Сто відсотків нафти

Плати — і нікого не бійся

Світ знову чекає нафту
по 100 доларів за
барель: видобувні країни
підраховують прибутки,
технологічно розвинені
— б’ють на сполох

В Україні набрав
чинності закон
про захист
боржників від
недобросовісних
колекторів

На Харківському
авіапідприємстві свого
часу виготовили три
лайнери з унікальним
оздобленням, на яких
літали перші особи
держав
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Як Верховна
Рада Держдумою
стала...

■ РИМА ТИЖНЯ

Актуальні поради
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Якщо ти в офшори кладеш свої гроші —
Тримайсь однієї тоді настанови:
Офшори бувають погані й хороші.
Погані — в Петра, а хороші — у Вови.
Тож ти свою чуйку тримай насторожі,
Й хай будуть інстинкти твої бездоганні:
Клади свої гроші в офшори хороші,
Й не здумай їх класти в офшори погані.
Як гарно купатись в народній любові!
Ці виборці й справді такі загадкові,
Бо те, за що очі кололи Петрові,
Сьогодні так легко прощається Вові...

Народні депутати
відправили у відставку
спікера Дмитра Разумкова
» стор.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,350 грн
1 € = 30,413 грн
1 рос. руб. = 0,363 грн
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❙ Разумков, який привів до влади і президента, і партію «Слуга народу», перестав їх влаштовувати — і йому швидко знайшли заміну.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на листопад

стор. 7
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ІнФорУМ

Загальний обсяг протермінованої заборгованості в українських банках
становить 404,7 млрд грн.
За даними Нацбанку України

■ НА ФРОНТІ

■ КРЕДИТИ

Багато
знатимеш —
скоро сядеш

Плати — і нікого не бійся

СБУ повідомила про підозру
шпигуну спецслужб РФ, який
збирав секретні дані про
українські військові підрозділи

Наталя НАПАДОВСЬКА

❙ Контррозвідники Служби безпеки полюють на
❙ ворожих «кротів».
❙ Фото з сайту korrespondent.net.
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Ситуація на фронті лишається напруженою,
російські окупаційні війська обстрілюють позиції Збройних сил України, в тому числі із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
За минулі три доби зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. В напрямку
Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових
протитанкових гранатометів, поблизу Новолуганського — зі стрілецької зброї та з підствольних гранатометів, в районі Південного — з ручних протитанкових та автоматичних станкових
гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів i стрілецької зброї.
Новотошківське та Красногорівку окупанти накрили з гранатометів. В напрямку Кримського
найманці застосували міномети калібру 82 мм,
великокаліберні кулемети, гранатомети різних
систем i стрілецьку зброю, біля Лебединського
— з ручних i станкових протитанкових гранатометів, а також iз підствольних гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата,
ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення.
Тим часом СБУ повідомила про підозру шпигуну спецслужб РФ, який збирав секретні дані
про українські військові підрозділи. У серпні
цього року його затримали контррозвідники
СБУ під час спецоперації в Луганській області.
Досудове розслідування встановило, що іноземець спеціально для збору розвідданих виїжджав до місць розташування військових об’єктів
і все фотографував. Також намагався встановлювати особисті контакти з військовослужбовцями. Наразі затриманому судом обрано міру
запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою. ■

В Україні набрав чинності закон про захист боржників від недобросовісних
колекторів
З 14 жовтня тільки
компанії, акредитовані в
НБУ, матимуть право надавати послуги з врегулювання заборгованості за
споживчими кредитами.
Регулятор отримав 64
заявки від компаній-колекторів, які готові працювати за новими умовами, і приблизно половина з них уже внесена у відповідний реєстр. З іншими
кредитор або новий кредитор будуть зобов’язані
достроково розірвати договір на надання послуг.
За прогнозами фахівців,
незважаючи на посилені
вимоги до операторів, ринок продажу безнадійних
боргів фізосіб у 2022 році
може подвоїтися в обсягах. У професійних колекторів більше шансів, ніж
у банків або фінансових
компаній, стягнути навіть старі борги десятирічної давності — за рахунок
більш розвиненої колекторської інфраструктури
(колцентри, юристи, судові витрати).
Ринок безнадійних боргів клієнтів-фізичних осіб в
Україні переживає сплеск.
Останнім часом операції з
продажу своїх прострочених активів уклали КредАгріколь, Альфа-Банк та
інші банки. Обсяги угод на
ринку NPLs фізосіб (проблемної заборгованості.
— Авт.) зараз становлять
близько 2-4 млн на місяць,
і з виходом на цей ринок державних банків на нас чекає справжній бум: у жовтні ПриватБанк виставить
на продаж 90 тис. безнадійних кредитів фізосіб номінальною вартістю в 700
млн грн. Аукціон ПриватБанку, який відбудеться 10
жовтня на американському майданчику FFN, буде
для «Привату» тестовим:
у банку є інші активи, які
можуть зацікавити й українських колекторів.
Загальний обсяг протермінованої заборгованості в українських банках становить 404,7 млрд
грн, з них частка клієнтівфізичних осіб становить
23%. А чотири державні банки (ПриватБанк,
Укрексімбанк, Ощадбанк
і Укргазбанк) сконцентрували 73% всіх проблемних
боргів.
Але все ж найбільш
активний продавець про-

❙ Малюнок з сайту dtkt.ua.
блемних боргів населення — мікрофінансові компанії, які працюють в сегменті споживчого кредитування. Значною мірою
ця заборгованість — результат фінансової неграмотності населення. Коли
ви бачите рекламу в інтернеті, де пропонують оформити кредит за 5 хвилин
під 1%, то не поспішайте
радіти. Відсотки за кредитом тільки на перший погляд здаються невеликими.
Але 1% — це денна ставка,
а не річна. Якщо ви берете кредит на 30 днів, то набіжить 30%. А в разі прострочення хоча б на один
день вас можуть оштрафувати на 50 або відразу на
100% від суми кредиту.
Уважно читайте договір і
умови — швидкі кредити
присипляють пильність,
але потім боляче б’ють
по гаманцю. У 2021 році
мікропозики прирівняли
до споживчих кредитів. Тепер iз вас не можуть вимагати божевільні відсотки і
штрафи, як це було раніше, але майно, яке сім’я
набуває в шлюбі, належить чоловікові і дружині
на праві спільної сумісної
власності. Це означає, що
навіть після розлучення з
вас можуть зажадати відшкодування грошей, якщо
колишній чоловік не розплатився з боргами. Найгірше, коли хтось iз подружжя бере кредит потайки і витрачає на азартні
ігри або розваги: на широку ногу жив один, а платитиме інший. У новому законі про захист боржників від недобросовісних
колекторів прописані всі
нюанси і є пряма заборона на будь-яку взаємодію
з приводу кредиту з людь-

ми, які на це не погоджувалися, наприклад родичами або знайомими. Раніше колектори говорили,
що боржник вказав ваш
номер як контактної особи або поручителя. Правда
це чи ні, насправді не так
і важливо. У Цивільному
кодексі сказано, що стати
поручителем можна тільки за договором. І якщо ви
не підписували ніяких договорів, то не відповідаєте
за дії боржника.
А ще кредитори не мають права повідомляти
про кредит третім особам.
Тому якщо вам телефонують і розповідають про
чийсь протермінований
кредит, то це порушення
закону. Складніше, якщо
вам телефонує робот. Спершу спробуйте дослухати
повідомлення до кінця.
Іноді потім йде з’єднання
з оператором. Попросіть
людину представитися і
назвати свою організацію.
Згідно з законом, кредитори зобов’язані це зробити.
Після цього скажіть співрозмовнику, що не давали згоду на використання своїх персональних даних і забороняєте робити
це в подальшому. Кредитор зобов’язаний негайно
виконати вашу вимогу.
Наглядом за роботою
колекторів
займається
Нацбанк. Напишіть туди
своє звернення, заповнивши електронну форму на
сайті https://bank.gov.ua/
ua/consumer-protection/
citizens-appeals. Вкажіть
всю інформацію, яку вам
вдалося зібрати: назва організації, імена співробітників, номери телефонів.
Також можна зателефонувати на «гарячу лінію»
Нацбанку — 0 800 505 240.

Якщо ж вам погрожували
по телефону, тоді варто написати заяву в поліцію.
Довгий час чітких правил роботи колекторів
не було: «збирачі боргів»
дзвонили всім підряд, у
будь-який час. Але тепер
вимоги посилилися: крім
легалізації, колектори повинні дотримуватися цілої низки умов етичного
характеру. Так, минулого тижня НБУ вперше оштрафував на 102 тис. грн.
ТОВ «Кредитпромінвест»
(ЄДРПОУ 43305861), зафіксувавши його неетичну поведінку. Що зробили
представники цієї організації, яка, до речі, не була
зареєстрована як колекторська компанія, невідомо, але, ймовірно, вони
шантажували позичальника або погрожували йому,
бо він не зміг вчасно заплатити за кредитним договором. НБУ заборонив колекторам використовувати нецензурну лексику та
погрози боржникам. Згідно з законом, за такі дії
компанії, що сталися повторно, Нацбанк може позбавити її ліцензії. Але все
ж спочатку перевірте, чи
немає у вас нехай невеликих, але все ж боргів. Наприклад, ви пішли «в мінус 200 грн», використовуючи багато років тому
платіжну карту банку-банкрута. Середня вартість
продажу боргів за кредитними картами у банків-банкрутів, якими керував Фонд гарантування
вкладів фізосіб, становить
всього лише 0,6-0,8% від
номінальної вартості. Але
на великих обсягах карт
колектори будуть братися
і за таку роботу. На те вони
і професіонали. ■
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2,46 млрд
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1 млрд

доларів

236,5 млн

людей

5,5 млн

українців

3 млн 29 тис.

гривень

було залуу межах Рамкозахворіли на
володіли різкомпенсачено в держбюджет України на аукціоні з роз- вої угоди може додатково інвестувати в ук- коронавірус від початку пандемії у світі, за да- ними криптовалютами у 2020 році (що ції за житло виплатили у вересні цього року 137 нарміщення облігацій внутрішньої державної по- раїнське будівництво Франція, вважає міністр ними на 6 жовтня 2021 року постійно оновлю- більше, ніж у США та Росії), підрахува- депам ІХ скликання, повідомили на сайті Верховної
ваної моніторингової сторінки Worldometers. ли в Bitcoin Magazine.
зики (ОВДП), наголосили у Мінфіні.
інфраструктури Олександр Кубраков.
Ради України.
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Як Верховна Рада Держдумою стала... Люксові крила
Народні депутати відправили у відставку спікера Дмитра Разумкова
Інна СТЕПАНЧУК
Справу відставки голови ВР
Дмитра Разумкова, що була топтемою політичних новин останніх
двох тижнів, парламент не став відкладати у довгий ящик і вчора, 7
жовтня, відкликав його з посади.
За це проголосували 284 народні депутати. «Рада «по бєспрєдєлу» відправила Разумкова у відставку. Подобається він нам чи ні, але це остаточно демонструє, що країна, її
інституції, парламент та вся вертикаль відверто деградують. Верховну Раду «зелені» перетворили на Держдуму-2, де не приймають жодних рішень. Наступне — це

те, що ніякої деолігархізації просто не існує. Консенсус оліграхів i
груп впливу як ніколи великий. Подивіться на результати голосування: «Слуга народу» — 215, «Батьківщина» — 20, «За Майбах» («За
Майбутнє». — Авт.) — 19, «Довіра» — 18, «Голос» — 6. Головні олігархи країни на чолі з офшорником
i младоолігархом Зеленським аплодують стоячи. Так iще ніколи не
топтали закони України та парламентаризм. Тепер можна вважати,
що Ради не існує. Є свої ручні депутати, майже новий голова Стефанчук та інші. Дно вже близько», —
так відреагував у фейсбуці на відставку голови ВР Разумкова полі-

тичний експерт Андрій Смолій.
Перед голосуванням, виступаючи
з трибуни ВР, Разумков наголосив,
що принципи, з якими він прийшов
на посаду спікера, залишилися незмінними, а от «Слуга народу» їх змінила. Він нагадав, що в 2019 році ця
партія йшла на вибори «не за посадами і грошима, а щоб змінити країну
на краще». «На жаль, сьогодні в цій
залі я бачу вже інші очі. Вони сильно
змінились. Увесь цей час я намагався зробити, щоб хоча б частина цих
обіцянок стала реальністю», — сказав Разумков. Він був обраний головою ВР 29 серпня 2019 року від політичної партії «Слуга народу», яку до
того очолював. ■

■ ПОСТАТЬ

Артпотяг часу
Герб і гроші УНР дизайну
Георгія Нарбута — в метро
Валентина САМЧЕНКО
У рік 135-ліття з дня
народження художника
Георгія Нарбута у Києві
пасажири синьої гілки
метро — це та, яка від Теремків до Героїв Дніпра
— можуть опинитися в
артпотязі, де збагатяться
знаннями про неординарного митця, який прожив
лише 34 роки, але залишив в історії України незабутні яскраві сторінки.
Це він із молодим поколінням українських графіківмодерністів
розробляв
державний герб і печатку
УНР; створив дизайн поштових марок і українських
карбованців, які замінювали російські рублі.
Георгій (Єгор) Нарбут
походив зі стародавнього литовського шляхетського роду. У XVII столітті рід осів у маєтку побіля Глухова, якому довелося бути в Чернігівській
губернії, нині це Сумська
область. Нетривалу золоту добу розквіту архітектури, музики й інших видів
мистецтв започаткував у
місті 1648 рік, коли зароджувалася доба Гетьманщини. Згодом смаки Георгія Нарбута формувалися
значною мірою козацькими пам’ятками.
«...Пристрасть до старовинних документів зародилася в Нарбута ще в
юнацькому віці. У листі
від 2 жовтня 1904 року
гімназист-семикласник
набирається зухвалості й
питає видатного громадського діяча та колекціонера українських старожитностей Петра Яковича
Дорошенка, чи в того є ві-

