборони Флоранс Парлі заявили про те, що фран-
цузька військова місія в Малі «несумісна» з можливим 
приходом ПВК Вагнера. Як повідомляє французька ре-
дакція RFI, заяви міністрів були зроблені 14 вересня 
після того, як напередодні інформацію про переговори 
між владою (військовою хунтою) Малі та російської при-
ватної військової компанії Вагнера повідомила агенція 
«Рейтер». Це може стати причиною виведення французь-
кого військового контингенту з цієї країни.
 15 вересня ситуацію прокоментували в Кремлі. Реч-
ник російського президента Дмитро Пєсков заявив аген-
ції РІА «Новості»: «Ніяких представників російських 
збройних сил там (в Малі) немає і ніяких переговорів 
офіційних не ведеться». Але ж ми добре знаємо, чого 
варті слова росіян, коли вони стверджують, що «іх там 
нєт». ■

■

Поки Путін при владі: 
Європарламент ухвалив 
жорстку резолюцію 
щодо Росії 
 Європарламент схвалив 
жорстку резолюцію щодо май-
бутніх відносин Євросоюзу з 
Російською Федерацією, пові-
домляє «Європейська правда» 
з посиланням на пресслужбу 
Європарламенту. Текст схва-
лили 494 голосами «за», 103 
«проти». 72 депутати утрима-
лися. У повідомленні, опри-
людненому Європарламентом, 
наводяться ключові положення 
документа: розрізняти росій-
ську владу і російський народ, 
підтримувати демократичні 
тенденції у Росії і громадянсь-
ке суспільство, але бути готови-

ми застосовувати санкції, про-
тидіяти потоку брудних грошей 
з Росії та позбуватися енерго-
залежності країн ЄС від росій-
ського газу, нафти та іншої си-
ровини, щонайменше доки Во-
лодимир Путін залишається 
при владі. Нинішню владу РФ 
називають «стагнуючою авто-
ритарною клептократією, очо-
люваною «довічним» прези-
дентом в оточенні олігархів».
 Євродепутати також закли-
кають не визнавати результати 
майбутніх виборів до Держду-
ми (відбудуться у неділю, 19 ве-
ресня), якщо вони будуть прове-
дені з порушенням демократич-
них принципів та міжнародного 
законодавства. Європарламен-
тарій від Литви Андрюс Кубілюс 

після голосування закликав, 
зокрема, в такому разі вимага-
ти призупинення членства Росії 
в міжнародних парламентських 
асоціаціях, у тому числі в ПАРЄ. 
«Документ гарний, Україна її 
(доповідь) оцінює позитивно», 
— відреагував наш міністр за-
кордонних справ Дмитро Куле-
ба.

ЄС вестиме діалог з 
талібами, бо «іншого 
шляху немає»
 Європейському Союзу ні-
чого не залишається, як роз-
почати переговори з талі-
бами, які взяли владу в Аф-
ганістані, сказав глава дип-
ломатії ЄС Жосеп Боррель. 
Він додав, що Брюссель буде 

прагнути координувати дії з 
урядами ЄС для організації 
дипломатичної присутності в 
Кабулі. «Афганська криза ще 
не закінчилася. Для того щоб 
мати будь-який шанс вплину-
ти на події, нам нічого не за-
лишається, як вступити в кон-
такт з талібами», — про це 
Боррель заявив у Європейсь-
кому парламенті у Страсбур-
зі. «Зобов’язання не означає 
визнання, ні. Залучення озна-
чає розмову, обговорення та 
узгодження — якщо це мож-
ливо», — додав він. Поки що 
жодна країна не визнала уряд 
талібів, і лише три країни виз-
нали їхнє правління, коли вони 
вперше правили Афганістаном 
у 1996—2001 роках.

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

До суду готувалися шість років 
 Перший процес Спеціально-
го суду для розслідування воєн-
них злочинів, скоєних у Косові 
в 1998-1999 роках, розпочався у 
середу, 15 вересня, в Гаазі. Через 
понад 20 років після збройного 
конфлікту один із колишніх ко-
мандирів Армії визволення Косо-
ва (АВК) Саліх Мустафа першим 
постав перед спеціальним три-
буналом. Він відкинув усі обви-
нувачення на свою адресу та на-
звав сторону обвинувачення «гес-
тапівцями», повідомляє інформ-
агенція «Франс Пресс».
 Мустафу, який очолював 
внутрішню таємну службу зброй-
них формувань албанців, звину-
вачують у вбивствах, катуван-
нях, жорстокому поводженні та 
свавільних затриманнях. За да-
ними обвинувачення, у квітні 
1999 року Мустафа та його під-
леглі жорстоко катували щонай-
менше шістьох цивільних у ви-
правному таборі поблизу При-
штини, одну людину вбили. Усі 
жертви були косовськими албан-
цями, яких АВК вважала «кола-
борантами», стверджує слідство. 
Мустафу затримали минулого 
року в столиці Косова Приштині 
і відтоді тримали під вартою.
 У найближчі тижні свідчити-
муть 16 свідків, у тому числі де-
які потерпілі, заявив головний 
обвинувач Джек Сміт: «Постраж-
далі чекали понад два десятиліт-
тя, що їх нарешті почують», — 
цитує Сміта інформагенція dpa. 
Він назвав судовий процес «важ-
ливою віхою» для суду після шес-
ти років його підготовки.
 Всього у справі про воєнні зло-
чини в Косові проходять обвину-
ваченими дев’ятеро осіб, у тому 
числі експрезидент країни Ха-
шим Тачі, який подав у відставку 
в листопаді 2020 року, щоб пос-
тати перед трибуналом. Прем’єр-
міністр Косова Рамуш Харадінай 
у п’ятницю, 19 липня, також по-
дав у відставку. Причиною від-
ставки, за словами самого Ха-
радіная, є те, що Міжнародний 
трибунал у Гаазі вважає його пі-
дозрюваним у причетності до на-
сильства під час боротьби за не-
залежність Косова, повідомляє 

агенція dpa. Наступного тиж-
ня політика викличуть на до-
пит, і він пояснив, що хоче пос-
тати перед судом як пересіч-
ний «громадянин, а не очільник 
уряду».

Сепаратистам сприяли сильні 
світу цього
 Під час збройного конфлік-
ту, що призвів у результаті до ві-
докремлення Косова від Сербії, 
було вбито близько 13 тисяч лю-
дей. Конфлікт закінчився піс-
ля повітряних ударів НАТО по 
Сербії, що тривали 78 днів. Зго-
дом Косово відкололося від Сер-
бії і в односторонньому поряд-
ку проголосило незалежність за 
повної підтримки США та Євро-
союзу. Так спільними зусиллями 
здійснили перерозподіл повоєн-
них кордонів Європи. Белград до 
цього часу вважає Косово части-
ною Сербії. Незалежність Косова 
також не визнали кілька членів 
ЄС, Росія та Китай. Україна теж 
не визнає незалежності Косова.
 Спеціальний суд щодо Косова 
був створений у 2015 році внаслі-
док тиску міжнародних органі-
зацій для розслідування воєн-

них злочинів i злочинів проти 
людяності. Він є частиною судо-
вої системи Косова, але в ньому 
працюють міжнародні судді та 
прокурори. Через великий тиск 
на свідків суд було перенесено до 
Гааги.
 З особливим інтересом очіку-
ють початку судового процесу над 
лідером Косова Хашимом Тачі. 
Цього бандита та садиста, якого 
підтримали Вашингтон та Брюс-
сель у самопроголошенні «неза-
лежності» Косова, західні спец-
служби називають однією з «най-
більш помітних постатей» органі-
зованої злочинності. У статті, 
опублікованій британською газе-
тою «Гардіан» iз посиланням на 
секретні документи розвідслужб, 
стверджується, що країни НАТО 
добре знали про зв’язки косовсь-
кого лідера Хашима Тачі зі зло-
чинними угрупованнями краю, 
зокрема й стосовно вбивств лю-
дей з метою торгівлі людськими 
органами. 
 Лідери ЄС та США не комен-
тують процес проти злочинців, 
яких вони зробили лідерами «не-
залежної» країни. Можливо, що 
такий досвід корисний. ■

ПРОЗРІННЯ

«Постраждалі чекали 
понад два десятиліття»
У Гаазі розпочався перший процес щодо воєнних злочинів у Косові

■

Саліх Мустафа відкидає всі обвинувачення на свою адресу.❙



КАНАЛ «1+1»

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, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-7»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Моя 

улюблена Страшко»

22.45 Т/с «Родичі»

23.50 Комедія «Містер Бін»

01.40 «Танці з зірками-2021»

05.30 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

03.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 23.10 «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»

10.05, 18.00, 19.00, 3.20 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Ласкаво просимо 

на борт»
14.20 Х/ф «Синок»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Сімнадцять 

миттєвостей весни»
01.00 Х/ф «Неможливе»

02.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка- 2» 

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

16.00 Т/с «Хід прокурора»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Таємна любов»

23.10, 2.00 Т/с «Акварелі»

01.30 Телемагазин

02.25 Гучна справа

03.10 Реальна містика

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Громадянська оборона

06.00 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.55, 13.15 Х/ф «Убити 
Білла-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.15 Т/с «Розтин покаже-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Прихована небезпека. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

22.25 Свобода слова

00.00 Х/ф «Убити Білла»

02.05 Прихована небезпека

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.55 Х/ф «Тупий та ще 

тупіший-2»

15.05 Х/ф «Училка»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Пекельна кухня»

21.20 Х/ф «Еван Всемогутній»

23.15 Х/ф «Дівчина моїх 

жахів»

01.45 «Вар’яти»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 8.30, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Масштабні інженерні 

поломки»

08.35, 9.50 Д/с «Історія навколо 

нас»

08.50 М/ф

09.30 Машина часу

10.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Великі танкові битви»

12.50 Вечірній преЗЕдент

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

20.15, 2.00 «5 копійок»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 «Таємниці кримінального 

світу»

07.25, 17.00, 3.30 «Випадковий 

свідок»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

12.30, 16.30, 19.00, 3.00 «Свідок»

14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Свідок. Агенти»

00.45 Х/ф «Новий 

апокаліпсис: блискавка 

долі»

02.30, 3.35 «Речовий доказ»

04.20 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Вартові галактики»

08.10 М/ф «Месники: найбільші 

герої Землі»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.10 Мама реготала

14.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.40 Т/с «Сишиш-шоу»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

18.10 Т/с «Прєподи»

19.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

00.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

03.00 «Найкраще на ТБ»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

08.55 «МастерШеф»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.10 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «Десять днів 

Незалежності України»

20.00 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом-4»

09.50 Х/ф «Втрачений скарб»

11.25 Х/ф «Літак президента»

14.00, 16.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «Гроші-2021»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

22.25, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.00 «Дубинізми»

02.15 Т/с «Зустрічна смуга»

03.00 «Відеобімба-2»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.20 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Феєноорд». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Львів» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Поділля» — «Кремінь». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

13.20 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS

15.20 «Галатасарай» — 

«Аланьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

17.10 «Інгулець» — «Колос». 

Чемпіонат України

19.20, 22.15 Yellow

19.30 «Гераклес» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

21.30 «EXTRA TIME»

22.50 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

00.35 «Істанбул Башакшехір» 

— «Фенербахче». 

Чемпіонат Туреччини

02.20 «Десна» — «Рух». 

Чемпіонат України

04.05 «Металіст» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інгулець» — «Колос». 

Чемпіонат України

07.45, 11.45, 13.50, 21.45, 23.50, 

1.45, 3.45 Топ-матч

08.00 «Істанбул Башакшехір» 

— «Фенербахче». 

Чемпіонат Туреччини

09.45, 16.50, 18.45 Yellow

10.00 «Десна» — «Рух». 