домості про дідичні маєтності майбутнього художника в Нарбутівці, і просить дозволу скопіювати
герб Нарбутів», — констатує дослідниця творчості
художника
Мирослава
Мудрак у монографії «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського
бренду», видання якої українською та французькою
мовами нещодавно презентувало у Києві видавництво «Родовід». Монографія англійською професорки Університету Огайо
(США) від цього видавця
побачила світ ще минулого року. Переклад з англійської зробила Ярослава Стріха, а переклад на
французьку — Оділь Арден.
Саме за тезами книги
студія Kultura зробила 10
постерів про різні види дизайну, який створив Георгій Нарбут, — дизайн грошей, гербів, державних
документів і печаток, уніформи, книжок etc. І з 4
жовтня до 4 листопада цю
рухому виставку постерів
з творчою спадщиною
Георгія Нарбута, яка стосується дизайну і брендування Української держави, бачитимуть пасажири синьої гілки столичної
підземки.
Мирослава Мудрак розглядає творчість і мистецький спадок Георгія Нарбута через оптику дизайну та
творення ним різних брендів, аж до створення власного неповторного модерністського нарбутівського
стилю.
«Роль Нарбута не обмежувалася
викладанням графіки (в Українсь-

❙ Георгій Нарбут (1886—1920) — творець українського бренду.
❙ Фото Анастасії ШТОМПЕЛЬ.
кій академії мистецтва), а
він почав iз самого початку, відроджуючи органічні прикмети мистецтва як
невід’ємної частини візуальної історії України
ще з часів середньовічного князівства Київської
Русі. Він вичленував динамічну, відкриту, позитивну енергію доби козацького бароко, а тоді доповнив
її прозорими античними
геометричними формами,
прекрасною пластикою і
контуром строгим. Попри всі спроби знищити ці
візуальні артефакти й національну естетику, Нарбут успішно поєднав дав-

ні українські рукописні
шрифти з модерними логотипами і створив бренд,
який пережив свого творця. Нарбут майстерно володів засобами графіки й
міг вільно виразити своє
відчуття «українськості»,
— пише авторка.
Монографія Мирослави
Мудрак є частиною міжнародного українсько-французького проєкту «Георгій Нарбут і творення українського бренду», який
реалізується видавництвом «Родовід» і Центром
Анни Київської (Франція)
за підтримки Українського культурного фонду. ■

На Харківському
авіапідприємстві свого часу
виготовили три лайнери
з унікальним оздобленням,
на яких літали перші
особи держав
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Кілька років тому весь інформаційний простір облетіли фото персонального літака Муаммара Каддафі. На той час лівійський лідер уже
був мертвим, але його пристрасть до розкішного життя й далі залишалася предметом неабиякої цікавості світських таблоїдів. Власне, люксову комплектацію салону показали лише задля того, аби вкотре візуально підтвердити давно
доведений факт.
Інтер’єр і справді виявився красивим, оскільки шкіряні крісла, елементи декору з цінних порід деревини та двоярусне освітлення
стелі створювали фантастичний ефект нічного
зоряного неба. Сюрпризом стала і новина про те,
що машину Ан-74ТК-300Д VIP-класу збудувала
не успішна авіаційна фірма, а українське підприємство, що на той час вже переживало глибоку виробничу кризу. Приводом згадати ту історію стала чергова річниця ХАЗу, яку на заводі днями відзначили підкреслено скромним
святом. Тож яскравий спомин нагадав оповідку про героїчне минуле, де VIP-замовлення стало частиною міжнародної політики.
Виявляється, договір про співробітництво Харківське авіапідприємство та управління цивільної авіації Лівії ратифікували у 2005
році. Згідно з домовленiстю, замовник повинен
був отримати машину в досить стислий термін.
Утім через фінансові труднощі заводу графік
був безнадійно зірваний. Ситуація змінилася
лише в 2009 році напередодні візиту тодішньої
прем’єрки Юлії Тимошенко до Тріполі, де планувалося підписання важливого нафтового договору.
Аби задобрити пана Каддафі, Кабмін виділив
ХАЗу 160 мільйонів гривень зі Стабілізаційного
фонду для завершення експортних замовлень.
У підсумку лайнер iз розкішним салоном таки
поповнив авіапарк лівійського лідера, приємно
здивувавши ще й новим технічним рішенням.
Рiч у тiм, що Ан-74ТК-300Д являє собою VIPмодифікацію відомого Ан-72/74. Така машина
не потребує скороченого зльоту і малої дистанції пробігу, тому двигуни, що розташований у
центроплані, опустили під крило. Завдяки цьому лайнер став більш тихим та економічним.
Після смерті лівійського лідера його знаменитий борт побував в Україні вдруге. Машину
доправили в аеропорт Одеси, де її реконструкцією займалася одна з приватних фірм міста.
На ХАЗ переправляти літак не ризикнули, оскільки авіапідприємство перебувало в глибшій
кризі.
До речі, лівійці замовили Ан-74ТК-300Д не
випадково. Перший подібний лайнер харків’яни
збудували на державне замовлення у 2003 році
для вітчизняного президентського авіазагону. Кажуть, ним найчастіше користувався Леонід Кучма. У свою чергу, третій борт поставили в рамках договору з керівництвом Лаосу.
Щоправда, історію лайнера важко назвати успішною — він розбився на території цієї країни
17 травня 2014 року.
Чи випускатиме знову ХАЗ літаки, наразі
сказати важко. Підприємство сьогодні намагається повернути хоча б репутацію фірми, яка
спроможна проводити технічне обслуговування своїх раніше збудованих машин. Директор
Олександр Кривоконь повідомив, що подібний
інтерес уже виявили ті ж таки лівійці, в авіапарку яких сьогодні перебуває шість харківських Анів. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Ринок нафти після тижневої
паузи знову стрибнув угору. На
початку цього тижня ф’ючерси
на північноморський сорт Brent
оновили максимуми за три
роки, а вартість американської
марки WTI злетіла до рекорду з
2014 року. Причина — підсумки
нещодавнього засідання країн
ОПЕК+, які відмовилися від ідеї
понадпланово збільшити видобуток нафти, щоб остудити ринок.

ЕКОНОМІКА
■ ЧОРНЕ ЗОЛОТО

■ ДО РЕЧІ

Сто відсотків нафти
Світ знову чекає нафту по 100 доларів за барель: видобувні країни
підраховують прибутки, технологічно розвинені — б’ють на сполох

(Анти)рекорд за три роки
Таким чином Brent у Лондоні вже коштує понад 81 долар
за барель, додавши у ціні 3,4%
всього лише за один день і 59%
— з початку року. За WTI на
Нью-Йоркській біржі NYMEX
дають уже понад 78 доларів за
барель, що на 2,75% вище за
рівень, досягнутий на минулій
сесії. Російська нафта Urals у
європейських портах підбирається до позначки 80 доларів
за барель, якої ринок не бачив
понад три роки.
Експерти пояснюють цей
феномен неймовірною злагодженістю членів ОПЕК+: на минулому засіданні вперше за
кілька місяців обійшлися без
драми і зволікань. Менш ніж за
годину міністри 23 країн альянсу погодили рішення дотримуватися колишнього плану —
нарощувати видобуток на 400
тисяч барелів на добу кожен місяць до квітня 2022 року.
На переговори виносилися
й інші сценарії: наростити поставки на 600 або 800 тисяч барелів на добу в листопаді, щоб
загальмувати зростання цін на
енергоносії і не «розганяти»
інфляцію у ключових економіках світу. Але, попри звернення США і візит до Саудівської Аравії радника з національної безпеки Джейка Саллівана,
ОПЕК+ відмовила ринку в додатковій нафті, хоча сама оцінює його стан як дефіцитний.
За розрахунками картелю, в нинішньому році попит
на нафту перевищить світові
поставки на 1,1 млн барелів на
добу. Це призведе до скорочення запасів у сховищах на 405
млн барелів. Як уже заявили
міжнародні аналітики, зокрема стратег із сировинних ринків ING Уоррен Паттерсон, рішення ОПЕК+ «надасть негайну підтримку цінам на нафту» з урахуванням дефіциту
енергоносіїв у Китаї і Європі
напередодні зимового періоду. Принаймні, на його думку,
хедж-фонди вже кілька тижнів
закладають саме на такий сценарій.

Готові платити багато
Найгірше для нас, що ринок
вірить у період високих цін.
Свідчення цьому — великі спекулянти знову скуповують сировину, це вперше після розпродажу нафтових ф’ючерсів
улітку на побоюваннях за дельта-штам і повернення Ірану. Спекулятивний попит, на
думку Петерсона, відображає
оптимізм керівників, заснований на ситуації з фізичними
поставками.
Інвестбанки тим часом
один за одним підвищують
прогнози щодо нафтових цін.
BankofAmerica ще у вересні передбачив ціни в 100 доларів за
барель за умови холодної зими,
яка змусить європейські країни використовувати мазут як
паливо. Тепер у банку допускають котирування і вище стодоларової позначки, враховуючи
зліт цін на газ і вугілля до но-

❙ Нафтові каруселі хитнулися у зворотний бік: барель повертається до високих докризових цін.
❙ Фото з сайту dw.com.
вих максимумів: майже 1 тис.
300 доларів за тисячу кубометрів і 232 долари за тонну відповідно.
GoldmanSachs підвищив
прогноз на кінець року на 10
доларів, до 90 доларів за барель — Brent, посилаючись
на зростаючий попит, провал американського видобутку через ураган «Іда» і дефіцит
ринку, який зростає з наближенням опалювального сезону. MorganStanley чекає 85 доларів за барель на кінець року
через стрімке скорочення світових запасів, які вже впали
до рівнів, які є нижчими, ніж
на початку пандемії.
«Нафта сьогодні перебуває
у відмінній формі. Зниження
числа випадків «Ковід-19» —
це збільшення мобільності людей і споживання нафти. Також сьогодні триває втрата видобутку у Мексиканській затоці через ураган, заміна газу
на нафту, низька ймовірність
ядерної угоди з Іраном і загрози Ізраїлю розв’язати війну. Китай, імовірно, продасть
більше запасів, але це навряд
чи вплине на тенденцію зростання ціни нафти», — написав виконавчий директор американської інвестиційної компанії BlackGoldInvestors Гарі
Росс.
Російські аналітики, як не
дивно, ставляться до прогнозу подорожчання нафти дещо
скептичніше. У компанії «Фінам» спрогнозували, що ціни
на нафту марки Brent можуть
закріпитися в діапазоні 7882 долари за барель. «Однак у
більш віддаленій перспективі,
за відновленням балансу на нафтовому ринку, ми очікуємо
корекції нафтових котирувань
у діапазоні 65-70 доларів за барель», — цитують ЗМІ аналітика Ганну Зайцеву.
Утім ОПЕК+ не поспішає
робити різких рухів, побоюючись четвертої хвилі «Ковід19». За розрахунками моніторингового комітету організації,
вже наступного року нафтовий
ринок скотиться в надлишок,

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Гроші для сховищ
«Нафтогаз України» отримає 51 млрд гривень компенсації за втрату контролю
над газотранспортною системою у 2019 році в результаті анбандлінгу (розділення.
— Ред.), 48 млрд грн з них виплатить «Оператор ГТС».
За підрахунками аналітиків, на опалювальний сезон потрібно близько 19 млрд
кубометрів газу, з них Україна має лише 15 млрд кубів, тож чотири мільярди треба
докупити, і для влади це може стати проблемою.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 тис. 100 доларів за тисячу
кубометрів, що у перерахунку на 4 млрд кубометрів становить понад 120 млрд грн.
Ймовірно, грошей знадобиться менше, адже така ціна — спекулятивна, викликана
низькими запасами газу в Європі. Втім, якщо навіть на спотовому ринку ціна різко
впаде, бюджет, однак, має знайти десятки мільярдів гривень.
Як повідомляють експерти, 51 млрд гривень «Оператор» виплачуватиме рівними частинами, по 9,6 млрд грн, протягом п’яти років. Зараз концепція передбачає
виплату 48 млрд гривень у 2021 році. Проте «Оператор» має тільки 30 мільярдів
гривень — у вигляді чистого прибутку за останні півтора року роботи. Решту коштів
«Оператор», імовірно, буде змушений позичити.
оскільки споживання упреться в докризовий пік, а видобуток ОПЕК+ повернеться до колишніх максимумів. За оцінками картелю, попит у наступному році буде на 1,4 млн барелів
на добу нижчим за видобуток.
Відтак у сховищах осяде 496
млн «зайвих» барелів.
Сьогодні країни ОПЕК+ видають на-гора на 4,95 млн барелів на день менше, ніж до початку пандемії. Таким чином
на ринок повернулася половина нафти, вилучена на піку пандемії. До речі, Росія, за останніми даними, видобуває 10 млн
барелів на день, що на 1,2 млн
менше, ніж на початку 2020
року.

Росія — за, Японія — проти
Для цієї держави зростання
вартості бареля — напрочуд хороша новина, адже РФ як один
з найбільших експортерів сировини отримає змогу наповнити
свій державний бюджет.
«Хотів би підтримати пропозиції, які полягають у тому,
щоб продовжити нарощування видобутку в листопаді відповідно до раніше затвердженого графіка в розмірі 400 тис. барелів на добу в цілому у країнах
ОПЕК і не ОПЕК. На мій погляд,
це буде тим балансуванням, яке
дозволить нам продовжити нормалізацію стану ринку», — за-

явив на засіданні російський
віцепрем’єр Олександр Новак.
Міністри енергетики країнучасниць ОПЕК+ також продовжили терміни, протягом
яких країни з недоскороченими
обсягами видобутку компенсують їх. Їм дали термін до кінця
грудня.
Серед варіантів нарощування видобутку країн ОПЕК+ у
листопаді був і позаплановий —
у 800 тис. барелів на добу. З такими побажаннями наполегливо виступала влада США. Вони
намагаються стримати зростання цін на бензин через подорожчання нафти, коли місцевий видобуток стоїть на місці. Місцеві
ж компанії не поспішають нарощувати виробництво, а насолоджуються високими цінами.
Американські виробники
нафти, втім, не здатні збільшити пропозицію, щоб обмежити зростання цін на нафту, яке
залишається «під контролем
ОПЕК».
«Усі залишаться дисциплінованими незалежно від того,
чи буде Brent коштувати 75, 80
або 100 доларів, — заявив головний виконавчий директор виробника сланцевих нафти і газу
Pioneer Natural Resources Co
Скотт Шеффілд. — Усі акціонери, з якими я говорю, відповідають, що, якщо хтось знову почне нарощувати видобуток, його

Приготуватися до «Потоку»
Оператор газопроводу «Північний
потік-2» заявив про те, що почалася
процедура заповнення газом першої
нитки трубопроводу.
«Гілка буде поступово наповнюватися газом, щоби досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування», — йдеться в заяві
на сайті NordStream2. За їхніми даними, раніше було проведено пусконалагоджувальні роботи для контролю
цілісності газопроводу. Також тривають роботи на другій гілці газогону.
Раніше один із європейських партнерів «Газпрому» заявляв, що сертифікація газопроводу затримається
настільки, що він не зможе допомогти
заповнити запаси газу цієї зими. Хоча
газопровід довжиною 1 тис. 200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію в німецького
регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.
«Газпром» намагається прискорити цей процес, «стимулюючи» Європу
швидше ухвалювати необхідне йому
рішення. Від початку 2021 року ціни на
природний газ у Європі зросли понад
утричі.
Деякі з європейських країн потроху вже піддаються на шантаж. Так, на
початку жовтня Данське енергетичне
агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік2», оскільки компанія NordStream2 виконала відповідні умови, включно з
умовами щодо сертифікації.
«Тепер NordStream виконала всі
умови для введення трубопроводу
в експлуатацію», — заявило агентство. Як відомо, проєкт трубопроводу на континентальному шельфі Данії є частиною більшого проєкту газопроводу, що складається з
двох паралельних гілок довжиною
1 тис. 230 кілометрів для транспортування газу з Росії до Німеччини.
Трубопроводи починаються в Росії,
проходять через фінські, шведські,
данські та німецькі морські райони
і виходять на берег біля німецького
узбережжя. Вони можуть транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік.
чекає покарання. Я не думаю,
що світ дійсно може покладатися на американську сланцеву нафту. Вона справді перебуває під контролем ОПЕК».
Шеффілд зазначив, що американські виробники сланцевої нафти використовуватимуть
наявний у них обсяг грошових
коштів для виплат акціонерам,
а не для фінансування нових
проєктів із нафтовидобутку. На
його думку, іранська нафта навряд чи повернеться на світові
ринки.
Тим часом уряд Японії стурбований можливим скороченням доходів бізнесу і пересічних громадян країни через
зростання цін на нафту. «Приватним компаніям зростання
цін на нафтопродукти загрожує скороченням доходів через підвищення витрат, збільшується тиск на сімейні бюджети через подорожчання бензину
та електроенергії. Уряд Японії
має намір ретельно стежити за
ситуацією», — заявив генеральний секретар кабінету міністрів
Японії Хірокадзу Мацун.
У цій країні через подорожчання нафти вже чотири тижні поспіль ростуть ціни на бензин, а на початку нинішнього
тижня на цьому тлі відбулося
істотне падіння котирувань на
найбільшій в Азії Токійській
фондовій біржі: важливий для
Японії індекс Nikkei впав на 2
відсоткові пункти у порівнянні з рівнем на момент закриття
торгів днем раніше. ■
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«Рєбят» у НАТО забагато

Від «корони»
є таблетка

Альянс удвічі скоротив місію Росії, подейкують — через шпигунство
Інна СТЕПАНЧУК
Місія Росії у НАТО стане
вдвічі меншою: керівництво
Альянсу вирішило вислати
вісім дипломатів і скасувати ще дві посади.
Першою про позбавлення акредитації російських
дипломатів повідомила редакторка телеканала Sky
News Дебора Хейнс. «НАТО
вирішило наполовину скоротити місію Росії при альянсі у відповідь на ймовірну ворожу діяльність Росії,
зокрема вбивства і шпигунство. Вісьмох дипломатів, яких вважають таємними співробітниками розвідки, попросять виїхати, а
ще дві позиції скоротять»,
— написала Хейнс у твіттері.
Згодом інформацію про
те, що половину російських «рєбят» попросили
«на вихід», підтвердили і в
штаб-квартирі НАТО. «Ми
підтверджуємо, що позбавили акредитації вісьмох
співробітників російського
представництва при НАТО,
які були незаявленими
співробітниками російської розвідки. Ми також
підтверджуємо, що скоротили кількість доступних
для Російської Федерації
акредитацій при НАТО до
десяти», — цитує РІА «Но-

❙ Лавров добалакався.
вості» джерело в Альянсі.
Досі російське представництво при НАТО в Брюсселі складалося з 20 осіб.
Згодом стало відомо,
що рішення про скорочення місії було ухвалено після перемовин за зачиненими дверима міністра іноземних справ Росії
Сергія Лаврова з генсеком
НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Генасамблеї
ООН, що відбулися у вересні. Під час тієї зустрічі
Лавров звинуватив главу
НАТО в «підтримці неонацистів в Україні», пише
The Washington Post. Відповідь на недипломатичне
нахабство головного дипломата Кремля не забарилася.

Ліна ТЕСЛЕНКО
Комітет США з питань обізнаності про Голодомор-геноцид закликає
усіх небайдужих підписати петицію
до комісії Пулітцерівської премії з
приводу відкликання нагороди в галузі журналістики пропагандистові
Волтеру Дюранті.
Як ідеться на сайті петиції, Волтер Дюранті, очільник московського бюро газети «Нью-Йорк Таймс»,
був удостоєний престижної Пулітцерівської премії у 1932 році за свої
публікації про програму колективізації Сталіна під назвою «П’ятирічний
план». Саме ця програма «послужила засобом геноциду 7-10 мільйонів
українців» (за останніми уточненими даними українських науковців,
жертвами Великого Голоду стали
10,5 млн українців). «Публічно заперечуючи будь-який голод, Волтер Дюранті приватно визнав жорстокість Сталіна, але продовжував
брехати, щоб мати доступ до Сталіна», — зазначають автори петиції.
— Пулітцерівська премія — це видатна і престижна нагорода, яку ручають гідним журналістам, котрі заробляють свою репутацію правдою.
У випадку Дюранті її вручили людині, яка не відповідала критеріям
журналістської етики чи стандартам премії, а натомість поширювала
неправдиві новини про тоталітарний
режим по всьому світу. Голодомор
був найбільшим прихованим злочином ХХ століття. Він усе ще не дуже
відомий, оскільки його замовчували
понад 50 років, а Дюранті заперечував правдивим журналістам і кепкував з них, бо вважався авторитетом
щодо всього радянського».
Нагадаємо, що кампанія за позбавлення Дюранті Пулітцерівської
премії триває упродовж останніх
майже 20 років. Так, у 2003 році після ініціативи української громади
та дослідження, проведеного профе-

Нагадаємо, що НАТО
вже не вперше реагує таким чином на дії Москви.
Так, наприкінці березня
2018 року на знак солідарності з Британією у справі
про отруєння Сергія Скрипаля та його дочки генсекретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про висилку
сімох співробітників місії
Росії при НАТО і відмову в
акредитації ще трьом.
Росія традиційно відкидає будь-які закиди в свій
бік. Очільник комітету Держдуми з міжнародних
справ Леонід Слуцький назвав звинувачення Росії в
шпигунській діяльності голослівними і попередив, що
таке рішення НАТО може
призвести до подальшого

погіршення стосунків з РФ.
І додав: «У дипломатичній
практиці такі кроки мають
взаємний характер. Впевнений, що керівництво російського зовнішньополітичного відомства запропонує
адекватні дії у відповідь,
але необов’язково симетричні».
Згодом з’явилася і реакція російського МЗС. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр
Грушко зазначив, що цим
кроком НАТО продемонструвало «істинну ціну заяв
представників Альянсу про
важливість деескалації в
стосунках з Москвою». У
коментарі виданню «Коммєрсант» він сказав, що ще
недавно «керівники НАТО
заявляли про важливість
деескалації в стосунках з
Росією, закликали відновити діалог у рамках Ради
Росія—НАТО, направити
в Брюссель посла». «Якщо
хтось і вірив у щирість цих
заяв, то сьогодні таких не
стало. Їхня істинна ціна
зрозуміла всім», — сказав
російський дипломат. І саркастично додав, що «після
«вражаючого завершення
афганської епопеї» країнам Північноатлантичного альянсу ніяк не обійтися
без «жупела російської загрози». ■

■ ІНІЦІАТИВА

Розплата за неправду
Триває збір підписів до комісії Пулітцерівської
премії про позбавлення нагороди журналіста,
який заперечував Голодомор
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Новий противірусний препарат
показав обнадійливі результати
в лікуванні COVID-19
Інна СТЕПАНЧУК
Американська компанія-виробник ліків Merck
заявила, що передає на схвалення до регуляторного органу США препарат від коронавірусу молнупіравір. Це перший противірусний препарат проти COVІD-19 у формі таблеток. І він показав дуже
обнадійливі проміжні результати в лікуванні хвороби. Зокрема, завдяки цим таблеткам ризик госпіталізації чи смерті пацієнтів із коронавірусом
можна знизити вдвічі, повідомляє Бі-Бі-Сі. Завдяки цим результатам зовнішні спостерігачі навіть
попросили завершити випробовування раніше. У
наступні два тижні розробники домагатимуться від
регулятора у США схвалення вживання таблеток у
невідкладних випадках.
Доктор Ентоні Фаучі, провідний радник президента Байдена з питань медицини, каже, що результати досліджень стали «дуже гарною звісткою». Водночас він закликав бути обережними з
висновками, поки дані розробників не перевірить
американська Адміністрація з питань безпеки харчів i ліків.
Під час випробовувань ліки двічі на день давали пацієнтам із COVID-19. І на основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, було встановлено, що серед серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер, а з пацієнтів, яким
давали плацебо, двоє померли. Також серед пацієнтів, які приймали експериментальні ліки, було госпіталізовано 7,3%, тоді як серед тих, хто приймав
плацебо, шпиталізованих удвічі більше — 14,1%.
Ці ліки спочатку розробляли для лікування грипу. Принцип їхньої дії — вносити зміни в генетичний код вірусу, аби зупинити його поширення в організмі. На відміну від більшості вакцин від коронавірусу, які атакують його протеїнові шипи, експериментальні таблетки цілять в ензими, що
потрібні вірусу для розмноження. У Merck кажуть,
що ці пігулки будуть так само ефективними проти
нових штамів коронавірусу, які можуть з’явитися в
майбутньому. «Поява нових ліків для невакцинованих або тих, хто не має імунної відповіді на щеплення, є дуже важливою для завершення пандемії», —
вважає Дарія Хазуда, віцепрезидентка Merck. Для
найбільшого ефекту молнупіравір важливо приймати з появою перших симптомів. Коли хвороба «у
розпалі», їхня дія вже не є ефективною. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Українська стала офіційною мовою
муніципалітету в Бразилії
Депутати муніципалітету Прудентополіс у Бразилії 5 жовтня
одноголосно підтримали законопроєкт, згідно з яким українська
стала офіційною мовою регіону, повідомляє Світовий конгрес українців. У Прудентополісі понад 75% мешканців мають українське походження, тому місто обгґунтовано вважають столицею української громади в Бразилії. Автором відповідного законопроєкту є адвокат, керівник Українсько-бразильської центральної репрезентації, віцепрезидент Світового конгресу українців Віторіо
Соротюк.

Землетрус у Пакистані

❙ У відомому фільмі «Ціна правди» Волтера Дюранті зіграв актор Пітер Сарсгаард.
сором Колумбійського університету
Марком фон Хаґеном, «Нью-Йорк
Таймс» та комісія Пулітцерівської премії дійшли висновку, що «не
було чітких і переконливих доказів
навмисного обману» для усунення
Волтера Дюранті зі списку лауреатів
Пулітцерівської премії. А відтак вирішили не відкликати премію. Хоча
в комісії й визнали, що репортажі
журналіста мають, за сьогоднішніми стандартами, серйозні недоліки. У листопаді 2007 року маніфестація з вимогою позбавити Дюранті Пулітцерівської премії пройшла
у Києві.
Нині громадськість робить чергову спробу відновити справедливість.
Підписати петицію можна, зайшов-

ши за посиланням https://www.
change.org/p/the-new-york-timesand-pulitzer-prize-board-revokewalter-duranty-pulitzer-prize. Наразі її підписали понад 3,5 тисячі
осіб. Але петиція має набрати 5 тисяч голосів, аби бути прийнятою до
розгляду. «Через майже 90 років
журналістська етика та правда про
сталінський геноцид української
нації мають бути визнані. Злочини
проти людства заслуговують на відповідальність, — наголошують автори петиції. — Позбавлення Волтера
Дюранті Пулітцерівської премії було
б великим жестом спокути за кривду, вчинену The New York Times та
радою Пулітцерівської премії. Відкликати!». ■

Щонайменше 20 людей загинули, сотні зазнали поранень
унаслідок землетрусу, який стався на південному заході Пакистану вранці 7 жовтня. Як заявив Насір Насар, голова провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих у Белуджистані,
кількість жертв може зрости. Землетрус мав магнітуду 5,7 і стався близько 3-ї години ночі за місцевим часом приблизно за 100 кілометрів на захід від столиці провінції, Кветти, на глибині близько
20 кілометрів. Територія Пакистану лежить на кордоні, де стикаються індійська та євразійська тектонічні плити, через це в країні
регулярно стаються землетруси.

«Модерну» не колотимуть молодим людям
Влада Швеції та Данії заявила, що припинить використання
вакцини Moderna від COVID-19 для молодших вікових груп після
повідомлень про можливі рідкісні побічні ефекти, передає «Рейтер». Повідомляється, що шведське агентство громадської охорони здоров’я призупинить вакцинацію людей, які народилися в 1991
році й пізніше, оскільки, як зазначили у відомстві, дані вказують
на зростання міокардиту і перикардиту серед тих, хто у цій віковій
категорії отримав вакцину Moderna. У свою чергу, в Данії вирішено призупинити використання цієї вакцини для осіб, молодших 18
років (тут дозволено вакцинувати підлітків віком 12-17 років).
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06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Нікудишко»
06.40 М/ф «Іванко та воронячий
цар»
06.50 М/ф «Тредичіно»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.20,
5.25 Новини
07.05 Маршрутом змін
07.20 Невідомі Карпати
07.50 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55, 20.05 Д/ф «Дика природа
Колумбії»
13.10, 1.40 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50
Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро: про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
21.45 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта
00.40 Т/с «Бальтазар»
03.00 Енеїда
03.55 Д/ф «Клітка для двох»
04.55 Д/ф «Дикі тварини»

11 жовтня
КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
03.00 Х/ф «Москальчарівник»

22.30 Комедія «Зоонаглядач»

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Ганнібал»

02.00 Гучна справа

00.30 «Танці з зірками-2021»

02.50 Т/с «Голос янгола»

03.00 Реальна містика

03.15 Я зняв!