Чемпіонат України

12.00 «Гераклес» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

14.00, 16.20 «УПЛ ONLINE»

14.30 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

17.00, 0.00 «Великий футбол»

19.00 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

19.55 «Львів» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

22.00 «Касимпаша» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

01.55 «ПСВ» — «Феєноорд». 

Чемпіонат Нідерландів

04.00 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитська Одеса

08.55, 18.00 Правила виживання

09.55, 1.30 Речовий доказ

11.05 Топ-10: таємниці та 

загадки

12.15 Ілюзії сучасності

13.15, 4.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.15 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

15.10, 0.30, 3.20 Їжа богів

16.10, 21.45 Як влаштований 

Всесвіт

17.05, 22.40 Він і вона. Бій за 

життя

18.55, 23.35 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

19.50 Вирішальні битви Другої 

світової

20.50 Ближче до землі з Заком 

Ефроном

02.30 Історія українських земель

04.05 Теорія Змови

05.35 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. На краю 

світу»

10.40, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.40, 21.00 «Інше життя»

12.35 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.45 Х/ф «Спокусник»

02.00 Х/ф «Спокусник-2»

04.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Затишна дача

10.20, 17.20 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Доктор Толстікова

13.30 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

14.30 Правила виживання

15.30 Неймовірні історії кохання

16.30 Квартирне питання

18.00 Дачна відповідь

19.40 Шість соток

22.20 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 

зможеш»

12.40 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

15.00, 2.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.55 Панянка-селянка

18.00 Супержінка

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

03.05 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Ватажок»

06.40 М/ф «Було літо»

06.50 М/ф «Горщик-сміхотун»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.10, 

5.25 Новини

07.05, 0.40 Т/с «Бенкрофт»

08.05 Маршрутом змін

08.20, 11.20 Відтінки України

08.50 12 міфів про Донбас

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Курорт»

11.55, 20.00 «Дика природа Індії»

13.10, 1.30 Прозоро. Про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.35, 0.30, 2.35, 5.50 

Спорт

15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк

16.25 Еколюди

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро. Про головне

18.20 «По-людськи»

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

02.50 Х/ф «Лісова пісня»

04.25 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-7»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Моя 

улюблена Страшко»

22.45 Т/с «Родичі»

23.50 Комедія «Джонні Інгліш: 

перезапуск»

01.55 Комедія «Містер Бін»

03.20, 5.30 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.25, 23.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»

00.50 Х/ф «Здоровань»

02.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-

2»

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

16.00 Т/с «Хід прокурора»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Таємна любов»

23.10, 2.00 Т/с «Акварелі»

01.30 Телемагазин

02.25 Гучна справа

03.10 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50, 20.20, 2.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.25, 13.25 Х/ф «Робін Гуд» 

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Т/с «Розтин покаже-2»

14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес»

17.45, 21.30 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

13.00 «Кохання на виживання»

14.55 Х/ф «Встигнути до...»

16.55 «Хто зверху?»

19.00 «Екси»

21.00 Х/ф «Фокус»

23.05 Х/ф «Вибух із 

минулого»

01.10 «Вар’яти»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Історія з братами 

Капрановими

07.10, 8.30, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Масштабні інженерні 

поломки»

08.35, 9.50, 12.40 Д/с «Історія 

навколо нас»

08.50 М/ф

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Великі танкові битви»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

20.15, 2.00 «Дійові особи»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20 «Свідок. Агенти»

07.55, 9.00, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Будьте здоровi»

00.45 «Легенди бандитського 

Києва»

01.45 «Правда життя»

03.10 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

00.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Вартові галактики»

08.10 М/ф «Месники: найбільші 

герої Землі»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.10 Мама реготала

14.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.45 Т/с «Сишиш-шоу»

15.55 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

18.10 Т/с «Прєподи»

19.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

00.25 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

07.15 «МастерШеф»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.35, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.10 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

21.00 «Нейтральна територія»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Шакал»
08.40 Х/ф «Багряні ріки»
10.45 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.45, 16.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.40 «Спецкор»

18.50, 3.10 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «ДжеДАІ-2020»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 Т/с «Зустрічна смуга»

03.40 «Відеобімба-2»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.50, 19.30 Топ-матч

06.10 «Гераклес» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 «Антальяспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Львів» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

12.10 «Великий футбол»

14.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

15.20, 19.20, 20.30 Yellow

15.30 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

17.20 «EXTRA TIME»

18.10, 21.40 Чемпіонат 

Туреччини. Огляд туру

19.40 LIVE. «Фортуна» 

— «Аякс». Чемпіонат 

Нідерландів

22.50 «Металіст» — «Десна. 

Кубок України

00.35 «Бешикташ» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.20 «Інгулець» — «Колос». 

Чемпіонат України

04.05 «ПСВ» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

ФУТБОЛ-2

06.00 «Поділля» — «Кремінь». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

07.45, 15.05, 21.55, 1.45, 3.45 

Топ-матч

08.00, 22.10 Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

09.50 «EXTRA TIME»

10.40 «Галатасарай» — 

«Аланьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

12.30, 19.10 Чемпіонат 

Туреччини. Огляд туру

13.15 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

15.20 «Металіст» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

17.10, 20.45 Yellow

17.20 «Львів» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

19.55 LIVE. «Бешикташ» 

— «Адана Демірспор». 

Чемпіонат Туреччини

00.00 «Гераклес» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

01.55 «Істанбул Башакшехір» 

— «Фенербахче». 

Чемпіонат Туреччини

04.00 «Десна» — «Рух». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитський Київ

09.15, 18.10 Правила виживання

10.15, 1.30 Речовий доказ

11.25 Ремесла за призначенням

12.25 Ілюзії сучасності

13.25, 4.30 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.25 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

15.20, 0.30 Їжа богів

16.20, 21.45 Як влаштований 

Всесвіт

17.15, 22.40 Він і вона. Бій за 

життя

19.05, 23.35 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

20.00 Вирішальні битви Другої 

світової

21.00 Ближче до землі з Заком 

Ефроном

02.00 Історія українських земель

03.10 Брама часу

03.50 Теорія Змови

05.20 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. На краю 

світу»

10.40, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Хейвен»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Затишна дача

10.20, 17.20 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Доктор Толстікова

13.30 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

14.30 Правила виживання

15.30, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.30 Квартирне питання

18.00 Дачна відповідь

19.40 Шість соток

22.20 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Святий Вінсент»
12.30 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

15.00, 2.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.55 Панянка-селянка

18.00 Супержінка

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

03.05 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Грицькові книжки»

06.40 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»

06.50 М/ф «Війна яблук та 

гусені»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 0.25 Т/с «Бенкрофт»

08.05 Маршрутом змін

08.20 Відтінки України

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України в день свята 

Різдва Пресвятої 

Богородиці

11.25 Телепродаж

11.55, 20.00, 22.00 «Дика 

природа Індії»

13.10, 1.15 Прозоро. Про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Пісні про кохання

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00, 2.50 Прозоро. Про головне

18.20 «По-людськи»

23.00 Бігус Інфо

03.40 Д/ф «Висота 307.5»

04.40 Енеїда
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» 
на жовтень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця року — 236 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

до кінця року — 296 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця року —89 грн. 76 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення перед плати бере: на 

місяць — 4 грн., на два-три 

місяці — 9 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому 
році або не продовжив перед плату на наступ-
ні місяці, це можна зробити до 18 вересня, 
щоб отримувати газету з жовтня. Оформити 
передплату можна у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Ката-
логу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.



КАНАЛ «1+1»

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, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-7»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Моя 

улюблена Страшко»

22.45 Т/с «Родичі»

23.50 Драма «Парфумер: історія 

одного вбивці»

02.35 Жахи «Пандорум»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Зведені сестри»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 

миттєвостей весни»

00.50 Х/ф «Виходу немає»

02.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-2»

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

16.00 Т/с «Хід прокурора»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Таємна любов»

23.10, 2.00 Т/с «Акварелі»

01.30 Телемагазин

02.25 Гучна справа

03.10 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

11.25, 13.30 Х/ф «Біла імла»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Т/с «Розтин покаже-2»

15.00, 16.15, 22.30 Т/с «Пес»

17.45, 21.30 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ-2»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20, 2.00 Секретний фронт

23.50 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: битва за 

Лос-Анджелес»

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.20 «Кохання на виживання»

15.00 Х/ф «Області темряви»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Діти проти зірок»

20.40 Х/ф «Авангард»

22.40 Х/ф «Містер Крутий»

00.30 «Вар’яти»

02.25 «Служба розшуку дітей»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.30, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Масштабні інженерні 

поломки»

08.35, 9.50, 12.40 Д/с «Історія 

навколо нас»

08.50 М/ф

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Великі танкові битви»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

20.15, 2.00 «Велика політика»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.25 «Будьте здоровi»

07.55, 9.00, 17.00, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 

«Свідок»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.50, 23.00 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Вартість життя»

00.50 «Легенди бандитського 

Києва»

01.50 «Правда життя»

03.15 «Речовий доказ»

03.55 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Вартові галактики»

08.10 М/ф «Месники: найбільші 

герої Землі»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.10 Мама реготала

14.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.40 Т/с «Сишиш-шоу»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

18.10 Т/с «Прєподи»

19.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

00.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

08.30 «МастерШеф»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.35, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.10 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ексклюзив»

19.15 «Велика середа»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Х/ф «Гарячі голови»

08.00 Х/ф «Гарячі голови-2»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.45, 16.55, 19.30 «Загублений 

світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.40 «Спецкор»

18.50, 3.10 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 Т/с «Зустрічна смуга»

03.40 «Відеобімба-2»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Касимпаша» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

10.00, 15.00, 19.00, 21.45 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow

10.30 «Фортуна» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

12.15 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

13.10 «Інгулець» — «Колос». 

Чемпіонат України

15.20 «Металіст» — «Десна». 

Кубок України

17.10 «Бешикташ» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

19.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

20.00, 23.15 «Студія LIVE»

20.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо». Суперкубок 

України

00.10 «Оболонь» — «Верес». 

Кубок України

02.10 «Галатасарай» — 

«Аланьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

04.00 «Львів» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Гераклес» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

07.45, 9.45, 11.45, 5.25 Топ-матч

08.00 «Бешикташ» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

10.00 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

12.00 «Поділля» — «Кремінь». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

13.45 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

14.30 «Маріуполь» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

16.15 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

17.10 «Фортуна» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

18.55 LIVE. «Оболонь» 

— «Верес. Кубок України

19.45, 22.45, 4.15 Yellow

20.55 LIVE. «Кайсеріспор» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини. 2-й 

тайм

21.55 LIVE. «Феєнорд» 

— «Геренвен». Чемпіонат 

Нідерландів

23.55 «Інгулець» — «Колос». 

Чемпіонат України

01.40 «Металіст» — «Десна». 

Кубок України

03.25 LIVE. «Фламенгу» — 

«Барселона». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитська Одеса

09.05, 18.05 Правила виживання

10.05, 1.35 Речовий доказ

11.15, 19.55 Ремесла за 

призначенням

12.15 Ілюзії сучасності

13.15, 4.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.15 Друге життя звичайних 

речей

15.15, 0.35 Їжа богів

16.15, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

17.10, 22.45 Він і вона. Бій за 

життя

19.00, 23.40 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

20.55 Ближче до землі з Заком 

Ефроном

02.30 Юрій Нікулін

03.15 Брама часу

04.00 Теорія Змови

05.30 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. На краю 

світу»

10.40, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Хейвен»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Затишна дача

10.20, 17.20 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Доктор Толстікова

13.30 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

14.30 Правила виживання

15.30, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.30 Квартирне питання

18.00 Дачна відповідь

19.40 Шість соток

22.20 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Шпигунка»

12.50 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

15.00, 2.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.55 Панянка-селянка

18.00 Супержінка

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

03.05 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Бегемот та Сонце»

06.40 М/ф «Братик Кролик та 

братик Лис»

06.50 М/ф «Будиночок для 

Равлика»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 0.25 Т/с «Бенкрофт»

08.05 Маршрутом змін

08.20 Відтінки України

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Курорт»

11.35 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

11.55, 20.00, 22.00 «Дика 

природа Індії»

13.10, 1.15 Прозоро. Про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Пісні про кохання

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00, 2.50 Прозоро. Про головне

18.20 «По-людськи»

23.00 Перша шпальта

03.40 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.40 Енеїда

П’ЯТНИЦЯ, 17 ВЕРЕСНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.15 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-7»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.36 «Проспорт»

20.38 «Чистоnews-2021»

20.45 Комедія «Моя улюблена 

Страшко»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Драма «Стів джобс»

03.10, 5.30 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.25, 22.55 «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»

12.25 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»

00.45 Х/ф «Таємниця в їхніх 
очах»

02.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-

2»

14.30, 15.30 Історія одного 

злочину

16.00 Т/с «Хід прокурора»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Таємна любов»

23.10 Слідами

23.50, 2.00 Т/с «Акварелі»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.45, 13.25 Х/ф «3000 миль 
до Грейсленда»

12.45, 14.50 Факти. День

13.50 Т/с «Розтин покаже-2»

16.15, 22.25 Т/с «Пес»

17.45, 21.30 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 1.40 Антизомбі

23.40 Х/ф «Біла імла»

02.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.15 Т/с «Надприродне»

12.55 «Кохання на виживання»

14.55 Х/ф «Вибух із 

минулого»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

23.05 Х/ф «Плейбой під 

прикриттям»

01.05 «Вар’яти»

02.25 «Служба розшуку дітей»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 8.30, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Масштабні інженерні 

поломки»

08.35, 9.50, 12.40 Д/с «Історія 

навколо нас»

08.50 М/ф

09.30 Машина часу

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Великі танкові битви»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

20.15, 2.00 «Прямим текстом з 

Юрієм Луценком»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

00.10 Д/с «Повітряні воїни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 Top Shop»

06.20 «Вартість життя»

07.50, 9.00, 17.00, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 

«Свідок»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»

18.20, 1.50 «Правда життя»

00.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.20 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Вартові галактики»

08.10 М/ф «Месники: найбільші 

герої Землі»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.10 Мама реготала

14.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.40 Т/с «Сишиш-шоу»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

18.10 Т/с «Прєподи»

19.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

21.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

00.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

08.00 «МастерШеф»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Колір 

пристрасті»

00.10 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «П’ята колонка»

20.15 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20 Х/ф «Kingsman: таємна 

служба»

09.00 Х/ф «Kingsman: золоте 

кільце»

11.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.50, 16.55, 19.30 «Загублений 

світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.35 «Спецкор»

18.50, 3.05 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 Т/с «Зустрічна смуга»

03.35 «Відеобімба-2»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.00 Топ-матч

06.10 «Кайсеріспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Ворскла» — «Минай». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.15, 18.00, 20.55 «Студія 

LIVE»

11.15 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України

14.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

15.20, 21.50 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

16.15 «Оболонь» — «Верес». 

Кубок України

18.55 LIVE. «Альянс» — 

«Минай». Кубок України

22.50 «Коньяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

00.35 «Феєнорд» — 

«Геренвен». Чемпіонат 

Нідерландів

02.20 «Металіст» — «Десна». 

Кубок України

04.05 «Бешикташ» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Феєнорд» — 

«Геренвен». Чемпіонат 

Нідерландів

07.45, 9.45, 21.40, 23.55, 2.00 

Топ-матч

08.00 «Палмейрас» — «Атлетіку 

Мінейру». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.00 «Оболонь» — «Верес». 

Кубок України

11.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

12.40 «Фламенгу» — 

«Барселона». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

14.25 «Кайсеріспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

16.10 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

16.55 LIVE. «Коньяспор» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

17.45 Yellow

18.55 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України

20.55 «Студія LIVE»

21.55 LIVE. «Твенте» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

00.10 «Альянс» — «Минай». 

Кубок України

02.10 «Фортуна» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

04.00 «Львів» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитський Київ

09.05, 18.00 Правила виживання

10.05, 1.35 Речовий доказ

11.15, 19.50 Ремесла за 

призначенням

12.15 Брама часу

13.15, 4.20 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.15 Друге життя звичайних 

речей

15.15, 0.35 Їжа богів

16.10, 21.45 Як влаштований 

Всесвіт

17.05, 22.40 Він і вона. Бій за 

життя

18.55, 23.40 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

20.50 Дика Індія

02.30 Історія Києва

03.20 Великі українці

03.45 Теорія змови

05.15 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

10.40, 18.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Хейвен»

02.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Затишна дача

10.20, 17.20 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Доктор Толстікова

13.30 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

14.30 Правила виживання

15.30, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.30 Квартирне питання

18.00 Дачна відповідь

19.40 Шість соток

22.20 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 М/ф «Рапунцель: 

заплутана історія»

12.30 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

15.00, 2.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.55 Панянка-селянка

18.00 Супержінка

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

03.05 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Велика подорож»

06.40 М/ф «Залізний вовк»

06.50 М/ф «Історія одного 

поросятка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 0.25 Т/с «Бенкрофт»

08.05 Маршрутом змін

08.20 Відтінки України

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Курорт»

11.35 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

11.55, 20.00, 22.00 «Дика 

природа Індії»

13.10, 1.15 Прозоро. Про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Хорея Козацька

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00, 2.50 Прозоро. Про головне

18.20 «По-людськи»

23.00 Схеми. Корупція в деталях

03.40 Д/ф «Одесити на Донбасі»

04.40 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-7»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 «Ліга сміху-2021»

22.45 Д/ф «30 років 

незалежністі»

23.40 «Маскарад»

01.40 Жахи «Дзеркала»

03.40 Детектив «Дев’ята брама»

06.00 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 23.35 «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, 11.05 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Кохання 
чаклунки»

14.30, 15.30, 1.25 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Кінг Конг»

03.45 «Україна вражає»

04.30, 5.50 «Орел і решка. На 

краю світу»

05.20 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.40 Т/с «Сашка»

14.35, 15.30 Т/с «Материнське 

серце»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.00 Т/с «Акварелі»

01.30 Телемагазин

06.00 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.20 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.10 Дизель-шоу

12.00, 13.25 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: битва за 
Лос-Анджелес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.15 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

2»

18.45 Факти. Вечір

23.00, 1.45 «На трьох»

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.30 «Пекельна кухня»

12.05 «Екси»

14.00 «Діти проти зірок»

15.40 Х/ф «Еван Всемогутній»

17.30 Х/ф «Фокус»

19.25 Х/ф «Ред»

22.00 Х/ф «Ред-2»

00.05 Х/ф «Кілер-псих»

02.05 «Вар’яти»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 0.00, 
1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 
новин

06.25 Особливий погляд

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Масштабні інженерні 

поломки»

08.15, 12.30 Форшмак

08.40 Натхнення

08.50 М/ф

09.30 Машина часу

09.50 Д/с «Історія навколо нас»

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Великі танкові битви»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

20.15, 2.00 «Час за Гринвічем»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.20, 1.45 «Правда життя»

07.55, 9.00, 17.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»

18.20 «Таємниці світу»

00.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.20 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Вартові галактики»

08.10 М/ф «Месники: найбільші 

герої Землі»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл: 

бурундучки-рятівнички»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.10 Мама реготала

13.20, 0.20 Мама реготала. 

Найкраще

14.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

14.55 Т/с «Сишиш-шоу»

15.30 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

18.10 Т/с «Прєподи»

19.10 Х/ф «Кіборг»

21.00 Х/ф «Універсальний 

солдат-2% 

повернення»

22.45 Т/с «Морська поліція: 

Полювання на вбивць»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30, 19.00, 22.50 «Холостячка 

Злата Огнєвіч»

11.30, 0.00 «Як вийти заміж»

12.15, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

16.25, 18.05 Т/с «Сліпа-5»

00.55 «Про що мовчать жінки»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «Моя країна»

21.00 «Влада реготала»

21.30 «Міністерство правди»

22.00 «Запорєбрик NEWS»

22.15 «Українські вісті»

22.45 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.10 Х/ф «Майор Пейн»

08.10 Х/ф «Вціліла»

10.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Х/ф «Планета мавп»

21.55 Х/ф «Повстання 

планети мавп»

00.00 Х/ф «Слід смерті»

02.50 «Цілком таємно-2017»

03.15 «Відеобімба-2»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.00, 14.45, 17.20, 

22.00 Топ-матч

06.10, 0.35 «Твенте» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 «Оболонь» — «Верес. 

Кубок України

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.05 «Студія LIVE»

11.15 «Альянс» — «Минай. 

Кубок України

14.15 «AUTO ГОЛ!»

15.20, 22.15 Yellow

15.30 «Кайсеріспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

17.35 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

18.30 «УПЛ. Розклад туру»

19.25 LIVE. «Колос» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

21.25 «УПЛ ONLINE»

22.50 «Фламенгу» — 

«Барселона». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

02.20 «Алтай» — «Бешикташ». 

Чемпіонат Туреччини

04.05 «Поділля» — «Кремінь». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

ФУТБОЛ-2

06.00 «Коньяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

07.45, 11.40, 21.55 Топ-матч

08.00, 10.55 «Студія LIVE»

08.55, 17.10 «Шахтар» 

— «Динамо». Суперкубок 

України

11.55 «Кайсеріспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

13.40 «Твенте» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

15.25 «Альянс» — «Минай». 

Кубок України

19.10 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.55 LIVE. «Алтай» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

20.45 Yellow

22.10 «Оболонь» — «Верес». 

Кубок України

00.00 «УПЛ. Розклад туру»

00.55 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

02.45 «УПЛ ONLINE»

03.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

04.00 «Феєнорд» — 

«Геренвен». Чемпіонат 

Нідерландів

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

06.50 Бандитська Одеса

09.10, 18.00 Правила виживання

10.10, 1.30 Речовий доказ

11.20, 19.50 Ремесла за 

призначенням

12.20 Брама часу

13.20, 4.30 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.20 Ближче до землі з Заком 

Ефроном

15.10 Битва цивілізацій

16.10, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

17.05, 22.45 Він і вона. Бій за 

життя

18.55, 23.40 Крізь простір і час із 

Морганом Фріменом

20.50 Дика Індія

00.45 Їжа богів

02.25 Бандитський Київ

03.15 Квітка Цісик

03.50 Підроблена історія

05.20 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 «Орел і решка. На краю 

світу»

10.40, 19.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.30, 20.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

13.30, 21.10 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

17.10 Х/ф «Наречений 

напрокат»

22.10 Т/с «Доктор Хаус»

01.35 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.30 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Затишна дача

10.20, 17.30 Дача бороданя

11.20, 20.50 Удачний проєкт

13.10, 3.40 Корисні поради

13.30 Доктор Толстікова

13.40 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

14.40 Правила виживання

15.40, 1.50 Неймовірні історії 

кохання

16.40, 23.10 Квартирне питання

18.10, 22.30 Дачна відповідь

19.50 Шість соток

00.50 Ідеї ремонту

02.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Красуня і 

Чудовисько»

13.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

15.00, 2.15 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.05 Панянка-селянка

18.00 Супержінка

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Дивне китеня»

06.40 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»

06.50 М/ф «Дівчинка та зайці»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.50, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 0.40 Т/с «Бенкрофт»

08.05 Маршрутом змін

08.20 Відтінки України

08.55 Еколюди

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Курорт»

11.35 «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго»

11.55, 20.00 «Дика природа Індії»

13.10 Прозоро. Про актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.25, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00, 1.30 Прозоро. Про головне

18.20 «По-людськи»

22.00 Х/ф «Опівнічний 
жеребець»

03.20 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 4.25, 6.10 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.30 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 5.10 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 «Маскарад»

22.20 «Жіночий квартал»

00.00 «Світське життя-2021»

01.00 Комедія «Кара небесна»

02.50 Комедія «Джонні Інгліш: 

перезапуск»

ІНТЕР

06.45 «Слово предстоятеля»
06.55 Х/ф «Дикун»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Все для тебе». Прем’єра

11.00 «Позаочі». Прем’єра

12.00 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

13.40, 5.10 Х/ф «Суєта суєт»
15.30 Х/ф «В’язень замку Іф»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Место встречи». 