05.30 «Життя відомих людей»

04.30 М/ф

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
з «1+1»

04.45, 5.05 «Телемагазин»
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

05.15, 22.05 «Слідство вели... з
Сьогодні

16.45, 19.30, 3.35 ТСН

Леонідом Каневським»
09.00 Зоряний шлях. Новий

09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.30 Комедія «Моя
улюблена Страшко»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
сезон
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 Ранок з «Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 3.45
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Винесені з моря»
14.25 Х/ф «Амазонія»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 0.00,
1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

06.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

свідок»
ПРЯМИЙ

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

14.45 Т/с «Досьє «Майорка»

17.00, 18.00 «Репортер».

18.20 «Свідок. Агенти»

Новини

23.00, 3.30 Т/с «Нарко-2»

07.10, 8.10 «Новий день»

00.50 Х/ф «Атака Юрського

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»

бурундучки-рятівничкии»
09.30 Т/с «Друзі»

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

08.15, 0.25 Вечір з Яніною
Соколовою

16.15 Т/с «Суперкопи»
17.50 Т/с «Швидка»
19.30 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.20 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»

00.10 «Дубинізми»

07.20 «Орел і решка»
09.30 Х/ф «Бетховен-3»
11.25 Х/ф «Бетховен-4»
13.20 Х/ф «Бетховен-5»
15.15 Х/ф «Бетховен»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Пекельна кухня»
21.10 Х/ф «Людина-мураха»
23.35 Х/ф «Хлопчакинальотчики»
01.40 «Вар’яти»
02.35 «Служба розшуку дітей»

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 Андорра — Англія. Відбір
до ЧС-2022
08.10 Фінляндія — Україна.
Відбір до ЧС-2022
10.00 «Великий футбол»
11.00 Матч. Фінал. Ліга Націй
УЄФА
13.15 Огляд 2-го ігрового дня.

15.20 Німеччина — Румунія.
Відбір до ЧС-2022

23.00 «Перша передача»

Чемпіонат України. Перша
ліга

10.10 Х/ф «Перлини дракона:
еволюція»

«Великі танкові битви»
09.40 Швейцарія — Півн.
Ірландія. Відбір до ЧС-

Матч-центр»
21.35 LIVE. Хорватія
— Словаччина. Відбір до

11.25 Казахстан — Боснія і

13.10, 15.30 «Ліга націй. Матч-

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

16.05, 21.45 Як влаштований

10.20 Дача бороданя

Всесвіт

11.20, 18.00, 20.30 Удачний

Джеремі Вейдом

життя
19.50 Неймовірні винаходи

центр»
13.40 Матч за 3-тє місце. Ліга
націй УЄФА
16.00 Фінляндія — Україна.
Відбір до ЧС-2022
17.50, 2.10 «Великий футбол»
18.50 LIVE. Кіпр — Мальта.
Відбір до ЧС-2022

20.50 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом
23.35 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
02.30 Вирішальні битви Другої
світової

проєкт
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.20 Твій ланч-бокс
13.30 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
14.30 Правила виживання
15.30 Неймовірні історії кохання
16.30 Дачна відповідь
17.20 Затишна дача
18.50 Шість соток
22.10 Готуємо разом

03.20 Україна: забута історія

19.45 Yellow

04.10 Дика природа Чилі

21.00, 23.40 «Відбір до ЧС-2022.

05.05 Містична Україна

23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

Матч-центр»
К1

21.35 LIVE. Півн. Македонія

04.10 М/ф

— Німеччина. Відбір до

06.30 «Top Shop»

ЧС-2022

08.00 М/с «Юху та його друзі»

ТЕТ

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35, 18.00 «Орел і решка.

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»

00.20 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022.
Прем’єра

Перезавантаження»

туру

10.25, 20.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»

04.00 Латвія — Туреччина.
Відбір до ЧС-2022
МЕГА

10.30 Х/ф «Тільки для
закоханих»
12.15, 3.50 Панянка-селянка

11.30 Х/ф «Один день»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

ЧС-2022
00.20 Латвія — Туреччина.

Другої світової війни»

20.20, 2.00 «5 копійок»

17.00 Таємниці глибин із

2022

03.20 Відбір до ЧС-2022 Огляд

21.00, 23.40 «Відбір до ЧС-2022.

рейнджер»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

18.55, 22.40 Він і вона. Бій за

19.20 «Волинь» — «Нива» (Т).

06.30 Т/с «Карпатський

16.10 Д/с «Повітряні воїни»

Мірошниченко

ЧС-2022

17.10, 4.00 «FAN TALK»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

23.10 Д/с «Вирішальні битви

04.45 «Зловмисники»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

15.30 Час «Ч»

17.55, 0.30 Гучна справа

15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS

20.00 «Про політику»

22.00 Час новин. Підсумки дня

Герцеговина. Відбір до

19.45 «Десять днів
Незалежності України»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

02.25 «Відеобімба-2»

Відбір до ЧС-2022

14.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 4.50 Зірки, чутки та

90210»

Галлівуд

11.55 Х/ф «Автомонстри»

Відбір до ЧС-2022

06.00 Судіть самі

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

13.55 «Загублений світ»

Прем’єра

07.00 Страх у твоєму домі

01.25 Т/с «Три сестри»

16.00 Богиня шопінгу

07.55 Бандитська Одеса

03.15 «Нічне життя»

18.00 Супержінка

16.55 Прем’єра! «Загублений
світ»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

17.55 «Секретні матеріали»

08.00 «МастерШеф»

18.15 «Спецкор»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

18.50 «ДжеДАІ»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

19.25 «Спорт Тайм»

новини»

злочину»

18.15 «Ехо України»

11.30 Мама реготала
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

02.40 «Зона ночі»

09.30 Машина часу
10.00 Підсумки тижня з Анною

«Найекстремальніший»

новин

08.50 Мультфільм
09.50 Д/с «Історія навколо нас»

07.15 Д/с

07.20, 17.00, 3.05 «Випадковий

09.10 М/ф «Чіп і Дейл —

06.00, 7.15 «Kids time»

04.50 «Абзац»

23.05 Т/с «Майор і магія»

герої землі»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

06.00 «Таємниці світу»

08.10 М/ф «Месники: найбільші

21.00 Т/с «Таємна любов.

01.30 Телемагазин

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

07.20 М/ф «Вартові галактики»

20.10 «Говорить Україна»

20.00, 2.20 «Подробиці»

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.15 Телемагазин

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

23.10 Т/с «Наслідки помсти»

22.35, 0.35 Т/с «CSI: місце

НЛО-ТБ

12.30 Історія одного злочину

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

періоду»

10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-2»

Повернення»

19.05 «Супермама»

Маямі»

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»
10.30 Х/ф «Пасажир»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Т/с «Розтин покаже-2»
16.45, 21.30 Т/с «Дільничний із
ДВРЗ-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека.
Прем’єра
22.25 Свобода слова
00.00 Х/ф «Перший лицар»
02.30 Прихована небезпека

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

НТН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

19.30 Прем’єра! «Гроші-2021»

02.10 Кіпр — Мальта. Відбір до
ЧС-2022

11.15 Довідник дикої природи
ФУТБОЛ-2
06.00 Швеція — Косово. Відбір
до ЧС-2022
07.45 «FAN TALK»

19.00 Одного разу під Полтавою

10.05, 1.30 Речовий доказ
К2

12.15 Теорія змови

06.30, 8.00 Телемагазин

13.10 Прихована реальність

07.30 Видатні акторки. Топ

14.05 Дива нашого життя

08.20 Досьє Голлівуду

15.05 Дикий і живий

09.20 Квартирне питання

21.00, 23.30, 2.15, 3.15 Країна У-2
23.00, 2.45 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»
01.00 Танька і Володька
05.50 Корисні підказки
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12 жовтня
UA: Перший
06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
06.40 М/ф «Козлик та його
горе»
06.50 М/ф «Як їжачок шубку
міняв»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.10 Новини
07.05 Маршрутом змін
07.20 Невідомі Карпати
07.50 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф «Дика
природа Колумбії»
13.10, 1.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро: про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
23.00 Бігус Інфо
00.25 Т/с «Бальтазар»
02.45 Енеїда
03.40 Х/ф «Вавилон ХХ»
НТН
06.20 «Свідок. Агенти»
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 Т/с «Досьє «Майорка»
18.20 «Будьте здоровi»
23.00, 3.30 Т/с «Нарко-2»
00.50 «Легенди бандитського
Києва»
01.50 «Правда життя»
03.00 «Правда життя.
Професійні байки»
04.55 «Top Shop»
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-рятівничкии»
09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»
16.20 Т/с «Суперкопи»
17.50 Т/с «Швидка»
19.30 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.20 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.50 Мама реготала. Найкраще
СТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 «МастерШеф»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.40, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супермама»
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»
23.05 Т/с «Майор і магія»
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»

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, 3.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

ІНТЕР
05.35, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»

14.35, 15.35 «Речдок»

17.10 Т/с «Величне століття.

16.25 «Речдок. Особливий

Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.30 Комедія «Моя
улюблена Страшко»
22.30 Драма «Пляж»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Операція
«Тушонка»

людей-2021»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

випадок»
18.00, 19.00, 3.45 «Стосується

сезон
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-3»
12.30 Історія одного злочину
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
20.10 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022.

кожного»

Україна — Боснія і Герцеговина

20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Перекладачка»

23.50 Т/с «Наслідки помсти»
01.30 Телемагазин

02.50 Т/с «Голос янгола»
02.00 Гучна справа

01.00 Комедія «Термінал»

04.30 М/ф

05.30 «Життя відомих людей»

05.05 «Телемагазин»

03.00 Реальна містика

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.45, 20.20 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»
10.55, 13.15 Х/ф «Поклик
вовка»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже-2»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний із
ДВРЗ-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.25 Т/с «Доброволець»
01.15 Х/ф «Універсальний
солдат-4»
03.10 Я зняв!
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НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне»
13.45 «Кохання на виживання»
15.40 Х/ф «Відпочинок за
обміном»
18.35 Х/ф «Освідчення»
20.40 Х/ф «Людина-мураха
та оса»
23.00 «Екси»
01.00 Х/ф «Досконалі»
02.40 «Зона ночі»
04.50 «Абзац»

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
06.10, 10.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»
14.10
16.10
17.10
18.15
20.00
21.00
23.00

«Великий день»
«Час пік»
«Ситуація»
«Ехо України»
«Двобій»
«Нейтральна територія»
«Війна за незалежність»

07.10, 8.30, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

КАНАЛ «2+2»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
08.10 Півн. Македонія
— Німеччина. Відбір до
ЧС-2022
10.00, 15.00, 19.00 Футбол NEWS
10.20 Фінляндія — Україна.
Відбір до ЧС-2018
12.10 «Великий футбол»
13.10 Хорватія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2022
15.20, 17.45, 20.15 Yellow
15.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
16.50 LIVE. Казахстан
— Фінляндія. Відбір до
ЧС-2022
19.20, 4.50 Відбір до ЧС-2022.
Огляд туру
20.30, 22.30, 23.40 «Головна
команда»
21.35 LIVE. Україна — Боснія
і Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022

15.30 Час «Ч»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

09.30 Машина часу

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

20.20, 2.00 «Дійові особи»

Другої світової війни»

07.15 Д/с
«Найекстремальніший»

«Великі танкові битви»

08.35, 9.50 Д/с «Історія навколо
нас»
00.30 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
Прем’єра
03.00 U-21. Україна —
Фарерські острови. Відбір
до Євро-2023
ФУТБОЛ-2

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15 Х/ф «Вторгнення: Битва
за рай»
08.15 Х/ф «Відсіч»
10.10 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.05 Т/с «Брати по крові-2»
14.05 «Загублений світ»
16.55 Прем’єра! «Загублений
світ»
17.55, 1.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»
20.25, 21.30 Т/с «Козирне місце»
22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.10 «Відеобімба-2»
04.45 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

08.50 Мультфільм

06.00 Кіпр — Мальта. Відбір до
ЧС-2022
07.50, 10.20 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
08.30 Хорватія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2022
11.00 Андорра — Англія. Відбір
до ЧС-2022
12.50 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
14.20, 16.35 «Перша ONLINE»
14.45 «Металіст» — «Кремінь».
Чемпіонат України. Перша
ліга
17.05, 22.30 Yellow
17.15, 19.55 «Студія LIVE»
17.55 LIVE. U-21. Україна
— Фарерські острови.
Відбір до Євро-2023
20.30, 23.40 «Головна команда»
21.35 LIVE. Португалія
— Люксембург. Відбір до
ЧС-2022
00.30 Албанія — Польща. Відбір
до ЧС-2022. Прем’єра
02.20 Казахстан — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
04.10 Україна — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
МЕГА
06.00 Судіть самі
07.00 Страх у твоєму домі
07.50 Бандитський Київ
09.50, 1.30 Речовий доказ
11.00 Довідник дикої природи
12.00 Гордість України
13.00 Прихована реальність
13.55 Дива нашого життя
14.55, 22.40 Дикий і живий
15.55, 21.45 Як влаштований
Всесвіт
16.55 Таємниці глибин із
Джеремі Вейдом
17.55, 0.35 Гучна справа
18.55 Він і вона. Бій за життя
19.50 Неймовірні винаходи

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

13.10, 18.00, 19.15 Х/ф

22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

20.50 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом
23.35 Таємні космічні
катастрофи
02.30 Вирішальні битви Другої
світової
03.20 Україна: забута історія
04.15 Дика природа Чилі
05.05 Містична Україна

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Три сестри»
03.20 «Нічне життя»

23.50
02.30
03.20
04.10

К1
«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка. На краю
світу»
10.35, 18.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
06.30
08.00
08.35
08.45
09.40

Реальний секс
Формула любові
Арт-простір
М/ф

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Видатні акторки. Топ
08.20 Досьє Голлівуду
09.20 Квартирне питання
10.20 Дача бороданя
11.20, 18.00, 20.30 Удачний
проєкт
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.20 Твій ланч-бокс
13.30 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
14.30 Правила виживання
15.30, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.30 Дачна відповідь
17.20 Затишна дача
18.50 Шість соток
22.10 Готуємо разом

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Твої, мої і наші»
12.15, 3.50 Панянка-селянка
14.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 4.50 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Богиня шопінгу
18.00 Супержінка
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00, 23.30, 2.15, 3.15 Країна У-2
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»
01.00 Танька і Володька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на листопад
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги,
шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому
році або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 18 жовтня,
щоб отримувати газету з жовтня. Оформити
передплату можна у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу 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.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
до кінця року — 159 грн. 62 коп.,
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 99 грн. 81 коп.,
до кінця року — 199 грн. 62 коп.,
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 13 коп.,
до кінця року — 58 грн. 26 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Я вдома

13 жовтня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.30 М/ф «Колосок»

з «1+1»

06.40 М/ф «Козлик і віслючок»
06.50 М/ф «Чарівні окуляри»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.10 Новини
07.05 Маршрутом змін
07.20, 4.55 Невідомі Карпати
07.50 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф «Дика

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»

14.40, 15.40 «Речдок»

17.10 Т/с «Величне століття.