Прем’єра

22.10 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
02.40 Х/ф «Випадковий 

запис»
04.05 Х/ф «Без року 

тиждень»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.45 Реальна містика

08.35 Т/с «Люся. Інтерн»

10.40 Т/с «Порушуючи правила»

14.40, 15.20 Т/с «Королева доріг»

20.00 Головна тема

21.00 Співають усі!

23.30, 2.15 Т/с «Хлопчик мій»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Антизомбі

06.30, 1.55 Громадянська 

оборона

07.30 Прихована небезпека

08.30, 13.00 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ-2»

12.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Гладіатор»
16.40 Х/ф «Джуманджи»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Джуманджи: 
поклик джунглів»

21.3 Х/ф «Джуманджи: 
новий рівень»

23.50 Х/ф «Гаттака»

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Хто проти блондинок?»

08.10, 10.00 «Kids time»

08.15 М/ф «Королівський коргі»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

свiту»

12.10 «Хто зверху?»

14.10 Х/ф «Люди в чорному-3»
16.15 Х/ф «Люди в чорному: 

інтернешнл»
18.50 Х/ф «Трансформери: 

темний бік Місяця»
22.00 Х/ф «Трансформери: 

останній лицар»
01.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

02.10 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 20.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

06.10, 7.10, 1.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот

09.30 Майстри ремонту

10.15, 18.30, 0.35 Невигадані 

історії

10.35 Медекспертиза

11.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

12.15, 22.00 Концерт
15.15 Х/ф

18.00 «Час за Гринвічем»

19.00 Д/c «Фатальний постріл»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35 Вікно в Америку

23.30 Гончаренко рулить

00.10 Є сенс

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

07.00 Х/ф «Важко бути 

Богом»

09.35 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»

11.35 «Легенди карного 

розшуку»

13.20 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.35 Т/с «Коломбо»

19.00, 2.25 «Свідок»

19.30 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»

21.40 Х/ф «Ера драконів»

23.30 Х/ф «Білий слон»

01.15 «Таємниці кримінального 

світу»

02.55 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.45 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 15.50, 0.55 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/ф «Качині історії»

11.00 М/с «Сімпсони»

12.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

13.50 Т/с «Суперкопи»

19.00 Х/ф «Скажений Макс-

2% воїн дороги»

21.00 Х/ф «Скажений Макс: 

під куполом грому»

23.00 Х/ф «Скажений Макс»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30, 10.55 Т/с «Колір 

пристрасті»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

16.40, 22.50 «Звана вечеря»

19.00 «МастерШеф»

01.10 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.15 «Репортер». Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15, 21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

13.45 «Новини від Христини»

14.15, 15.30 Концерт

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Культурна політика»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.35 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «Робокоп»

14.45 Х/ф «Робокоп-2»

17.00 Х/ф «Робокоп-3»

19.00 Х/ф «Сек’юріті»

20.50 Х/ф «Обітниця 

мовчання»

22.40 Х/ф «Бойові свині»

00.15 Х/ф «Ніндзя-2»

02.10 «Відеобімба-2»

04.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 22.00 Топ-матч

06.10 «Фортуна» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Металіст» — «Десна». 

Кубок України

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «УПЛ. Розклад туру»

11.10 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

12.55, 18.45, 21.25 «УПЛ 

ONLINE»

13.20, 0.35 Алтай» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

15.20 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України

17.15 «Альянс» — «Минай». 

Кубок України

19.25 LIVE. «Рух» — «Динамо». 

Чемпіонат України

22.15 Yellow

22.50 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

02.20 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України

04.05 «Фламенгу» — 

«Барселона». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

ФУТБОЛ-2

06.00 «Альянс» — «Минай. 

Кубок України

07.40 «Коньяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

09.20 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

10.15 «Шахтар» — «Динамо. 

Суперкубок України

12.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

13.00, 13.30, 15.55, 16.25, 18.55 

«УПЛ ONLINE»

13.15, 17.45 Футбол NEWS

13.55 LIVE. «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

14.45, 20.30 Yellow

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Верес». Чемпіонат 

України

19.40 LIVE. «Аякс» — 

«Гронінген». Чемпіонат 

Нідерландів

21.40, 23.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

21.55 «Фенербахче» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

00.00 «Рух» — «Динамо». 

Чемпіонат України

01.55 «Твенте» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

04.00 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

09.35 Речовий доказ

10.45 Правила виживання

11.45, 18.35 У пошуках істини

12.45, 23.50 Їжа богів

13.45 Друге життя звичайних 

речей

14.45, 21.00 Майбутнє з 

Джеймсом Вудсом

17.35 Повітряні воїни

19.30 Ближче до землі з Заком 

Ефроном

00.45, 5.10 Містична Україна

01.30 Ризиковане життя

04.20 Ремесла за призначенням

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 Х/ф «Крадене 

побачення»

12.00 Х/ф «Наречений 

напрокат»

14.10, 0.45 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

23.00, 1.40 Т/с «Ганнібал»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Рекордсмени Голлівуда: 

зворотний відлік

09.30, 0.40 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

13.50 Майстри ремонту

15.30 Один за 100 годин

17.10 Удачний проєкт

18.50 Шість соток

22.20 Дачна відповідь

23.00 Квартирне питання

01.40 Неймовірні історії кохання

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Ігор»

12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 0.25, 

2.10 Одного разу під 

Полтавою

13.30, 16.30, 1.25 Сімейка У

15.00, 0.55 Танька і Володька

17.30 М/ф «Секрет Робінсонів»

19.15 Х/ф «Гарфілд»

20.45 Х/ф «Гарфілд-2»

22.15 Х/ф «Скільки у тебе?»

02.40 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.05 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.30, 3.15, 

5.35 Новини

07.10 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

07.30 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

07.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

08.05 «Дикі Дива. Дикі тварини 

в зоопарку Сан-Дієго»

08.30, 3.40 #ВУКРАЇНІ

09.05 Телепродаж
09.35 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Марія Магдалина»
11.25 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Хома»
13.15 Х/ф «Вавилон ХХ»

15.00 Країна пісень

16.10 Концерт. Пісні про кохання

17.20 «Дика природа Індії»

18.25 Д/ф «Дикі тварини»

18.50 Т/с «Злочини минулого 

— міжнародні версії»
21.25 Х/ф «Мир вашому 

дому»
23.40 Х/ф «Опівнічний 

жеребець»

01.55 Д/ф «Світ дикої природи»

05.05 Геолокація: Волинь
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

11.00, 2.40 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2021»

00.15 «Ліга сміху-2021»

ІНТЕР

06.45 Х/ф «Шукачі пригод»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.55 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.20 Х/ф «Кінг Конг»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «В’язень замку Іф»

02.30 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.00 Реальна містика

09.20 Т/с «Квіти дощу»

17.00, 21.00 Т/с «Рись»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Порушуючи 

правила»

01.30 Телемагазин

03.15 Гучна справа

04.45 Т/с «Хід прокурора»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.35 Факти

05.00 Не дай себе обдурити

05.45 Прихована небезпека

06.45 Антизомбі

07.35 Секретний фронт

08.35 Громадянська оборона

09.40 Х/ф «Останній володар 
стихій»

11.40, 13.00 Х/ф «Король 
Артур: легенда меча»

12.45 Факти. День

14.25 Т/с «Пес»

18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «Геошторм»
23.35 Х/ф «Дум»
01.35 Х/ф «Гаттака»

03.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Вар’яти»

06.50, 8.15 «Kids time»

06.55 «Том і Джеррі»

07.50 М/ф «Том і Джеррі: 

маленькі помічники 

Санти»

08.20 М/ф «Тед-мандрівник і 

таємниця царя Мідаса»

10.10 Х/ф «Авангард»

12.10 Х/ф «Трансформери: 

темний бік Місяця»

15.30 Х/ф «Трансформери: 

останній лицар»

18.20 Х/ф «Реальна сталь»

21.00 Х/ф «Морський бій»

23.40 «Improv Live Show»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10, 7.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 20.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00 Час 

новин

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.25 Vоїн — це я!

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00 Божественна літургія 

УГКЦ

12.15 Індійський фільм

15.15, 22.00 Концерт

18.00, 1.00, 5.00 Підсумки тижня 

з Анною Мірошниченко

19.00 Д/c «Фатальний постріл»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

23.50 Д/с «Історія навколо нас»

00.15 Д/с «Бойовий відлік»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.15 Х/ф «Дама з папугою»

07.00 «Слово предстоятеля»

07.10 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.40 Т/с «Коломбо»

14.05 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»

16.10 Х/ф «Ера драконів»

18.00 «Легенди карного 

розшуку»

22.00 Х/ф «Великий вибух»

00.00 Х/ф «Білий слон»

01.45 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 16.00, 0.25 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Темний плащ»

09.40 М/ф «Качині історії»

11.00 М/с «Сімпсони»

12.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

12.50 Т/с «Сишиш-шоу»

13.50 Т/с «Суперкопи»

19.00 Х/ф «Мортал комбат»

21.00 Х/ф «Мортал комбат-

2% знищення»

22.40 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Колір пристрасті»

09.55 «МастерШеф»

13.45 «Супербабуся»

18.40 «Битва екстрасенсів»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

13.40 «Запорєбрик NEWS»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.20 «WATCHDOGS»

20.45 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.00, 0.55 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Планета мавп»
15.45 Х/ф «Повстання 

планети мавп»
17.45 Х/ф «Світанок планети 

мавп»
20.10 Х/ф «Війна за планету 

мавп»
23.00 Х/ф «Остаточний 

вирок»
02.00 «Відеобімба-2»

04.50 «Найкраще»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.40, 1.20 Топ-матч

06.10 «Аякс» — «Гронінген». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Алтай» — «Бешикташ». 

Чемпіонат Туреччини

10.00, 13.15, 14.45, 17.55, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20 «Рух» — «Динамо». 

Чемпіонат України

12.10, 13.00, 13.30, 15.55 «УПЛ 

ONLINE»

12.50, 18.15, 23.20 Yellow

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

16.20 LIVE. «Хатайспор» 

— «Фенербахче». 

Чемпіонат Туреччини

18.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

19.25 LIVE. «Десна» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України

01.30 «АЗ Алкмаар» — «Гоу 

Ехед Іглз». Чемпіонат 

Нідерландів

03.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

04.00 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Палмейрас» — «Атлетіку 

Мінейру». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

07.45, 10.15, 12.30, 14.45 «УПЛ 

ONLINE»

08.25 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

10.45, 0.00 Аякс» — «Гронінген». 

Чемпіонат Нідерландів

13.00 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України

15.25 «FAN TALK»

17.25 «АЗ Алкмаар» — «Гоу 

Ехед «Іглз». Чемпіонат 

Нідерландів. Прем’єра

19.15 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

20.10 «Минай» — «Львів». 

Чемпіонат України

22.00, 1.45, 3.45 Топ-матч

22.10 «Хатайспор» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

01.55 «Десна» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

04.00 «Алтай» — «Бешикташ». 

Чемпіонат Туреччини

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

09.00 Речовий доказ

10.10 Правила виживання

11.10, 18.00 У пошуках істини

12.10 Їжа богів

13.10 Друге життя звичайних 

речей

14.10, 21.00 Майбутнє с 

Джеймсом Вудсом

17.00 Повітряні воїни

19.00 Дика Індія

23.50 Битва цивілізацій

00.50, 5.10 Містична Україна

01.40 Борис Патон. Людина 

майбутнього

02.40 Шалімов. Сто років як 

один день

03.25 Олег Антонов — людина 

неба

04.20 Ремесла за призначенням

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.45 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.50 Х/ф «А ось і вона»

12.45 Х/ф «Крадене 

побачення»

14.15 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

23.00 Т/с «Ганнібал»

00.45 Х/ф «Півтора лицаря: 

в пошуках чарівної 

принцеси Герцелінди»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Рекордсмени Голлівуда: 

зворотний відлік

09.30, 0.40 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00 Удачний проєкт

20.30 Дача бороданя

22.20 Дачна відповідь

23.00 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Корисні поради

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Секрет Робінсонів»

12.45, 14.15, 15.45, 22.30, 0.00, 

1.30 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 23.30, 1.00 Сімейка У

15.15, 23.00, 0.30 Танька і 

Володька

16.45 М/ф «Епік»

18.30 Х/ф «Едвард Руки-

ножиці»

20.30 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

02.15, 4.00 Панянка-селянка

03.05 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 

3.15, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

07.20 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.30 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

08.15 Д/ф «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30, 2.00 Леонардо да Вінчі

14.35 Телепродаж

15.05 UA:Фольк. Спогади

16.20 Міста та містечка

16.30 Т/с «Злочини минулого 

— міжнародні версії»
18.40 Х/ф «Мир вашому 

дому»
21.25 Х/ф «Опівнічний 

жеребець»
23.1 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

00.15 Х/ф «Вавилон ХХ»
02.55 Земля, наближена до неба

03.10 12 міфів про Донбас

03.40 #ВУКРАЇНІ

05.05 Геолокація: Волинь
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Костянтин РОДИК

Роман Ольги Токарчук «Бігуни» 
вийшов у Польщі 2009-го, зібрав 
переконливий букет національ-
них премій, що здетонувало 
переклади на основні читацькі 
мови. Відтак обріс серйозною 
критикою і як наслідок — здо-
бувся на одну з найпрестижні-
ших літературних відзнак світу, 
Букерівську (2018). Аналітиків 
привабила інтелектуально-по-
шукова складова книжки, що 
талановито корелювала зі су-
часною кліп-свідомістю. 

 «Бігуни» (К.: Темпора, 
2021) — роман-мозаїка, що 
складається з кількох десят-
ків фрагментів, здебільшого 
не пов’язаних між собою — ані 
персонажами, ні тематикою, 
ні географією. Деякі оповіді-
смальтинки цілком схожі на 
традиційні дорожні нотатки, 
або й на так звані «дорожні 
нотатки» у стилі Андрухови-
ча; інші — на мислєнневі ек-
сперименти Монтеня; треті 
— на класичні притчі; ще якісь 
— на несподіване розгортання 
мікросюжетів Еко. Форма «Бі-
гунів» — це калейдоскопічний 
колаж, що мерехтить перед чи-
тачем, немов божевільна стріч-
ка фейсбуку.
 І водночас — це спроба від-
найти залишкові системні коди 
у нинішній несистемній масовій 
свідомості. Спроба зухвала, про-
те успішна. Свідченням є одер-
жаний за «Бігунів» Букер.
 «Плинність, мобільність, 
ілюзорність — ось що значить 
бути цивілізованим». Це про ос-
нову книжки: про те, як відбу-
вається фіксування світу набігу. 
Англійський переклад «Бігунів» 
зветься «Польоти» («Flights») 
— авжеж, авторка роману пот-
рапляє до кожної нової локації 
здебільшого за допомогою літа-
ка. Але така інтерпретація, га-
даю, хибна. Бо Ользі Токарчук 
йдеться не про спосіб пересуван-
ня, а про спосіб думання.
 Мандрівка була й залишаєть-
ся інструментом самоідентифі-
кації. Метою подорожі є відкрит-
тя невідомого, а отже — кращого 
розуміння, ким ти є у світі. Не-
хай сьогодні не ходить про від-
криття в історичному контексті 
— телевізор та інтернет зробили 
свою справу, — але ми й тепер 
вирушаємо в дорогу за відкрит-
тям деталей. У яких, до речі, ві-
домо хто ховається.
 Сьогодні подорожні івент-
ініціативи потрапляють у всі 
новинні стрічки: о, рушив піш-
ки через увесь континент! А 
колись, у часи філософських 
мандрівок, це була рутинна 
практика. Паломництво до про-
зріння — десь так це озвучувало-
ся. А чи спроможні сьогоднішні 
бігуни — ті, що повсякчас ніби 
кудись спізнюються, — осягну-
ти саму мету свого руху? Книж-
ка О.Токарчук — саме про мож-
ливість філософування у ритмі 
бігу. Роман доводить, що їй це 
вдалося. А читачеві? Навряд  чи 
хтось — навіть із палких при-
хильників — сповільниться 
до споглядального ритму. Але 
вони знатимуть, до кого прихи-
литися під час нападів розпуки 
від інформаційної повені, які 
усіх нас, бігунів, навідують. Це 
і є суть Літератури — прихис-
ток від розпачу.
 У наступному після «Бі-
гунів» романі пані Токарчук 
— «Книги Якова» — знаходи-
мо означення, яке може пра-

вити за «тему» усього тисяче-
сторінкового твору, що здобувся 
на Нобелівську премію: «Опи-
сування світу... Світ сам дома-
гається, щоб ми його розповіли. 
Лише тоді він починає існува-
ти насправді». Тут мимоволі 
згадується бездонна теза Умбер-
то Еко: «Щоб дізнатися, про що 
мовить одна книга, ви маєте 
перечитати інші» («Ім’я тро-
янди»). Я, наприклад, довго не 
міг збагнути, «про що», влас-
не, роман швайцарця Даніеля 
Кельмана «Обмірювання світу» 
(Л.: Піраміда, 2013). Здавалося 
— такий собі белетризований 
наук-поп: звідки, приміром, 
взявся «метр» і клубок усіх ви-
находів: фотографія, картогра-
фія, геодезія, математика, ас-
трономія. Звісно, присутність 
серед персонажів уславлених 
персон — натураліста Гумболь-
дта і математика Гауса — та де-
корації Латинської Америки 
поза-позаминулого століття, 
талановито сплетені в одно, не-
абияк сприяли безтурботному 
читанню. Плюс захоплива ін-
телектуальна гойдалка: «Треба 
знати, сказав Гумбольдт, бо 
треба знати» — супроти скеп-
тика Гауса: «Розум узагалі нічо-
го не формує і мало що розуміє. 
Простір гнеться, а час розтя-
гується». Дуже мило. Але чому 
це з роками не забувається?
 По прочитанні Токарчук, 
Еко та перепрочитанні Шевчу-
ка — все склалося: це книжки 
про владу над людиною слова-
називання. Про саму основу мі-
тології: дати всьому імена, аби 
не лякатися безіменного хаосу. 
Боїмося ж бо невідомого. Ось 
уступ з «Бігунів» про давньо-
го автора анатомічних атласів: 
«Рюйш перетворював людську 
істоту на тіло, на наших очах 
розвінчуючи його таїну, розкла-
даючи його на першоелементи, 
неначе розбираючи складний 
пристрій. Страх смерти випа-
ровувався. Боятися нічого». 
 І так — по всій соціальній 
ієрархії, від володарів до служ-
ниць, одна з яких «пише списки 
речей, які потрібно спакувати, 
і тоді відчуває, що панує над 
світом, наче королева» («Книги 
Якова»). Від називання-приру-
чення видимих речей — до впо-
рядкування абстракцій: «Числа 
усувають негаразди... Числа не 

позбавляють реальности, вони 
підводять її ближче, роблять 
її чіткішою і ясною, як ніколи 
досі» («Обмірювання світу»). А 
далі вже самі предмети родича-
ються з умовностями: «Цокає 
годинник: цей новий звук немов-
би ділить час на тонкі окрайці, 
все здається відміряним, розмі-
ченим, наче картата тканина. 
Чистим, охайним, доцільним» 
(«Книги Якова»).
 У «Бігунах» є незначна, зда-
валося б, фраза: «Накреслив на-
віть план лабораторії; почу-
вався майже як Джеймс Бонд». 
Укладання будь-якого плану є, 
направду, вельми складним ро-
зумовим процесом — це щора-
зу вивершення себе. І Джеймс 
Бонд тут — такий собі синонім 
без-страшности, базованої на 
знанні деталей. Що менше 
страху — то більше «Я», здат-
ного на багато що. Зростання 
амбіцій пропорційне зменшен-
ню побоювань. У будь-якій ца-
рині. «Світ має дізнатися про 
мене. Я б страшенно помиляв-
ся, якби вважав, що я йому бай-
дужий» (Д.Кельман).
 Про одного з чільних пер-
сонажів «Книг Якова» авторка 
каже: «Його життєпис — це іс-
торія книжок, які він прочитав 
і написав». А ще є цілий загін 
героїв другого плану, які «вив-
чають книги і переставляють 
місцями слова, аби видобути з 
них істинний сенс». Тих сенсів 
розсипано величезним рома-
ном безліч. Ось один із концен-
тратів: «Все, що не рухається 
вгору, падає вниз». Може, не 
аж таке філософське відкрит-
тя, але оформлено ексклюзив-
но. Ще одна засторога: «Все, що 
просте, — небезпечне».
 Власне, усі згадані у цій 
статті книжки — про небезпеку 
«здорового ґлузду», розсадника 
простих рішень. В «Обмірюван-
ні світу»: «Ніхто не хоче вико-
ристовувати розуму. Люди хо-
чуть спокою. Вони хочуть їсти 
і спати, і хочуть, щоб з ними 
були чемними. Думати вони не 
хочуть». Думати не хочуть, а по-
ваги вимагають — «услиш Дон-
бас» і тощо-тощо. Та ще й агре-
сивно нав’язують своє бездум’я 
— як стиль життя — жалюгід-
ній меншості тих, хто думає. 70-
відсоткове плем’я бездумців од-
наково ефективно влаштовує 
Росії Путіна, Британії — брек-
зит, Америці — Трампа, Ук-
раїні — Зеленського. Пошесть 
простих рішень шириться, не-

мов пожежа у спеку. 
 Кельман у розпачі: «Чи обме-
жені знають якусь окрему мову, 
яку можна вивчити як інозем-
ну?». Цікавий епізод: одному 
з головних персонажів потріб-
на наскрізна іспанська віза. У 
міністерській канцелярії йому 
кажуть: ви — відомий вчений; 
випишіть міністрові рецепт для 
підвищення потенції — і все 
буде ОК. Обурений абсурдністю 
ситуації, наш герой вирішує бо-
дай грюкнути дверима: «Повіль-
ним кроком і зі стиснутими ку-
лаками попрямував Гумбольдт 
до письмового столу Уркіхо, 
вмочив перо в чорнильницю і 
написав рецепт. Кора хінного 
дерева з басейну Амазонки, екс-
тракт маку з центральної Аф-
рики, сибірський саванний мох 
і легендарна квітка, згадувана 
в подорожніх нотатках Мар-
ко Поло. Тричі закип’ятити, 
перший і другий відвар злити, 
третій вживати. Пити мали-
ми ковтками через день». І що 
по тому сталося з бідним Гум-
больдтом? Ви не повірите: «Досі 
ще жоден іноземець не мав та-
ких паперів. Баронові фон Гум-
больдту і його асистентові всю-
ди і у всьому сприяти, пускати 
на ніч, приязно до них стави-
тися, допускати до всього, що 
їх цікавить, і брати на всі суд-
на корони».
 Гумбольдт інстинктивно на-
мацав «окрему мову обмеже-
них» — і це спрацювало. Ця 
«іноземна мова» нині широко 
відома  як популізм. Яків у ро-
мані Токарчук опанував її до-
сконало і користався нею зазви-
чай успішно. Але ось парадокс: 
він прийшов до розуміння по-
тенцій бездумної мови виключ-
но через книжки — які прочи-
тав сам або довірчо перейняв у 
переказі відданих книжників. 
Відтак, каже один з адептів, 
«він — усе, що не поміщається 
в головах тих, хто так каже» 
(йдеться про глашатаїв простих 
рішень). Умберто Еко відкомен-
тував би це так: «Книги існують 
не для того, щоб у них вірити, 
а щоб їх вивчати. Нам слід за-
мислюватись не над тим, що 
говорить та чи та книга, а над 
тим, що вона означає» («Ім’я 
троянди»).
 У романі Ольги Токарчук 
«Веди свій плуг понад кістками 
мертвих», який вийшов того ж 
року, що і «Бігуни» (українсь-
кий переклад — Л.: Урбіно, 
2011), є теза, що корелює з її на-