16.25 «Речдок. Особливий

20.43 «Проспорт»
20.45, 21.30 Комедія «Моя
улюблена Страшко»

випадок
18.00, 19.00, 4.15 «Стосується

20.00, 3.45 «Подробиці»

01.25 Трилер «Міст шпигунів»

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45

04.10, 5.35 «Життя відомих
людей»

23.50 Х/ф «Викрадення»
01.35 Х/ф «День перший,

ICTV

Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації
06.00, 7.25 «Kids time»

04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона

07.30 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

09.35 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок
сезон

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-

з Костянтином Стогнієм

13.10 «Кохання на виживання»
15.10 Х/ф «Бетховен-2»

10.10 «На трьох»
3»

10.40, 13.15 Х/ф «Перший

12.30 Історія одного злочину
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

кожного»

21.00 «Речдок. Велика справа»
22.30 Трилер «Впіймай мене,

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Новини

14.45 «Одруження наосліп»

14.00, 3.55 UA:Фольк. Спогади
Спорт

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

12.25 Х/ф «Прибульці»

якщо зможеш»

актуальне

Леонідом Каневським»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

Роксолана»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.35, 22.05 «Слідство вели... з

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

природа Колумбії»
13.10, 1.25 Прозоро: про

ІНТЕР

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємна любов.

12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2»

23.10 Т/с «Виховання почуттів»

день останній»
02.50 Т/с «Голос янгола»

01.30 Телемагазин

05.05 «Телемагазин»

02.00 Реальна містика

19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «Перший месник»

15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний із
ДВРЗ-2»

Повернення»

17.00 «Хто зверху?»

лицар»

23.05 Х/ф «Цар скорпіонів»
00.55 «Вар’яти»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с «Доброволець»

02.35 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Зона ночі»

01.20 Х/ф «Поклик вовка»
03.20 Я зняв!

04.50 «Абзац»

08.50 Мультфільм

15.30 Час «Ч»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

09.30 Машина часу

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

20.20, 2.00 «Велика політика»

5 канал

15.20 Концерт
16.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

17.00 Прозоро: про головне

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

18.20, 19.05 «По-людськи»

0.00, 01.00, 3.00, 4.00, 5.00

23.00 Перша шпальта

Час новин

00.25 Т/с «Бальтазар»

06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

03.00 Енеїда

07.10, 8.30, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с
«Найекстремальніший»
08.35, 9.50 Д/с «Історія навколо
нас»

«Великі танкові битви»

Другої світової війни»
03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

16.55 Таємниці глибин із

10.20 Дача бороданя

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

03.00 «Цілком таємно-2017»

07.50, 10.20 «Студія LIVE»

06.25 «Будьте здоровi»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

03.35 «Відеобімба-2»

08.30 U-21. Україна —

07.55, 9.00, 17.00, 3.00

19.05 «Супермама»

04.45 «Зловмисники»

Фарерські острови. Відбір

17.55 Секретні території

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

05.45 Телемагазини

до Євро-2023

18.55 Він і вона. Бій за життя

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

19.50 Неймовірні винаходи

13.20 Твій ланч-бокс

НТН

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30

10.50 Албанія — Польща. Відбір

23.05 Т/с «Майор і магія»
ФУТБОЛ-1

«Свідок»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

14.45 Т/с «Досьє «Майорка»

12.00, 13.00, 14.00,

18.20 «Вартість життя»

16.00, 17.00, 18.00, 18.50

23.00, 3.30 Т/с «Нарко-2»
01.00 «Легенди бандитського
Києва»

«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10

01.55 «Правда життя»
03.05 «Правда життя.
Професійні байки»
04.55 «Top Shop»
НЛО-ТБ

«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.10 «Ексклюзив»

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Вартові галактики»
08.10 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»

19.00 «Велика середа»
22.00 «Спецтема»
23.00 «Новини від Христини»

09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала

06.10 Албанія — Польща. Відбір
до ЧС-2022
08.10 Португалія —
Люксембург. Відбір до
ЧС-2022
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 13.00 «Головна команда»
11.10 Україна — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
13.50, 22.50 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
15.20 «Металіст» — «Кремінь».
Чемпіонат України. Перша
ліга

КАНАЛ «2+2»
06.00 Х/ф
«Ромео+Джульєтта»

до ЧС-2022 Прем’єра
19.20 Відбір до ЧС-2022. Огляд
туру. Прем’єра

15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

08.20 Х/ф «Захисник»

16.15 Т/с «Суперкопи»

10.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

17.50 Т/с «Швидка»

12.05 Т/с «Брати по крові-2»

19.30 Т/с «Поліція Гаваїв»

14.00, 19.30 «Загублений світ»

— Німеччина. Відбір до

21.20 Т/с «Морська поліція:

16.55 Прем’єра! «Загублений

ЧС-2022

полювання на вбивць»
00.55 Мама реготала. Найкраще

світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15, 1.50 «Спецкор»

СТБ
04.40, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
08.30 «МастерШеф»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце
злочину»

12.50 Португалія —
Люксембург. Відбір до
ЧС-2022
14.40, 17.20 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
15.30 Хорватія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2022
18.00, 3.20 Огляд 2-го ігрового

02.45 Латвія — Туреччина.
Відбір до ЧС-2022
04.35 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
ФУТБОЛ-2
06.00 Латвія — Туреччина.
Відбір до ЧС-2022

23.35 Таємні космічні
катастрофи
00.35 Гучна справа
02.30 Вирішальні битви Другої

11.20, 18.00, 20.30 Удачний
проєкт

13.30 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
14.00 Доктор Толстікова
14.30 Правила виживання
15.30, 1.40 Неймовірні історії
кохання

світової
03.20 Великі українці
05.10 Містична Україна

16.30 Дачна відповідь
17.20 Затишна дача
18.50 Шість соток

дня. Відбір до ЧС-2022
К1

19.00, 21.55 «Головна команда»

22.10 Готуємо разом

06.30 «Top Shop»

23.50 Реальний секс

Герцеговина. Відбір до

08.00 М/с «Юху та його друзі»

02.30 Формула любові

ЧС-2022

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

03.20 Арт-простір

09.35 «Орел і решка. На краю

04.10 М/ф

20.05 Україна — Боснія і

22.45 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру

світу»

23.40 Казахстан — Фінляндія.
01.30 Данія — Австрія. Відбір
до ЧС-2022
04.00 Швеція — Косово. Відбір
до ЧС-2022

УЄФА
00.55 Півн. Македонія

20.50 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом

20.15 Матч. Фінал. Ліга Націй

19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

12.40 Yellow

Відбір до ЧС-2022

17.10 Данія — Австрія. Відбір

09.10 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівничкии»

06.00, 8.00 Топ-матч

до ЧС-2022

Джеремі Вейдом

МЕГА

10.35, 18.00 «Орел і решка.

ТЕТ

Перезавантаження»

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.30 «Орел і решка. Дива світу2»

10.30 Х/ф «П’ятий елемент»

13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка. Дива

06.00 Судіть самі
07.00 Страх у твоєму домі
08.00 Бандитська Одеса
10.00, 1.30 Речовий доказ
11.10 Довідник дикої природи

12.50, 3.50 Панянка-селянка
14.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 4.50 Зірки, чутки та

світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

Галлівуд

01.25 Т/с «Три сестри»

16.00 Богиня шопінгу

03.15 «Нічне життя»

18.00 Супержінка
19.00 Одного разу під Полтавою

12.10 Гордість України
13.05 Прихована реальність

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»

К2

21.00, 23.30, 2.15, 3.15 Країна У-2

14.00, 4.20 Дика природа Чилі

06.30, 8.00 Телемагазин

23.00 Сімейка У

15.00, 22.40 Дикий і живий

07.30 Видатні акторки. Топ

00.00 Т/с «Королі палат»

16.00, 21.45 Як влаштований

08.20 Досьє Голлівуда

01.00 Танька і Володька

09.20 Квартирне питання

05.50 Корисні підказки

Всесвіт

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ 2021

14 жовтня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00, 2.25 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40,

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.35, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
з «1+1»

городу»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.20 М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»
07.30 М/ф «Як козаки куліш
варили»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
09.35 «Світ навиворіт»
11.55 «Мандруй Україною з

07.40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»

Дмитром Комаровим»

08.05 Д/ф «Дикі дива»
08.25 #ВУКРАЇНІ

20.36 «Проспорт»

09.00 Божественна літургія
Православної церкви

«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Прибульці-3:
взяття Бастилії»
14.40, 15.35 «Речдок»

04.20 Еврика!

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти

07.15 «Орел і решка»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

04.45 Громадянська оборона

10.05 Х/ф «Мумія: гробниця

09.00 Т/с «Помилки молодості»

06.30 Ранок у великому місті

13.30, 15.20 Х/ф «Позивний

08.45 Факти. Ранок

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною. День захисника

20.38 «Чистоnews-2021»

«Бандерас»
16.10 Х/ф «Захар Беркут»

16.30 «Речдок. Особливий
випадок
18.00, 19.00, 3.45 «Стосується

09.05 Х/ф «Наші котики»

Повернення»

19.05 Т/с «Злочини минулого

02.40, 5.30 «Життя відомих

Суперчуття»
22.25 Д/ф «Світ дикої природи»
23.00 Схеми. Корупція в деталях

людей»

13.45 Х/ф «Джон Вік-2»
16.05 Х/ф «Джон Вік-3»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

післязавтра»

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

04.25 UA:Фольк. Спогади
НТН
06.45 М/ф «Пригоди козака

07.10 М/ф «Як козаки...»
08.20 Х/ф «Ярослав Мудрий»
11.20, 20.30 Т/с «CSI: Маямі»
14.50 Т/с «Досьє «Майорка»
16.40, 2.40 «Випадковий свідок»

06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

03.00 «Речовий доказ»

09.50 Х/ф «Прекрасна

король»
14.20, 14.50 Х/ф

16.25, 18.05 Х/ф «Анжеліка і
султан»
19.05 «Супермама»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Новини
07.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.15, 14.10,
16.10, 17.10, 18.10,

09.30 Т/с «Друзі»

23.00 Марафон до дня

11.30 Мама реготала

захисників і захисниць

15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

України

16.20 Т/с «Суперкопи»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «Загублений світ»

21.20 Т/с «Морська поліція:

12.50 Х/ф «Аватар»
16.00 Х/ф «Світ Юрського
періоду»
18.20 Х/ф «Червона спека»

03.50, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»

06.10 Казахстан — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
08.10 Матч за 3-тє місце. Ліга
Націй УЄФА
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS

до Євро-2023
13.25 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
15.20, 18.10 «Головна команда»
16.20 Україна — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
19.20 Yellow
19.30 Огляд матчу Півн.
Македонія — Німеччина.
Відбір до ЧС-2022
19.40 Португалія —
Люксембург. Відбір до

19.30 Т/с «Поліція Гаваїв»

СТБ

06.00, 8.00 Топ-матч

Фарерські острови. Відбір

08.10 М/ф «Месники: найбільші

00.50 Мама реготала. Найкраще

ФУТБОЛ-1

23.05 Т/с «Майор і магія»

17.00, 18.00 «Репортер».

полювання на вбивць»

друга війна»

18.45 Факти. Вечір
01.30 «Вар’яти»
22.55 Х/ф «Атлантида»

02.35 «Служба розшуку дітей»

01.30 Телемагазин

01.25 Антизомбі

02.40 «Зона ночі»

02.40 Реальна містика

02.10 Я зняв!

04.50 «Абзац»

08.50 Мультфільм

16.10 Таємниці війни

23.00 Д/с «Вирішальні битви

09.30 Машина часу

20.20, 2.00 «Прямим текстом з

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»
22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце
злочину»

ЧС-2022

22.50 Англія — Угорщина.
Відбір до ЧС-2022
00.35 Албанія — Польща. Відбір
до ЧС-2022
02.20 Данія — Австрія. Відбір
до ЧС-2022

00.10 Д/с «Повітряні воїни»
Юрієм Луценком»

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

15.30 Час «Ч»

22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

04.05 Кіпр — Мальта. Відбір до

12.10 Гучна справа

10.20 Правила життя

13.10 Вирішальні битви Другої

ЧС-2022

12.00 Затишна дача

світової
ФУТБОЛ-2

Чемпіонат України. Перша
ліга

17.10, 0.40 Дика природа Чилі

12.50 Дача бороданя

18.10 Прихована реальність

13.50 Майстри ремонту

19.05 Таємниці людського мозку

15.30 Один за 100 годин

20.05 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом

17.10, 22.10 Удачний проєкт

07.50, 10.55 «Головна команда»

21.00 Таємнича світова війна

18.50 Шість соток

09.05 Україна — Боснія і

22.50 Справжня гра престолів

23.50 Реальний секс

Герцеговина. Відбір до

23.40 Секретні території

ЧС-2022

01.40, 5.05 Містична Україна

11.45, 14.15 «Перша ONLINE»

02.35 Бандитська Одеса
К1

Чемпіонат України. Перша

06.30 «Top Shop»

ліга
14.45, 1.30 Матч за 3-є місце.
Ліга націй УЄФА
16.35, 22.30 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
17.20, 19.50 «Студія LIVE»
18.00, 4.00 U-21. Україна
— Фарерські острови.
Відбір до Євро-2023
20.20 Матч. Фінал. Ліга націй

08.00 М/с «Юху та його друзі»

23.40 Латвія — Туреччина.
Відбір до ЧС-2022
03.20 Відбір до ЧС-2022 Огляд

10.40, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Лицар дня»

12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива
12.50, 3.50 Панянка-селянка

світу»
13.30, 21.00 «Інше життя»
90210»
16.10 Х/ф «Ларго Вінч:

14.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 4.50 Зірки, чутки та
Галлівуд

початок»

16.00 Богиня шопінгу
18.00 Супержінка

02.15 Т/с «Три сестри»

19.00 Одного разу під Полтавою

03.15 «Нічне життя»

21.00, 23.30, 2.15, 3.15 Країна У-2

07.00 Страх у твоєму домі
08.00 Бандитський Київ

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

світу»

світу»
06.00 Судіть самі

04.10 М/ф

09.45 «Орел і решка. На краю

01.25 «Орел і решка. Навколо
МЕГА

03.20 Арт-простір

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

туру

01.40 Неймовірні історії кохання

08.35 «Ух ти show»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

УЄФА

00.40, 3.40 Корисні поради

02.30 Формула любові

12.25 «Волинь» — «Нива» (Т).

21.35 Відбір до ЧС-2022. Огляд
туру

Другої світової війни»

«Великі танкові битви»
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

06.00 Металіст — Кремінь.

11.05 U-21. Україна —

07.20 М/ф «Вартові галактики»

17.50 Т/с «Швидка»

почуттів»

05.45 Телемагазини

10.20, 12.55 «Студія LIVE»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

бурундучки-рятівничкии»

21.00 Х/ф «Перший месник:

19.10 Т/с «Брюс»

04.45 «Зловмисники»

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

06.15 Телемагазин

09.10 М/ф «Чіп і Дейл —

навколо нас»

11.55 Х/ф «Анжеліка і

ПРЯМИЙ

герої землі»

08.35, 9.50, 12.40 Д/с «Історія

Анжеліка»

04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

00.00, 2.00 Т/с «Виховання

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

03.50 «Відеобімба-2»

19.00 Х/ф «За двома

Києва»

07.15 Д/с

07.20 Х/ф «Анжеліка,

Анжеліка»

01.05 «Легенди бандитського

Економіка. Політика. Соціум

01.50 «Цілком таємно-2017»

18.20, 2.05 «Правда життя»

23.00, 3.25 Т/с «Нарко-2»

07.10, 8.30, 21.30 Актуально.

04.35 Х/ф «Місіс Даутфайр»

«Неприборкана

зайцями»

04.45 «Телемагазин»

«Найекстремальніший»

новин

маркиза янголів»

Енея»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

5 канал

00.05 Спецпроєкт «Життя

01.30, 3.25 ВУКРАЇНІ

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Звіряча лють»
02.40 Т/с «Голос янгола»

16.00, 17.00, 19.00, 0.00,

01.00 Спецпроєкт «Спадок»

кожного»
20.00, 1.45 «Подробиці»

00.45 Драма «Черкаси»

21.25 Д/ф «Особливий загін.

та оса»

23.55 Х/ф «Чесний злодій»
20.45 Мелодрама «Титанік»

12.00 Прем’єра. Сильна
13.05 Х/ф «Страчені світанки»
15.00 Х/ф «Століття Якова»
— міжнародні версії»

14.40 Х/ф «Людина-мураха

11.35, 13.00 Х/ф «Джон Вік»
12.45 Факти. День

20.00 Т/с «Таємна любов.

імператора драконів»
12.20 Х/ф «Людина-мураха»

України на свято Покрова
Пресвятої Богородиці

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.10 «Kids time»

Новини
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 3.45 ТСН

ICTV
04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

2.00, 4.00, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Ходить Гарбуз по

ІНТЕР

9

23.00 Сімейка У
К2
00.00 Т/с «Королі палат»

09.00 Речовий доказ

06.30 Телемагазин

10.10 Правда життя

07.30 Досьє Голлівуда

01.00 Танька і Володька

11.10 Гордість України

09.30 Ідеї ремонту

05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 2.25 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40,
2.00, 3.50, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Капітошка»
07.20 М/ф «Повертайся,
Капітошко»
07.30 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
08.05 Д/ф «Дикі дива»
08.25 #ВУКРАЇНІ

15 жовтня
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,

ІНТЕР
05.15, 23.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

19.30, 4.50 ТСН

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

09.25, 10.20 «Життя відомих

«Інтером»

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Прибульці в
Америці»

15.30 Мелодрама «Титанік»

14.25, 15.25, 0.55 «Речдок»

20.13 «Проспорт»

16.25 «Речдок. Особливий

20.15 «Чистоnews-2021»

3»

00.05 Синдром війни. Я
повернувся
01.00 Війна: історії початку
01.30, 3.20, 5.05 ВУКРАЇНІ
04.15 Мирний птах
НТН
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
07.25 М/ф «Як козаки...»
09.00, 16.40, 3.10 «Випадковий
свідок»
10.45 Х/ф «За двома

14.50 Т/с «Досьє «Майорка»
18.20 «Таємниці світу»
19.00, 2.40 «Свідок»
23.00, 3.35 Т/с «Нарко-2»
01.00 «Легенди бандитського
Києва»
02.00 «Правда життя»

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
06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечніші

07.20 М/ф «Вартові галактики»
08.10 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівничкии»
09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

19.30 Х/ф «Поліцейська
історія»

історія-2»
00.10 Х/ф «Нова поліцейська
історія»

золотой вік»

Шустера

04.40 «Телемагазин»
05.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

04.25, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»

протистояння»

00.00, 2.00 Реальна містика

17.55, 19.10 Х/ф «Таксі-4»

01.30 Телемагазин

18.45 Факти. Вечір

05.00 Х/ф «Позивний

23.00, 1.50 «На трьох»

02.15 «Служба розшуку дітей»

03.25 Я зняв!

02.20 «Зона ночі»

15.30 Час «Ч»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

03.45 Д/п «Війна всередині нас»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с

«Бандерас»

00.05 «Екси»

08.50 Мультфільм
09.30 Машина часу

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

09.50 Д/с «Історія навколо нас»

Другої світової війни»

20.15, 2.00 «Час за Гринвічем»
08.15, 12.30 Форшмак

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с
«Великі танкові битви»

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.10 «Відеобімба-2»

07.50 Огляд 1-го ігрового дня.

17.10, 0.40 Дика природа Чилі

09.30 Ідеї ремонту

05.50, 19.00, 22.50 «Холостячка

05.45 Телемагазини

Відбір до ЧС-2022

18.10 Прихована реальність

10.20 Один за 100 годин

09.40, 12.00 «Перша ONLINE»

Злата Огнєвіч»
ФУТБОЛ-1

10.55, 23.50 «Як вийти заміж»

10.10 «Металіст» — «Кремінь».

11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

06.00, 8.00 Топ-матч

Чемпіонат України. Перша

00.45 «Битва екстрасенсів»

06.10 Румунія — Вірменія.

ліга

Відбір до ЧС-2022
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»

16.10 «Час пік»

18.00 «Моя країна» з Матвієм
Ганапольським і Юлією
Литвиненко

Джеремі Вейдом

12.30 U-21. Україна —

до Євро-2023

23.40 Секретні території

NEWS
10.20, 12.40 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
10.55 Хорватія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2022
13.15 Півн. Македонія
— Німеччина. Відбір до
ЧС-2022
15.20 Матч. Фінал. Ліга Націй
УЄФА
17.30, 22.00 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
18.00 «УПЛ. Розклад туру»
19.25 LIVE. «Шахтар»

02.35 Академік Корольов

02.40 Формула любові

Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
18.10 Огляд 2-го ігрового дня.

19.30 Х/ф «Красунчик
Джонні»

19.25 «FAN TALK»
20.15 Футбол NEWS
21.25 Відбір до ЧС-2022 Огляд

Відбір до ЧС-2022

23.20 Х/ф «Напад на УоллФУТБОЛ-2

01.20 Х/ф «Парк Юрського
періоду»
03.10 «Цілком таємно-2017»

06.00 «Волинь» — «Нива» (Т).
Чемпіонат України. Перша
ліга

06.30 «Top Shop»

22.20 Данія — Австрія. Відбір
до ЧС-2022
00.10 «УПЛ. Розклад туру»

08.35 «Ух ти show»

світу»

11.40, 20.00 «Орел і решка. Дива

03.55 «Албанія» — «Польща».

змова в Бірмі»

06.00 Судіть самі

17.50 Х/ф «Револьвер»

07.00 Страх у твоєму домі

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

08.00 Бандитська Одеса

01.25 «Орел і решка. Навколо

Екстремальний сезон

Галлівуд
16.00 Богиня шопінгу
18.00 Супержінка
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00, 23.30, 2.15, 3.15 Країна У-2

08.50 Речовий доказ

світу»

10.10 Правда життя

03.10 «Нічне життя»

11.10 Гордість України

світової

13.15, 3.50 Панянка-селянка

15.00, 4.50 Зірки, чутки та

початок»
15.35 Х/ф «Ларго Вінч-2:

13.10 Вирішальні битви Другої

наслідки»

14.00 Богиня шопінгу.

світу»

13.35 Х/ф «Ларго Вінч:

12.10 Гучна справа

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»

Перезавантаження»

12.40, 21.00 «Інше життя»

МЕГА

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 Х/ф «Місія неможлива:

09.45 «Орел і решка.

Чемпіонат України

Відбір до ЧС-2022

ТЕТ

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.45 «Орел і решка. На краю

туру

ЧС-2022

04.05 Англія — Угорщина.

К1

19.15 Yellow

Люксембург. Відбір до

Відбір до ЧС-2022

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

Відбір до ЧС-2022

01.35 «Шахтар» — «Зоря».

02.20 Казахстан — Фінляндія.

03.20 Полювання на НЛО
04.05 Актори-фронтовики

України

00.35 Португалія —

00.50 Реальний секс
01.40, 3.40 Корисні поради

22.15 «Українські вісті»

ліга

18.00 Удачний проєкт

01.40, 5.00 Містична Україна

01.10, 3.25 «УПЛ ONLINE»

Чемпіонат України. Перша

14.40 Шість соток

15.30 Україна — Боснія і

— «Зоря». Чемпіонат
22.50 «Металіст» — «Кремінь».

13.40 Правила виживання

14.20, 17.20 «Головна команда»

22.00 «Запорєбрик NEWS»

15.00 Т/с «Операція Дезертир»

21.00 Таємнича світова війна

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол

19.00, 21.25 «УПЛ ONLINE»

06.00 Х/ф «Спогад»

20.05 Таємниця глибин із

22.50 Справжня гра престолів

21.30 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

12.00 Правила життя

мозоку

Фарерські острови. Відбір

21.00 «Влада реготала»

22.30 «WATCHDOGS»

19.05 Таємниці людського

08.10 «FAN TALK»

стріт»
СТБ

16.05 Х/ф «Таксі-3»

04.10 Фізкульт ура!

21.10 Х/ф «Тюряга»

02.40 Мама реготала. Найкраще

друга війна»

22.00 Час новин. Підсумки дня

07.50 «Загублений світ»

21.40 Х/ф «Поліцейська

10.10 Х/ф «Таксі-5»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

16.20 Т/с «Суперкопи»
17.50 Т/с «Швидка»

16.25 Х/ф «Перший месник:

злочину

08.40 Натхнення

польоти»

17.10 «Ситуація»
06.15 Телемагазин

13.55 Х/ф «Перший месник»

09.00, 20.10 Дизель-шоу

21.00 Х/ф «Перший месник:

«Найекстремальніший»

новин

14.10 «Великий день»
НЛО-ТБ

12.25 «Діти проти зірок»

5 канал

зайцями»
12.10, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

12.30, 3.00 Історія одного

21.25 Д/ф «Особливий загін.
22.25 Д/ф «Світ дикої природи»

10.20 «Пекельна кухня»

14.35 Х/ф «Таксі-2»

00.20 Комедія «Пропала

Суперчуття»

04.45 Громадянська оборона

21.00 Свобода слова Савіка

09.55 Х/ф «Авраам:

06.00 «Життя відомих людей»

10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-

19.10 Х/ф «Макс Стіл»

21.00 Х/ф «Єлизавета:

— міжнародні версії»

сезон

07.15 «Орел і решка»

04.25, 1.25 Факти

12.45 Факти. День

20.00 «Подробиці»

17.35 Т/с «Злочини минулого

09.00 Зоряний шлях. Новий

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.20 Служба розшуку дітей

20.10 «Говорить Україна»

22.35 «Маскарад»

02.05 Комедія «Термінал»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

06.00, 7.10 «Kids time»

04.15 Еврика!

18.00 «Стосується кожного»

09.40 Міста та містечка

13.30 Х/ф «Століття Якова»

04.05 Скарб нації
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

НОВИЙ КАНАЛ

12.25, 13.00 Х/ф «Таксі»

20.20 «Ліга сміху-2021»

грамота»

ICTV

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

випадок

09.10 Телепродаж

охоронець віри»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Інстагламур

01.00 Танька і Володька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ 2021

16 жовтня
UA: Перший
06.00, 4.35 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40,
2.00, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козак щастя
шукав»
07.20 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.40 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
08.05 Д/ф «Дикі Дива»
08.25 #ВУКРАЇНІ
09.10 Телепродаж
09.40 Відтінки України
10.10 Х/ф «Століття Якова»
13.55 Країна пісень
14.25 Концертна програма
Вадима Крищенка
«Дозвольте запросити вас
на ювілей»
17.30 Т/с «Злочини минулого
— міжнародні версії»
21.25 Д/ф «Особливий загін.
Суперчуття»
22.25 Д/ф «Світ дикої природи»
00.05 Жуль Верн. Подорож
довжиною у життя
01.00 Бігус Інфо
01.30 Перша шпальта
02.25 Д/ф «Перехрестя Балу»
03.25 Д/ф «Висота 307.5»
04.25 Невідомі Карпати
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світ навиворіт-12.

08.30 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»
10.55 «Легенди карного
розшуку»

Пакистан»
19.30, 5.25 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал-2021»
23.40 «Світське життя-2021»
00.40 Муз. фільм «Гуцулка

19.00, 2.35 «Свідок»
23.30 Х/ф «Фунт плоті»
01.30 «Таємниці кримінального

Ксеня»
02.35 Трилер «Міст шпигунів»

03.05 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя.
Професійні байки»

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 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
07.10 Д/с

06.15 Телемагазин

09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Все для тебе»
12.00 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком»

20.00 «Подробиці»
22.10 Т/с «Кохання несподіване
нагряне»
03.50 Х/ф «Стежки-доріжки»
05.15 Х/ф «Зайчик»
07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
08.15 Д/с «Неймовірні

09.40 М/ф «Качині історії»

21.00 Х/ф «Відчайдушні
шахрайки»
23.00 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ
04.35 «Вiкна-новини»

06.00 «Хто проти блондинок?»