скрізною темою слова–називан-
ня–осмислення: «Я прочитала 
назву дуже уважно, і це позба-
вило мене потреби зазирати до-
середини». Тут треба розуміти, 
що у старих книжках на обкла-
динку, як багатослівний підза-
головок, виносилося все те, що 
у книжках сьогоднішніх дру-
кують на звороті титулу в ано-
тації. Коли взяв до рук книжку 
«Довколосвітні мандри коро-
ля Зібеліна» (К.: Видавництво 
Жупанського, 2020), збагнув, 
що мені навпаки хочеться за-
зирнути, попри відсутність по-
переднього знання про сучасно-
го французького письменника 
Жана-Крістофа Рюфена.
 Сталося так, як із «Обмірю-
ванням світу» Кельмана. Дуже 
добрий пригодницький текст, 
у підґрунті якого Стендаль—
Дюма—Бальзак; такий собі 
неотрадиціоналізм. Розповідь 
мандрівників, яка взяла у по-
лон самого Бенджаміна Фран-
кліна (хоч уже й пенсіонера). 
Епізодично з’являється і Каза-
нова; й тут, звісно, виникають 
побічні амурні теми. Напри-
клад, з історії бойових фейків 
(«найкращою зброєю жінки є 
засліплення чоловіка»). Але й 
питомої романтичности не бра-
кує, бо все відбувається «у ней-
мовірних мандрах, коли їх не 
чекатиме нічого сталого, нічо-
го знаного наперед, окрім кохан-
ня». І позмінні оповідні ракурси 
— чоловік/жінка — лише роз-
ширюють читацьку авдиторію.
 Та після Токарчук, Кельмана 
і К° бачиш, що Рюфен із ними в 
одному човні. До речі, один із гед-
лайнерів «Книг Якова» — поль-
ський шляхтич під прибраним 
іменем Молівда — виявляється 
якимось туземним королем, як 
і Зібелін у Рюфена, теж неабих-
то з Польщі. Цей авантурник (у 
найкращому смислі) намагаєть-
ся прокласти свою буттєву наві-
гацію «за формулою Жан-Жака 
Руссо, яку я довго не розумів і 
над якою досі розмірковую, «слід 
змушувати людей бути вільни-
ми». Далі події розгортаються 
ніби під диктовку Декарта (що 
також спостерігаємо у Токар-
чук та іже з нею): «Отож те, що 
ви називаєте свободою, для вас 
насправді — незвіданість. У ній 
— весь світ, відкритий для ва-
ших талантів, з усім найкра-
щим, що вам судитиметься, 
і найгіршим, що на вас чигає... 
Я щиро вам зичу пізнати того 
щастя». А ще далі — чистий то-
карчукізм-кельманізм: «Звідки 
приходили слова, які мене саму 
дивували? Мені здавалося, що я 
відкриваю незнаний континент 
і водночас подаю його опис».
 Ще у романі «Правік та 
інші часи» (2000), яким Ольга 
Токарчук увійшла в літерату-
ру, бачимо зернятка, що про-
росли у її букерівському та но-
белівському творах: від «Коли 
вперше придивився до себе, ви-
мовилося Слово — Богові здало-
ся, що пізнання є називанням» 
— до «Усе в словах Павла Божо-
го відкривало Місю заново». А у 
крайній збірці «Химерні опові-
дання» (К.: Темпора, 2020) по-
дибуємо і квінтесенцію: «Мис-
лю. Аналізую. Називаю». А 
перша прозова книжка Ольги 
Токарчук називалася, між ін-
шим, «Мандрівки людей Кни-
ги» (1993). ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Обмірювання
здорового ґлузду

■
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Валентина САМЧЕНКО
Херсон—Київ

Укотре — 23-й раз! — південний 
Херсон зрежисував театральний 
фестиваль «Мельпомена Таврії». 
За таку тривалу історію вишко-
лився зразковий професіоналізм 
організації масштабного дійства, 
навіть якщо тривало воно 9 днів 
поспіль на двох десятках локацій, 
включаючи Олешківські піски, Ми-
колаїв і Нову Каховку. Навіть коли 
трохи не в останні хвилини додат-
кові виклики створювали швид-
козмінні правила переміщень між 
кордонами — фестиваль зустрів 
колег і показав вистави із семи за-
рубіжних країн: Польщі, Білорусі, 
Вірменії, Португалії, Туреччини, 
Грузії та Румунії.

«Космос» в Олешківській 
пустелі
 Коротким фестиваль був лі-
чені рази. Перший — коли по-
чинали як фестиваль музичних 
прем’єр — тривав три дні. На 
добу довшою стала «Мельпомена 
Таврії» у 2020-му, коли всі плани 
корегувала covid-ситуація, утім 
постановки відбувалися нажи-
во. Цьогоріч наповнювали всі дні 
виставами по вінця: максималь-
но по 6-7, як виняток — 3, коли 
вже додавалося концертне дійс-
тво закриття фестивалю.
 Узагалі магія масштабних те-
атральних фестивалів у тому, що 
це формат «гора іде до Магоме-
та». Тож у Херсоні на «Мельпо-
мені Таврії» зійшлися — окрім 
зарубіжних країн — Київ, Львів, 
Одеса, Житомир, Хмельницький, 
Харків і Чернівці, представляю-
чи вистави театральних колек-
тивів на всяк смак. А їхні творці, 
драматурги, театральні критики 
попутно дискутували, проводили 
майстер-класи й обмінювалися 
досвідом. А ще були організовані 
літературна і кіносцени. Зокре-
ма, показали фільми «Забороне-
ний», «Погані дороги» та «Мати 
Апостолів». Уперше було презен-
товано продовження книжки Ар-
темія Кірсанова та Сергія Дзюби 
«Позивний «Бандерас», за якою 
знято художній фільм, — детек-
тивна історія «Операція «Томос», 
на сторінках якого фігурують на-
віть прізвища Петра Порошенка 
та Філарета. 
 Справді унікальна театраль-
на подія відбулася другого фес-
тивального дня: в Олешківській 
пустелі показали феєричний спе-
ціальний проєкт «...30 із 40...», 
створений спільно з фестивалем 
«ГогольFest». Присвячена вона, 
зрозуміло, 30-й річниці віднов-
лення незалежності України. А 
40 років, за біблійними переказа-
ми, Мойсей водив свій народ пус-
телею, щоб він позбувся внутріш-
нього рабства. Режисер постанов-
ки — Влад Троїцький. Музичний 
супровід — етногурт «ДахаБра-
ха». Хто побував на тому дійстві, 
відгукуються не інакше як: «Кос-
мос!».
 Утім хто лишився того вечо-
ра у Херсоні, теж мав божествен-
ну насолоду від львівського теат-
ру «Слово і голоС». У «Театраль-
ному дворику» лунали українсь-
кі старовинні пісні у виконанні 

львівського театру «Слово і го-
лоС». Дійство «Земля-пісня» зре-
жисувала співачка Наталія Поло-
винка. Зібрані на Поділлі, Поліс-
сі, Полтавщині, Кропивниччині, 
Галичині давні пісні не могли не 
вражати. Вдруге експромтом по-
каз цієї пісенної вистави «Зем-
ля-пісня» відбувся у храмі Свя-
тої Олександри наступного дня. 
 Того ж третього дня Міжна-
родного театрального фестивалю 
«Мельпомена Таврії» відіграли 
аж 6 запланованих вистав! У Ми-
колаївському академічному ху-
дожньому драматичному теат-
рі показували Номо Ludens про 
авторитарних лідерів за п’єсою 
Тимофія Ільєвського. Режисер 
вистави — член Експертної ради 
фестивалю Каха Гогідзе, хореог-
рафині — Олена Лисенко з Ми-
колаєва та полячка Іжена Нова-
ковська. На великій сцені Хер-
сонського театру імені Миколи 
Куліша йшла вистава від фести-
валю «ГогольFest» — post-опе-
ра «LE» з віршів Лесі Україн-
ки від режисера Влада Троїць-
кого. У театрі ляльок тим часом 

виступали артисти Київського 
академічного театру українсь-
кого фольклору «Берегиня» з 
драмою-містерією «Тіні забутих 
предків» Михайла Коцюбинсь-
кого (режисер — Тетяна Авра-
менко). Пластичну драму «Бо-
жественна комедія/пекло» ре-
жисерки Влади Бєлозоренко на 
«Сцені під дахом» представля-
ли актори театру-студії «11». А 
поетична «Кімната для двох» за 
п’єсою Максима Статівка йшла 
у театрі-кафе за участі акторів 
харківської «Кімнати Т» (режи-
серка — Ольга Сомова).
 Всюди мали встигнути ті, 
хто з Експертної ради: театраль-
ний критик, заслужений діяч 
мистецтв України Сергій Ва-
сильєв, білоруський театраль-
ний критик, журналіст Дмитро 
Єрмолович-Дащинський, режи-
сер із Португалії Руї Мадейра, ху-
дожній керівник Муніципально-
го театру Малтепе (Туреччина), 
генеральний секретар Євразійсь-
кої театральної асоціації Кубілай 
Ерделікара, грузинський режи-
сер та актор Каха Гогідзе, вітчиз-
няні театральні критики Світла-

на Максименко, Юлій Швець, 
Михайло Журавель, Микола 
Берсон, Світлана Леонтьєва, а та-
кож місцева команда: Ксенія Ке-
леберда, Юлія Манукян та Юрій 
Житняк.