05.00 Еврика!

08.00, 10.00 «Kids time»

05.30 Не дай себе обдурити

08.05 М/ф «Звірополюс»

06.25 Антизомбі

10.05 «Орел і решка. Земляни»

07.20 Громадянська оборона

11.00 «Орел і решка. Чудеса

08.20 Прихована небезпека
10.30 Т/с «Міраж»
14.40, 15.20 Т/с «Уроки життя і

09.10, 13.00 Т/с «Дільничний із

20.00 Головна тема
21.00 Співають усі! Фінал

15.20 Х/ф «Погані хлопці»

01.00, 2.15 Т/с «Топтун»

14.10 М/ф «Суперсімейка-2»
16.40 Х/ф «Залізна людина»

17.30, 19.10 Х/ф «Погані
19.10 Х/ф «Залізна людина-

хлопці-2»
18.45 Факти. Вечір

23.30 Що? Де? Коли?

світу»
12.10 «Хто зверху?»

ДВРЗ-2»
12.45 Факти. День

водіння»

21.00 Х/ф «Погані хлопці
назавжди»

2»
21.50 Х/ф «Залізна людина3»

23.35 Х/ф «Наші котики»
01.45 Телемагазин

01.50 Х/ф «Атлантида»

00.35 Х/ф «Освідчення»

03.35 Я зняв!

02.25 «Зона ночі»

09.30 Майстри ремонту

15.15 Х/ф

21.20 Вечірній преЗЕдент

10.15, 19.30, 0.35 Невигадані

18.00 «Час за Гринвічем»

21.35 Вікно в Америку

19.00 Д/c «Секретно: Друга

23.30 Гончаренко рулить

04.20 Реальна містика

історії

винаходи»

11.10, 1.10 Д/с «Великі танкові

09.10 Автопілот

16.40 «Хата на тата»

02.40 «Відеобімба-2»

19.00 «МастерШеф»

03.40 «Цілком таємно-2017»

— «Бешикташ».

05.45 Телемагазини

Чемпіонат Туреччини

«Найекстремальніший»

ПРЯМИЙ
ФУТБОЛ-1

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

06.00, 8.00, 23.55, 2.00 Топ-матч

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

06.10 Півн. Македонія

10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»

ЧС-2022
08.10, 19.45 Україна — Боснія
і Герцеговина. Відбір до

13.15, 21.30 «Влада реготала»

ЧС-2022

17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «Культурна політика»
20.30 «Війна за незалежність»

22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

10.00, 14.45, 19.25, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «УПЛ. Розклад туру»
11.20, 13.35 «УПЛ ONLINE»
11.45 «Шахтар» — «Зоря».

08.05 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

туру
15.05, 18.15, 21.45 Yellow

17.05 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
17.25 LIVE. «Феєнорд»

09.15 Прем’єра! «Віпи і топи»

— «Валвейк». Чемпіонат

11.10 «Загублений світ»

Нідерландів

13.10 Х/ф «Джек-стрибунець»

21.30 Огляд матчу «Португалія

15.15 Х/ф «Ділова жінка»

— Люксембург». Відбір

17.45 Х/ф «Громобій»

до ЧС-2022

19.55 Х/ф «Озброєні та

05.25, 10.55 Т/с «Колір помсти»

небезпечні»

07.50 «Неймовірна правда про

22.10 Х/ф «Ритм-секція»
00.20 Х/ф «Червона спека»

12.15, 22.00 Концерт

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

02.10 «Істанбул Башакшехір»

03.50 Топ-матч

К2

04.00 «ПСВ» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.45 Речовий доказ

ФУТБОЛ-2

07.30 Зіркові неймовірні долі
09.30 Ідеї ремонту

— «Металіст 1925 р.».
Чемпіонат України

06.30 Телемагазин

09.55 Правда життя

06.00 Казахстан — Фінляндія.

10.55, 18.05 У пошуках істини

Відбір до ЧС-2022

12.05, 23.40 Секретні території

10.20 Правила життя
12.00 Затишна дача
12.50 Дача бороданя
13.50 Майстри ремонту
15.30 Один за 100 годин
17.10, 22.10 Удачний проєкт

07.50 «УПЛ. Розклад туру»
08.50 «FAN TALK»
10.40 Півн. Македонія
— Німеччина. Відбір до
ЧС-2022

13.05 Вирішальні битви Другої
18.50 Шість соток

світової
17.05 Довідник дикої природи
19.00 Таємні космічні
катастрофи

23.50 Реальний секс
00.40, 3.40 Корисні поради
01.40 Формула любові

12.30 Огляд 1-го ігрового дня.

21.00 Таємнича світова війна

03.20 Арт-простір

Відбір до ЧС-2022

22.50 Справжня гра престолів

04.10 М/ф

13.15, 14.45, 17.45 Футбол NEWS

00.40 Дика природа Чилі

13.30, 15.55, 16.15, 18.55, 21.20,

01.40, 5.20 Містична Україна

14.05 Відбір до ЧС-2022. Огляд

Перша ліга
07.00 «ДжеДАІ-2020»

03.10 Обережно, діти!

Чемпіонат України

15.15 «Нива» (Т) — «ВПК-

06.00 «Шалені перегони-2018»

00.10 Є сенс

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

— Німеччина. Відбір до

11.15, 12.15 «Акценти»

13.45 «Новини від Христини»

світова війна»

04.00 «Маріуполь»

08.45 «Щасливий сніданок»

11.00 М/с «Сімпсони»
19.20 Х/ф «Палкі втікачки»

07.40 Х/ф «Захар Беркут»

НОВИЙ КАНАЛ

10.35 Медекспертиза

КАНАЛ «2+2»

08.20 М/ф «Темний плащ»

«Бандерас»

20.30 «Место встречи»

Агро». Чемпіонат України.

Найкраще

07.30 Х/ф «Позивний

13.40 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»

04.50 Скарб нації
05.05 Факти

битви»

07.20, 12.20, 0.50 Мама реготала.

зірок»

дракона-2»

08.40 Натхнення

21.00 «Прямий доказ»
НЛО-ТБ

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

ICTV

5 канал

14.15, 15.30 Концерт

світу»

07.05 М/ф «Як приручити

02.00 Х/ф «Все можливо»

Навколо світу»
13.20, 19.30 Т/с «Коломбо»

06.55 «Слово предстоятеля»

15.30 Т/с «Прозріння»

17.15 «Репортер». Новини

12.05 «Випадковий свідок.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

11.00 «Позаочі»

05.30 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
06.50 Х/ф «Дорога на Січ»

ІНТЕР
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21.55 LIVE. «ПСВ» — «Зволле».

23.35 «УПЛ ONLINE»
13.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Металіст 1925 р.».

02.25 Амосов. Сторіччя
03.30 Прокляття відьом
04.30 Потойбіччя. Сни

Чемпіонат України
К1

— «Динамо». Чемпіонат

06.30 «Top Shop»

України

08.00 М/с «Кротик і Панда»

Відбір до ЧС-2022
21.45 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
00.10 «Феєнорд» — «Валвейк».
Чемпіонат Нідерландів

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Найкращий друг»
11.30 Х/ф «Зоряні таляри»
12.30, 14.00, 15.30, 0.55 Одного

16.55 LIVE. «Львів»

19.30 Англія — Угорщина.

ТЕТ

08.30 «Ух ти show»

разу під Полтавою
13.30, 15.00, 16.30, 2.15 Танька і
Володька
17.00 Х/ф «Так, можливо»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»
19.10 М/ф «Бебі-бос»
10.00 Х/ф «Ларго Вінч-2:
змова в Бірмі»
12.15 Х/ф «Револьвер»
14.30 «Орел і решка. Навколо

20.50 Х/ф «Клони»
22.35 Х/ф «Дівчина без
комплексів»
01.30 Сімейка У

Чемпіонат Нідерландів

02.00 «Нива» (Т) – «ВПК-Агро».

00.10 «Львів» — «Динамо».

Чемпіонат України. Перша

00.00 Т/с «Ганнібал»

02.50 Панянка-селянка

ліга

03.15 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

Чемпіонат України

світу»
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UA: Перший
06.00, 4.35 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.00,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.20 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
08.15 Д/ф «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римо-католицької церкви в
Україні
13.30 Жуль Верн. Подорож
довжиною у життя
14.35 Телепродаж
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки
17.35 Художній серіал «Злочини
минулого — міжнародні
версії»
19.30 Д/ф «Тваринна зброя»
20.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
21.25 Х/ф «Вінсент на шляху
до моря»
23.15 #@)??$0 з Майклом
Щуром
00.25 Концерт. Сергій Асафатов
01.00 Д/ф «Бити. Молитися.
Тримати»
02.25 Д/ф «Заміновані
вірністю»
03.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»
04.25 Невідомі Карпати
НТН

17 жовтня
КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт-12.

ІНТЕР

12.55 «Речдок. Велика справа»
17.30 Х/ф «Вбивство у
11.00 «Світ навиворіт»
Східному експресі»
20.00 «Подробиці тижня»
19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2021»

02.45 Драма «Тринадцять»
06.00 Вікно в Америку
06.10, 0.15 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 20.00,

22.00 Х/ф «У зоні особливої
уваги»

21.00 «Великі новини»
22.00 «Влада реготала»

23.00 «Вата-шоу»

00.00 Х/ф «Хід у відповідь»

03.50 Гучна справа

01.35 «Речдок»

05.30 Т/с «Топтун»

07.10 Д/с

08.35 Натхнення

«Найекстремальніший»
07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

КАНАЛ «2+2»

07.05 «ДжеДАІ-2020»
08.10, 0.40
«Загублений світ»
сходить»

01.40 «Відеобімба-2»
04.40 «Найкраще»
04.45 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

05.20 «МастерШеф»
06.00, 8.00, 12.40, 1.20, 3.25, 5.30
Топ-матч
06.10 «Шахтар» — «Зоря».
08.10 «ПСВ» — «Зволле».
Чемпіонат Нідерландів
10.00, 13.15, 14.45, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол NEWS
10.20 «Львів» — «Динамо».

11.15, 12.15 «Акценти»

Чемпіонат України

13.10 «П’ята колонка»

12.10, 13.00, 13.30, 15.55, 18.55

14.00, 15.30 Концерт

двох світів»

23.05 Х/ф «Я — робот»

02.40 «Зона ночі»

02.55 Я зняв!

04.50 «Абзац»

18.00, 2.00, 5.00 Підсумки тижня

21.20 Вечірній преЗЕдент

11.00 Божественна літургія

з Анною Мірошниченко
19.00 «Прямим текстом з Юрієм
Луценком»

УГКЦ

21.30 Вечір з Яніною Соколовою
01.10 Д/c «Великі танкові
битви»

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

Чемпіонат Нідерландів
22.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
00.10 «Минай» — «Десна».
Чемпіонат України
03.00 «Інгулець» — «Рух».
Чемпіонат України
05.20 Топ-матч

21.20 ««Великий футбол»
— «Утрехт». Чемпіонат
Нідерландів
01.35 «Галатасарай» —

МЕГА
06.00 Випадковий свідок

К1
06.30 «Top Shop»

01.40 Формула любові

08.00 М/с «Кротик і Панда»

03.20 Арт-простір

08.30 «Ух ти show»

04.10 М/ф

09.25 «Орел і решка. Шопінг»
10.20 Х/ф «За п’ять кроків до
ТЕТ

кохання»
12.35 Х/ф «Простачка»

06.00 ТЕТ Мультиранок

14.30 «Орел і решка. Навколо

10.00 М/ф «Велика мандрівка»

світу»

11.30 Х/ф «Попелюшка»

00.00 Т/с «Ганнібал»

2.10 Одного разу під
К2

«Коньяспор». Чемпіонат

10.55, 17.50 У пошуках істини

Туреччини

11.50, 23.40 Секретні території

06.30 Телемагазин

12.50 Вирішальні битви Другої

07.30 Сенсації екрана

03.40 «Феєнорд» — «Валвейк».
Чемпіонат Нідерландів
ФУТБОЛ-2
06.00 Албанія — Польща. Відбір
до ЧС-2022
07.50, 10.05, 23.30, 2.00, 4.50
«УПЛ ONLINE»
08.15 «Маріуполь»

12.30, 14.00, 15.30, 22.50, 0.20,

03.15 «Нічне життя»

08.45 Речовий доказ
09.55, 2.30 Правда життя

00.40, 3.40 Корисні поради

Полтавою
13.30, 15.00, 23.20, 0.50 Танька і
Володька

09.30 Ідеї ремонту

16.30 М/ф «Бебі-бос»

16.50 Довідник дикої природи

10.20 Один за 100 годин

18.15 Х/ф «Еон Флакс»

19.00 Таємні космічні

12.00 Правила життя

20.00 Х/ф «Трансформери:

світової

катастрофи

13.40 Правила виживання

помста полеглих»

21.00 Таємнича світова війна

14.40 Шість соток

22.50 Справжня гра престолів

18.00, 22.10 Удачний проєкт

00.40 Левиний рик

20.30 Дача бороданя

02.45 Панянка-селянка

01.40, 5.05 Містична Україна

23.50 Реальний секс

05.50 Корисні підказки

23.50, 1.35 Сімейка У

— «Металіст 1925 р.».
Чемпіонат України
10.25 «Істанбул Башакшехір»
— «Бешикташ».

ФУТБОЛ-1

Чемпіонат України

13.40 «Запорєбрик NEWS»

— «Рух». Чемпіонат

виживання»

22.20 Х/ф «Час»

10.10 «Про особисте»

16.55 LIVE. «Інгулець»

16.00 Х/ф «Гра на

21.00 Х/ф «Жарти вбік:

09.10 «Медексперт»

09.00 Божественна літургія ПЦУ

23.30 «АЗ Алкмаар»

19.30 Х/ф «Термінатор-2»

17.00 «Репортер». Новини

21.00 Х/ф «Джон Картер: між

20.40 «ПСВ» — «Зволле».