Про поганих хлопців
 На «Мельпомені Таврії» від-
булася прем’єра арт-інсталя-
ції «Голоси Нової Білорусі» дра-
матурга Андрія Курейчика. Ре-
жисер — Сергій Павлюк. Неви-
гадані історії переслідуваних 
«бацьком» Лукашенком людей 
звучали як протест проти неде-
мократичного режиму. 
 Чи не найбільше резонанс-
них, діаметрально протилежних 
думок зібрала вистава «Механіч-
ний апельсин» за п’єсою Лєни 
Лягушонкової київського «Ди-
кого театру», дійовими особами в 
якому є і телеведучі Майкл Щур 
та Ярослава Кравченко, яка є за-
сновницею і директоркою цього 
недержавного театрального ко-
лективу. Постановку маститого 
Максима Голенка про поганих 
хлопців, з чиїх вуст не раз лила-

ся така ж погана лексика, біль-
шість сприйняла неоднозначно. 
Хоча команда відразу поперед-
жала: для глядачів 21+. Врешті-
решт, театральні постановки — 
не виховательки дитячого садоч-
ка. У результаті одним із 10 ак-
торів, відзначених за акторську 
майстерність, став Юрій Радіо-
нов за роль Алекса у виставі «Ме-
ханічний апельсин». Відзначили 
в п’ятірці кращих і сценографію 
цієї постановки, яку створювала 
Юлія Заулична. А ще акторську 
майстерність Дмитра Усова від-
значили сукупно: за низку ролей 
у виставах «Механічний апель-
син» та «Чуваки не святкують, 
або Ukrainian» за творами Рус-
лана Горового (театр «Ампулка», 
м. Харків).
 Всезагальне захоплення і виз-
нання здобула «Зозуля» за повіс-
тю Валерія Шевчука режисера-
постановника Андрія Білоуса, 
яку показав Український малий 
драматичний театр. І хоч сюжет-
на лінія містить, скажімо, сце-
ни інтиму, які в народі звуться 
стрибанням у гречку, літератур-
на основа і постановка настіль-

ки психологічно філігранні, а 
гра акторів не карикатурна, що 
у глядачів виникає не відраза, а 
розуміння психології сільських 
героїв і народжується співпере-
живання. Експерти відзначили 
«Зозулю» як одну з шести най-
кращих камерних вистав фести-
валю, виокремлено акторський 
ансамбль постановки та сценог-
рафію Олексія Гавриша. 
 Особливий символізм закла-
ли творці у дитячу драматичну 
легенду «Козак Мамай» (режи-
сер — Дмитро Драпіковський), 
яку показує Херсонський ака-
демічний обласний театр ля льок. 
За її сценографію відзначено На-
талію Ягупову, а в номінації 
«Костюм» — Ольгу Гоноболіну. 
Оригінальну музику до вистави 
написав Костянтин Яворський 
— її також позитивно оцінили 
експерти.
 Спеціальну відзнаку Екс-
пертної ради «За просування 
цінності інклюзії в українсько-
му суспільстві та терапевтич-
ну силу мистецтва» отримали 
вистава «Півень Хвалько» Інк-
люзивного театру при бібліотеці 
імені Олеся Гончара «Звичайна 
роль — особливий актор» (режи-
серка Ірина Корольова) та поста-
новка «Хто росте в парку» Кате-
рини Міхаліциної, яку предста-
вив Київський національний 
університет театру, кіно і теле-
бачення імені Івана Карпенка-
Карого, кафедра мистецтва те-
атру ляльок (режисерка Кате-
рина Лук’яненко). У першому 
випадку — це взагалі гра зви-
чайних авторів поряд із тими, 
які мають серйозні проблеми зі 
здоров’ям. Кажуть, що за час ре-
петицій діти стали краще гово-
рити, комунікувати, позитивно 
змінилася їхня поведінка.

Театр має бути різним
 Серед фаворитів — режису-
ра і сценографія вистав «Ши-
нель» Київського національно-
го академічного Молодого те-
атру та «Трамвай «Бажання» 
Національного академічного 
драматичного театру імені Івана 
Франка: відповідно Андрій Біло-
ус, Борис Орлов та Іван Уривсь-
кий, Петро Богомазов. Найкра-
щими виставами великої сцени, 
за оцінками експертів «Мель-
помени Таврії»-2021, є вже на-
звана «Шинель» за твором Ми-
коли Гоголя та «Пейзаж» Олек-
сандра Бєльського Криворізько-
го академічного міського театру 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху».

 Найкращі вистави камерної 
сцени — «Чез Стріндберг: Най-
сильніший + Парія» Августа 
Стріндберга (СТВ — Театраль-
на трупа Браги, Португалія), 
«Жили-були чиновники» Коску-
на Ірмака (Муніципальний те-
атр Малтепе, м. Стамбул, Туреч-
чина), «Стусанина» Алекса Бо-
ровенського на основі текстів 
та біографії Василя Стуса (Теат-
ральна спільнота DSP), «Так ка-
зав Заратустра» КЛІМа Львівсь-
кого академічного молодіжно-
го театру імені Леся Курбаса, 
«Вай-Вай» Гайка Ісраеляна (Те-
атр «Форма», Вірменія). Загалом 
в основній програмі були пред-
ставлені 40 проєктів.  
 Організатори порахували: на 
фестивальних заходах цьогоріч 
побували понад 15 000 глядачів. 
ХХІІІ Міжнародну «Мельпомену 
Таврії» підтримували Українсь-
кий культурний фонд, Херсонсь-
ка облдержадміністрація, облас-
на та міська ради. Загалом за 23 
роки було зіграно 488 вистав 228 
театрами з 98 міст та понад 20 
країн світу. Ініціатор і незмін-
ний організатор дійства, яке що-
року перетворює південне місто 
на Дніпрі на театральну столи-
цю, — Олександр Книга, генди-
ректор-художній керівник Хер-
сонського драмтеатру імені Ми-
коли Куліша.
 Театрознавиця Світлана Мак-
сименко, доцентка факульте-
ту культури і мистецтв  кафед-
ри театрознавства та акторської 
майстерності Львівського націо-
нального університету імені Іва-
на Франка, каже: «Олександр 
Книга робить щоразу унікаль-
ну програму фестивалю, яка на-
сичує його дуже різними теат-
рами: пластичними, дитячими, 
ляльковими, класичним, модер-
ним, театром візуальних спеце-
фектів. За це одні його хвалили, 
а критики запитували: де кон-
цепція, структура, для якої ау-
диторії? На що Олександр Кни-
га відповідає, що театр має бути 
різним, тому що різна публіка 
і кожен має знайти виставу на 
свій смак. Згодом строкатість 
показувала, куди рухається ук-
раїнський театр, який він сьо-
годні. «Мельпомена Таврії» — це 
вже фестиваль молодої українсь-
кої драматургії, яка міцно стоїть 
на ногах: це й Іван Уривський, і 
Максим Голенко, і Євгеній Рез-
ніченко, і Влада Бєлозоренко, і 
Сергій Павлюк. Так чи інакше 
фестиваль виховує публіку, ут-
верджує престиж театру і розви-
ває культурний туризм». ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Не театром єдиним
«Мельпомена Таврії»-2021 підтримала білоруських активістів, 
які протистоять диктатурі Лукашенка, та вперше представила 
продовження книжки про «Бандераса», де згадуються Порошенко 
і Філарет

■

Прем’єра арт-інсталяції «Голоси Нової Білорусі».
Фото фестивалю.

❙
❙

Олександр Книга (праворуч) із Майклом Щуром після вистави 
«Механічний апельсин».

❙
❙

«Мельпомена Таврії» — це фестиваль молодої 
української драматургії, яка міцно стоїть на ногах.
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«Сказати, що ми погано грали? Ні. Ми створювали, нагнітали... 

Але це — футбол. М’яч не йшов у ворота. А якби забили — відчули б 
упевненість. На такому рівні гра може перевернутися в будь-який момент».

Андрій П’ятов
воротар ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Підсумком попередніх ста-
рань вітчизняних клубів на єв-
роарені стала втрата футболь-
ною Україною прямої путівки її 
найсильнішої команди до гру-
пового раунду Ліги чемпіонів. 
Відтак у сезоні 2022/2023 
років і чемпіон, і віцечемпіон 
нашої країни муситимуть гра-
ти в суперлізі матчі кваліфіка-
ційного раунду. Свої ж висту-
пи в нинішній Лізі чемпіонів 
вітчизняні гранди розпочали 
ще на основі старого багажу, 
який дозволив володарю націо-
нального «золота» — столично-
му «Динамо» — потрапити до 
еліт-раунду напряму, без жод-
них відборів.
 Утім, під час жеребкування 
групового раунду «біло-сині» 
перебували в найслабшому — 
четвертому — за рейтингом ко-
шику. І в результаті — потра-
пили до одного з найскладні-
ших квартетів, по сусідству з 
«Барселоною», «Баварією» та 
«Бенфікою».
 Щоправда, залишившись 
без Ліонеля Мессі, котрий від-
нині є гравцем «ПСЖ», ката-
лонський клуб має вже не на-
стільки поважний вигляд, і 
розгромна поразка мюнхенсь-
кому колективу — 0:3 — на 
старті поточної суперліги доб-
ре це демонструє. Проте навіть 
і в ослабленому стані «гранато-
во-синiх», думається, все одно 
сприйматимуть як одного з фа-
воритів. Якщо не всього турні-
ру, то групи «Е» — точно.
 Проти «Барси» динамівсь-
кому клубу належить провести 
спарену на екваторі групового 
турніру дуель, після котрої во-

чевидь вже можна буде оціни-
ти перспективи українського 
чемпіона в поточному розігра-
ші суперліги.
 Ну а стартували підопічні 
Мірчи Луческу в ЛЧ-2021/2022 
iз домашньої нічиєї проти пор-
тугальської «Бенфіки». На 
думку більшої частини вітчиз-
няних експертів, у цьому поє-
динку, опонуючи третій коман-
ді португальського чемпіонату, 
«біло-сині» показали свій мак-
симум.

 «Це позитивний результат 
для нашої команди. Попереду ж 
на нас чекають ігри, в яких ми 
маємо набратися досвіду», — 
сказав після матчу з португаль-
ськими «орлами» румунський 
очільник «Динамо».
 За словами Луческу, його 
молода команда вміло зігра-
ла проти досвідченого супер-
ника: добре організувала гру 
в обороні й мало що дозволи-
ла гравцям «Бенфіки» створи-
ти біля своїх воріт. «У всіх по-

передніх іграх, які я дивився, 
лісабонці створювали дуже ба-
гато проб лем суперникам. У їх-
ньому складі швидкі технічні 
гравці, працюють на високих 
швидкостях, тому було склад-
но сьогодні», — зазначив дина-
мівський наставник.
 А одним із найпринциповi-
ших моментів поєдинку вигля-
дало протистояння київського 
захисту з українським форвар-
дом «Бенфіки» Романом Ярем-
чуком, який улітку перебрався 

з Бельгії на Піренеї. За годину 
ігрового часу забити своєму ко-
лишньому клубу Роман не зміг. 
Так само не вдалося цього зро-
бити і його партнерам. Приміт-
но, що в цьому матчі пост но-
мер один Луческу довірив Де-
нису Бойку, котрий в поперед-
ні роки, було, втратив місце в 
динамівській основі. Утім, на 
переконання тренера, воротар 
дочекався свого шансу, заслу-
живши тренерську довіру хо-
рошим рівнем гри в поперед-
ніх поєдинках.
 А от наставнику «Шахта-
ря» Роберто Де Дзербі після 
стартового поєдинку в групі, не 
виключено, доведеться серйоз-
но переглянути свої попередні 
кадрові рішення. Поразка де-
бютанту групового етапу ЛЧ — 
тираспольському «Шерифу», 
котрий очолює українець Юрій 
Вернидуб, — серйозний удар по 
самолюбству «гірників». «Нам 
не вистачає футбольної злості й 
упевненості в тому, що ми мо-
жемо забити, коли створює-
мо шанси. Бракує, щоб хтось 
узяв відповідальність за реалі-
зацію тих моментів, які в нас 
є. У «Шахтаря» є грандіозний 
потенціал, але потрібно стати 
сильними», — сказав Де Дзер-
бі. У наступних турах, коли 
донецькому клубу доведеться 
змагатися з «Інтером» та «Ре-
алом», підопічним молодого 
італійського наставника буде 
ще складніше. Хоча досвід ус-
пішної гри проти мадридського 
гранда у «гірників» уже є, від-
так і можливість уникнути ста-
тусу останньої команди «пуль-
ки» у донецького клубу також 
буде. ■

ФУТБОЛ

У пошуках досвіду
На старті групового етапу Ліги чемпіонів українські гранди на двох узяли лише одне очко

■

Українському форварду «Бенфіки» Роману Яремчуку не вдалося засмутити свою колишню команду.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Основний етап.  
Група D. «Шериф» (Молдова) — 
«Шахтар» (Україна) — 2:0. «Інтер» 
(Італія) — «Реал» (Іспанія) — 0:1.
 Група Е. «Барселона» (Іспанія) 
— «Баварія» (Німеччина) — 0:3, 
«Динамо» (Україна) — «Бенфіка» 
(Португалія) — 0:0.

■

Григорій ХАТА

 Поява Олександра Петракова на тре-
нерському містку національної збірної 
України вітчизняна футбольна спіль-
нота сприйняла неоднозначно. Перша й 
головна претензія до нового очільника 
«синьо-жовтих» звучала чітко й акцен-
товано: у тренера повністю відсутній до-
свід роботи з дорослими командами. «Як 
Зінченко, Ярмоленко та Маліновський 
будуть дивитися на такого тренера?» — 
дивувався рішенню УАФ призначити на 
відповідальний пост «молодіжного» на-
ставника колишній очільник українсь-
кої команди Йожеф Сабо.
 І справді, конфлікт між представни-
ком «легіонерського» пулу збірної та Пет-
раковим не забарився. У перших матчах 
«синьо-жовтих» під орудою нового трене-
ра не знайшлося місця в «основі» півза-
хиснику «Аталанти» — бронзового призе-
ра італійської Серії А  Руслану Маліновсь-
кому. «Під мою схему потрібні інші фут-
болісти», — спробував швидко пояснити 
ситуацію Олександр Петраков.

 Однак пізніше, коли прізвища фут-
боліста взагалі не знайшлося в заявці 
на товариський поєдинок з чехами, тре-
неру довелося зізнатися: «Маліновсь-
кий образився. Сів і поїхав зі збірної». 
Хоча сам Руслан наголошує, що ніяко-
го демаршу не було. Для того, аби після 
офіційних матчів планетарного відбору 
залишити розташування національної 
команди, він отримав дозвіл у головно-
го тренера.
 «Після інформації, що велика група 
гравців повертається до своїх клубів, я 
запитав, чи можу поїхати. На що отри-
мав відповідь «Хочеш — їдь». Як будь-
який амбітний гравець, я хочу грати 
якомога більше і, звичайно, засмучу-
юсь, якщо цього не відбувається. Але 
ображатися на тренера, який відпові-
дає за результат, було б непрофесійно 
з мого боку», — зауважив Маліновсь-
кий.
 Власне, після того, як у ЗМІ розпо-
чалося активне обговорення конфлікту 
півзахисника «Аталанти» з наставни-
ком, Руслан вдався до розлогого пись-

мового коментаря ситуації. Заявив, що 
на першому місці для нього — інтереси 
збірної, до конкуренції за місце в «ос-
нові»  йому не звикати, кадровий ви бір 
— це тренерська прерогатива, а всі спір-
ні питання мають вирішуватися винят-
ково всередині команди.
 Загалом, підбиваючи перші підсумки 
своєї роботи на посту очільника «синьо-
жовтих», Олександр Петраков заявив, 
що в найближчому майбутньому будуть 
конкретні висновки, адже працює він не 

в дитячому садку, а з професіоналами.
 Варто додати, що в оновленому рей-
тингу ФІФА збірна України опустилася 
на дві позиції й тепер посідає 27-ме міс-
це. Після двох нічиїх в офіційних мат-
чах із Казахстаном та Францією — ре-
зультат закономірний. При цьому від 
команди Петракова й надалі очікують 
успіху в боротьбі за путівку на ЧС-2022. 
Ситуація проясниться в наступні два 
осінні місяці, коли завершиться групо-
вий етап відбору. ■

Руслану Маліновському наразі складно знайти себе в збірній Олександра Петракова.
Фото з сайту footboom.com.

❙
❙

ЗБІРНА

Приборкання амбіцій
Новий очільник національної команди України одразу 
не зміг знайти спільну мову з усіма збірниками

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Спостереження фінансових 
аналітиків: погано захована бать-
ківська заначка перетворюється на 
материнський капітал.

* * *
 Приходить бабуся в аптеку і 
каже:
 — Дайте мені тi таблетки від го-
ловного болю.
 — Ви що, це ж протизаплідні.
 — Увечері внучка на дискотеку 
піде, в мене голова й не болiтиме.

* * *
 — Лiкарю, пацієнт iз 11-ї пала-
ти почувається краще — сьогодні 
вперше заговорив.
 — А що він сказав?
 — Що почувається жахливо.

* * *
 Порада господинi:
 — Якщо використовувати поліе-
тилен як матеpiл для чохлів на дивани 
та кpiсла, то вашi гостi не витиратимуть 
потайки жирнi pyки об м’якi меблi.

По горизонталі:
 3. Вид командних зма-

гань, де спортсмени дола-
ють дистанцію по черзі. 7. Камера 
суворого ув’язнення. 8. Людина, що 
має неймовірні здібності. 9. Пред-
ставник одного з народів, що на-

селяє Крайню Північ. 10. «Карі 
..., чорні брови, не забути вас 

ніколи. Як у сні я вас побачу: 
ви смієтесь, а я плачу» (піс-
ня). 11. Невелика портатив-
на перегородка в кімнаті, за 

якою можна сховатися і переодяг-
нутися. 13. Чоловік із чорним во-
лоссям. 15. Велика кількість олії, 
у якій смажаться пончики, чебуре-
ки чи картопля фрі. 16. Реп-співак, 
який у 2013 році відгукнувся на 
події на Майдані репом із приспі-
вом з українського Гімну. 18. Дара 
... — літературне псевдо письмен-
ниці Мирослави Замойської. 20. 
Англійська міра об’єму рідини, що 
дорівнює 3,8 літра. 21. Російський 
дореволюційний релігійний філо-
соф. 22. Зелений ... — територія на 
Далекому Сході, населена українця-
ми. 23. Медичний статус Людмили 
Жук, роль якої грає Римма Зюбіна 
в новому серіалі. 24. «Якби ви зна-
ли, паничі, де люди плачуть, жи-
вучи, то ви б ... не творили та мар-
не Бога не хвалили, на наші сльози 
сміючись» (Тарас Шевченко). 25. 
Слов’янізована форма імені пере-
достаннього Папи Римського.
По вертикалі:
 1. Фанат мотоспорту і мотоцик-

лів загалом. 2. Природна кислота, 
яка використовується при марину-
ванні овочів на зиму. 3. Людина, 
яка все знає. 4. Беззаперечна пере-
мога. 5. Столиця провінції Альберта 
у Канаді. 6. Загальна назва вищих 
чинів духовенства у православних 
християн. 11. Старовинна найдріб-
ніша польська монета. 12. Інерт-
ний газ. 13. Відомий російський 
невролог і психіатр, який, за чутка-
ми, поставив Сталіну діагноз «пара-
нойя». 14. Візантійський імператор, 
який упорядкував збірник законів. 
17. Коробочки з плівкою, на які за-
писували музику в 1990-х, до поя-
ви CD-дисків. 18. Військовий чин 
Оболенського з відомого російсь-
кого романсу. 19. Повна гармонія, 
мирне, безтурботно-щасливе жит-
тя. 22. Широколисте дерево, яке 
дуже люблять у Канаді. ■

Кросворд №84
від 10 вересня

Дара ГАВАРРА

 Загадкова і незбагненна Лана дель Рей 
приковує до своєї особи увагу закритістю та 
маломовністю, а скоро прихильники її та-
ланту і зовсім втратять канали інформа-
ції про улюблену співачку. Відома викона-
виця нещодавно заявила, що залишає всі 
соціальні мережі, тобто видаляє акаунти в 
них. Лана повідомила у своєму відеозвер-
ненні, що її подальше життя вимагає біль-
шої конфіденційності, адже вона хоче роз-
вивати інші навички та інтереси. «Я хочу по-
дякувати вам за те, що продовжуєте бачи-
ти мене крізь музику. Зараз я хочу звузити 
своє оточення та продовжити працювати в 
інших напрямах», — повідомила співачка 
своїм поціновувачам.
 А напередодні панна дель Рей зроби-
ла ще одну заяву: співачка зазначила, що 
в її заповіті є пункт, у якому прописана за-
борона випускати її пісні посмертно. На це 
її підштовхнув вчинок співака Андерсона 
Пака, який розкритикував поширення пі-
сень виконавців, які пішли з життя, а ще 
зробив собі тату з написом «Коли я помру, 
будь ласка, не випускайте моїх пісень...». 
 Твори Лани такі ж загадкові, химерні 

та містичні, як і вчинки, хоча молода жінка 
намагається не дуже афішувати своє жит-
тя. Та саме це й породжує купу чуток та на-
віть скандалів. Так, співач-
ку звинувачували в анти-
фемінізмі, хоча вона 
зізнається, що їй 
це просто неціка-
во, адже значно 
більший інтерес 
у неї викликає 
SpaceX чи Tesla, 
а також міжга-
лактичні можли-
вості. Та ще більший 
скандал викликали напад-
ки на Лану щодо расизму, оскіль-
ки на обкладинці чергового альбо-
му виконавиці були лише білі жін-
ки. Та хай там як, Лана дель Рей і 
надалі викликає непідробний інте-
рес своєю романтичною 
натурою і ліричною 
музикою. ■

ЗІРКОВИЙ ШЛЯХ

Лана дель Рей іде від нас
Співачка заявила, що покидає соцмережі

■

з 20 до 26 вересня
 Овен (21.03—20.04). На цьому тижнi  буде 

багато проблем iз дітьми, які можуть тривати до-
сить довгий час. Не виключено, що дітям потріб-
на допомога не тільки моральна, а й фінансова.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Телець (21.04—21.05). Останнiм ча-
сом вам неймовiрно щастить. Від вашої енер-
гії життя вируватиме, а події змінюватимуться 
як у калейдоскопі.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Близнюки (22.05—21.06). Настрій 
здебільшого буде хороший. Тільки іноді ви 
долатимете труднощi. Втiм вам не звикати, ви 
впевнено просуватимете свої справи вперед.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Рак (22.06—23.07). У вас з’явиться бажан-
ня утворити групу за iнтересами, а вiдповiдно 
розширити коло знайомств. З’являться пробле-
ми, які термiново доведеться вирішувати. 
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). До складних момен-
тів цього часу можна віднести увагу фiскаль-
ної служби до вашої дiяльностi. Перевірки ста-
нуть постійними.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Діва (24.08—23.09). Треба подумати про 
нову роботу. Фінансова ситуацiя досить бла-
гополучна. Ваша iнтуїцiя  завжди підкаже, де 
можна заробити кошти.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Коли ви знай-
дете нові джерела прибутків, не ставте до ві-
дома колег. Покращиться фiнансове станови-
ще, це буде солідна премія або повернення ста-
рих боргiв.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Скорпіон (24.10—22.11). Коло знайо-
мих розшириться. Ви примудрилися не тільки 
підтримувати відносини з давнiми друзями, а 
й знайшли багато нових.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Самотні люди 
можуть розраховувати на цікаві контакти і при-
ємне товариство. Можливi доленосні зустрічі 
в поїздці.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Вам дове-
деться приймати рішення і брати на себе 
відповідальність не тільки за свої слова та 
вчинки, а й за багатьох людей у своєму ото-
ченні. 
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Водолій (21.01—19.02). Усі події та змі-
ни ви блискуче повернете на користь собі та 
близьким. Головний козир у тому, що ви гово-
рите не «я», а «ми».
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Риби (20.02—20.03). Ви вiзьмете на 
свої плечі великий тягар, постійно відчувати-
мете себе за когось вiдповiдальним. Така так-
тика виявиться правильною.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25. ■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №86■

Лана 
дель Рей.

❙
❙

18—19 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, значний дощ, мiсцями грози. 
Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +12...+14, 
удень +15...+17. Пiслязавтра вночi +8...+10, удень +12...+14.

Миргород: мiсцями значний дощ. Уночi +10...+12, удень 
+14...+16.
Вiнниця: часом дощ. Уночi +11...+13, удень +17...+19.
Одеса: часом дощ. Уночi +16...+18, удень +22...+24. 

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом дощ. Трус-
кавець: уночi +11...+13, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+10...+12, удень +16...+18.

16 вересня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 19-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Не проґавити вбивцю №1
Законопроєкт iз тероризму — вікно в Європу чи спосіб виділити окупантів
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