19.05 Х/ф «Жарти вбік»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

18.45 Факти тижня

13.55 LIVE. «Минай»

17.15 «Не наша Russia»

17.50 Х/ф «Гра пам’яті»

ПРЯМИЙ

18.45 Х/ф «Доктор Стрендж»

04.10 Фізкульт ура!

12.20 Мама реготала

22.10 «Таємниці ДНК»

14.55 Т/с «Брюс»

21.00 Час новин. Підсумки дня

13.15 Х/ф «Сонце, що

21.00 «Один за всіх»

01.30 Телемагазин

3»

15.15, 22.00 Концерт

06.00 «Шалені перегони-2018»

18.40 «Битва екстрасенсів»

23.00, 2.00 Т/с «Міраж»

12.45 Факти. День

08.25 Vоїн — це я!

00.05 Х/ф «Фунт плоті»

13.45 «Супермама»

Олегом Панютою

16.00 Х/ф «Залізна людина-

новин

політиком»

СТБ

19.00 Сьогодні. Підсумки з

03.10 Обережно, діти!

розшуку»

23.15 Т/с «Спецпризначенці»

2»
09.00 Громадянська оборона

20.10 Машина часу

22.30 «Щасливий день із

шалена місія в Маямі»

13.25 Х/ф «Залізна людина-

12.15 Індійський фільм

18.30 «Легенди карного

11.00 М/с «Сімпсони»

17.00, 21.00 Т/с «Кейс»

08.00 Секретний фронт

10.50 Х/ф «Залізна людина»

08.05 Невигадані історії

20.45 «Sound.ЧЕК»

09.40 М/ф «Качині історії»

07.00, 1.25 Антизомбі

0.00, 1.00, 3.00, 4.00 Час

06.55 «Випадковий свідок.

08.20 М/ф «Темний плащ»

13.00 Т/с «Будинок, який...»

08.35 М/ф «Суперсімейка-2»

5 канал

06.45 «Слово предстоятеля»

Найкраще

06.15 М/ф «Суперсімейка»

05.20 Не дай себе обдурити

21.15 Х/ф «Хенкок»
00.20 «Ліга сміху-2021»

20.20 «WATCHDOGS»

07.20, 1.00 Мама реготала.

04.55 Факти

10.00, 13.00 Т/с «Пес»

Гончарівці»

06.15 Телемагазин

06.50, 4.20 Реальна містика

18.30 «Світське життя-2021»

України

НЛО-ТБ

06.10, 8.30 «Kids time»

06.00 Прихована небезпека

— «Десна». Чемпіонат

02.10 «Речовий доказ»

04.50 Еврика!

09.15 Т/с «Чужий гріх»

20.00 «Прямий доказ»

22.10 Х/ф «Патруль часу»

05.50 Сьогодні

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

Пакистан»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 23.40 «Вар’яти»

09.00 «Готуємо разом»

18.00 «Анатомія тижня»

09.15 Т/с «Коломбо»

ICTV
04.40 Скарб нації

06.50 Х/ф «Бінго Бонго»

05.15 Х/ф «Сватання на

Навколо світу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

«УПЛ ONLINE»
12.50, 23.20 Yellow

Чемпіонат Туреччини
12.15, 15.10 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
13.10 LIVE. «АЗ Алкмаар»
— «Утрехт». Чемпіонат
Нідерландів
14.00, 16.45 Yellow
15.55 LIVE. «Галатасарай» —
«Коньяспор». Чемпіонат
Туреччини
17.55 «Львів» — «Динамо».
Чемпіонат України
19.45 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру

www.umoloda.kyiv.ua

КРИМІНАЛ
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

За інформацією сайту Служби
безпеки України, працівники
Головного слідчого управління СБУ затримали на гарячому
зловмисників, які 29 серпня
викрали доньку депутата Полтавської обласної ради Василя
Кириченка — 19-річну Віту,
студентку юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Дівчина була прикута
наручниками до батареї
«Того дня ми провели Віту
на навчання до Києва, — пригадує мати потерпілої — депутат Полтавської районної ради
Тетяна Кириченко. — Зазвичай відвозили її разом із чоловіком, але цього разу через
зайнятість не змогли. І оскільки у зв’язку з початком нового навчального року потрібно було доправити до столиці багато речей, на сімейній
раді вирішили, що донька поїде автомобілем сама — вона достатньо впевнено почувається
за кермом. Через деякий час
зателефонувала Віті, проте
зв’язку з нею не було. Коли й
наступного разу донька не відповіла на мій дзвінок, почала нервувати. А невдовзі нам
із Василем Петровичем прийшли SMS-повідомлення такого змісту: якщо хочете, мовляв, побачити близьку людину, зв’яжіться з нами в «телеграм-каналі». Далі йшли
погрози: «Якщо звернетеся до
правоохоронних органів, Віти
більше ніколи не побачите».
У голові жінки все змішалося. На розіграш це було не
схоже. Тим паче, що доньчин
телефон уперто мовчав.
«А коли вже почалося
листування з викрадачами
доньки, стало зрозуміло, що
відбулося, — продовжує розповідь пані Тетяна. — Вони
надіслали нам перше відео, як
її викрали: знайшовши «сліпу» зону, «підрізали» автівку.
На другому — заплакана Віта,
прикута наручниками до батареї, просила її визволити. Після цього ми остаточно зрозуміли, що це не жарт».
«Нахабно
«підрізали»
авто, витягли із салону, а далі
все — як у тумані, — розказала потерпіла знімальній
групі «ТСН». — Отямилася
на ліжку. Були зв’язані скотчем ноги, руки. Потім мене
розв’язали, перенесли до батареї...».
Бувало, що протягом дня
дівчині давали тільки воду.
При цьому чинили психологічний тиск на батьків: «Віта
щось поїсть тоді, коли вишлете гроші».

Викрадачі вимагали викуп
у розмірі майже пів мільйона
доларів
Зловмисників було двоє,
вони весь час носили маску,
мали пристрій, що змінював
голос. Вступивши в перемовини з батьками, вимагали викуп за полонянку в розмірі 470
тисяч доларів. Причому вказані кошти ті мали перерахувати на електронний гаманець
у біткоїнах.
«Криптовалюта, електронний гаманець... Ми одразу зрозуміли, що за таких умов жодного контакту з викрадачами
доньки не матимемо. Тож почали робити вигляд, нібито ми
«сірі», далекі від усього цього люди — не розбираємося в
цифровій валюті й у тому, як
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■ КІДНЕПІНГ

Життя за біткоїни
Мати викраденої дівчини розповіла про деталі резонансної
справи: зловмисники сподівалися отримати викуп у криптовалюті
із нею поводитися. Натомість
я пропонувала взяти що завгодно з нашого майна, готова була все переоформити, на
кого вкажуть. Але зловмисників цікавили тільки цифрові
гроші. Статистика красномовно свідчить: навіть якщо ви
зберете вказану викрадачами
суму, не факт, що вашу дитину
передадуть вам, — от що мене
найбільше турбувало. А потім
приїхали обидва сини Василя
Петровича — підполковники
поліції. Після розмови з ними
в нас уже не виникало сумнівів у тому, що потрібно звертатися до правоохоронних органів. І, як показав результат,
то було правильне рішення,
— робить висновок жінка. —
З’ясувалося, що зловмисники
стежили за нашою сім’єю давно. На початку серпня ми їздили на відпочинок до Чорного
моря — в курортне село Залізний Порт. Із фотографій, які
надіслали нам, став очевидним
той факт, що й там вони стежили за кожним нашим кроком.
Було, звичайно, моторошно. Я
зрозуміла, наскільки безпечно ми жили до цього випадку.
Тепер у плані безпеки життя в
нас поділилося на «до» й «після».
Тетяна Кириченко одразу
ж написала викрадачам доньки, що вони володіють дезінформацією щодо статків їхньої
сім’ї. Насправді ж дуже швидко такої суми вона не зможе
зібрати, навіть якщо збиратиме гроші по всьому білому світу. Так, вони мають сільськогосподарське підприємство на
Карлівщині, але всі їхні кошти в обігу.
«Коли ми звернулися до
правоохоронців, ті поставили
нам завдання максимально
тягнути час, аби мати змогу
вийти на слід викрадачів. Не
знаю, як це вдалося працівникам СБУ. Нам багато чого
не розповідають, адже триває розслідування, а таємниці слідства ніхто не відміняв.
Та я низько вклоняюся цим
молодим людям, справжнім
професіоналам своєї справи,
за порятунок доньки. Вони й

то обурює те, як відреагували на цю ситуацію деякі засоби масової інформації, назвавши Віту «мажоркою», а її
коментарі — бажанням «пропіаритися». «Як людям узагалі таке могло спасти на думку? — дивується вона. — Насправді я давала коментарі
представникам усіх медіа, які
до мене зверталися, з єдиною
метою: щоб застерегти батьків, аби ті берегли своїх дітей.
Не забуваймо, що поміж нас
ходять покидьки, яким абсолютно байдуже, до якого соціального прошарку ви належите, є у вас гроші чи немає.
І звідки чекати зло — невідомо. Наша сім’я — не з тих, які
мають захмарні доходи. І при
цьому жереб упав чомусь саме
на нас. Мені, звичайно, дуже
образливо читати про те, що
увагу зловмисників привабило розкішне життя моєї дитини. Бо ми з чоловіком виховували доньку не у вседозволеності, а в строгості. І в
чому розкіш? У тому, що вона
поїхала на навчання автомобілем?»

Організатором «схеми»
начебто є парубок, якого
обвинувачують у скоєнні
вбивства з особливою
жорстокістю

❙ Сім’я Кириченків знову разом. За словами пані Тетяни, вона дає коментарі
❙ представникам медіа лише з однією метою — застерегти батьків,
❙ аби ті берегли своїх дітей.
❙ Фото з особистого архіву сім’ї Кириченків.
Віту. Та і їй самій це невідомо.
Зрозуміло одне: то була квартира в якомусь спальному районі
населеного пункту, що розташований у двох годинах їзди
від Полтави. Працівники СБУ
також привезли доньку звідти
інкогніто. Це сталося 16 вересня. Тобто цілих два з половиною тижні донька була заруч-

Є в кого вдатися — в неї батьків стрижень. Можливо, в неї
всередині все й вирує, та виду
не подає. Ми зі свого боку налаштовуємо її таким чином:
треба перегорнути цю страшну сторінку й жити далі. Нині
вона з головою пірнула в навчання — у неї відповідальний
третій курс. До речі, от зараз

«Криптовалюта, електронний гаманець... Ми одразу зрозуміли, що за таких умов
жодного контакту з викрадачами доньки не матимемо. Тож почали робити вигляд,
нібито ми «сірі», далекі від усього цього люди — не розбираємося в цифровій
валюті й у тому, як із нею поводитися. Натомість я пропонувала взяти що завгодно
з нашого майна, готова була все переоформити, на кого вкажуть. Але зловмисників
цікавили тільки цифрові гроші. Статистика красномовно свідчить: навіть якщо
ви зберете вказану викрадачами суму, не факт, що вашу дитину передадуть вам,
— от що мене найбільше турбувало».
нам із чоловіком не дали впасти духом, одразу сказавши:
забудьте про емоції, давайте
працювати на результат — і
донька повернеться додому.
Відтак ми чітко дотримувалися їхніх вказівок. Весь час у
нас був розписаний по хвилинах, усе продумано, як спілкуватися зі зловмисниками,
відпрацьовано до дрібниць.
Ми досі не знаємо, де тримали
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ницею зловмисників», — констатує моя співрозмовниця.

Дає коментарі з однією
метою: щоб застерегти
батьків, аби ті берегли своїх
дітей
Цікавлюся, як почувається дівчина після пережитого.
«Уже встигла оговтатися, —
стверджує Тетяна Кириченко. — Віта, звичайно, боєць.

вивчає дисципліну «Кримінальне право». І, як-то кажуть, жартує крізь сльози,
що, мабуть, матиме з неї найкращі знання у групі. Звичайно ж, ми найняли для Віти
охорону. Не вважаю це за розкіш після такого кричущого
випадку. Краще собі в чомусь
відмовити, зате донька буде в
безпеці».
Пані Тетяна додає: її прос-

Як зазначено на сайті
Служби безпеки України, за
попередніми даними, організатором «схеми» викрадення молодої полтавки є парубок, якого обвинувачують у
скоєнні умисного вбивства з
особливою жорстокістю, тому
до вироку суду він перебуває
в Київському слідчому ізоляторі. Незважаючи на це, молодик начебто розробив план
та організував викрадення
Віти Кириченко, підшукавши завдяки інтернету спільника, якому запропонував
винагороду в розмірі 100 тисяч доларів. Зловмисникам
уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень за ч. 2 ст. 189
(«Вимагання») та ч. 2 ст. 146
(«Незаконне позбавлення волі
або викрадення людини») КК
України й обрано щодо них запобіжні заходи. Правоохоронці встановлюють особи інших
фігурантів, які можуть бути
причетними до цих злочинів.
«Існує версія й про те, що
до них також можуть бути
причетними наші конкуренти в аграрному бізнесі, — зазначає Тетяна Кириченко. —
Самі розумієте, яка боротьба
нині ведеться за землю. І, не
секрет, ми маємо відвертих
недоброзичливців, які здійснюють тиск на Василя Петровича з метою, аби він продав
підприємство, якому віддав
багато років життя. Уявіть
собі, вивести його на такий
високий рівень (цього року ми
вкотре зайняли перше місце в
Україні у своїй категорії рейтингу «Сумлінні платники податків») — і після цього продати? Власники земельних
паїв уклали з нашим підприємством договори на оренду до
2028 року. То конкуренти почали їх «обробляти»: мовляв,
платитимемо вищу орендну плату. Тому не виключено, що вони могли використати оцього хлопця, який сидить у СІЗО, — йому ж нічого втрачати. Загибла від його
рук дівчина й Віта, хоч навчалися й у різних школах, дружили. Донька була на її похороні... Але молодика, який її
погубив, ніколи навіть не бачила». ■
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Василина СУХОПЛЕЧЕВА

Відомий український балетмейстер Раду Поклітару та Київ
Модерн-балет 13 жовтня представлять свою чергову постановку — «Пікову даму» на музику Петра Чайковського, але
не однойменної опери, а його
Другої та Шостої симфоній. Це
буде балет сучасної хореографії
на дві дії.
Однойменна опера Петра Чайковського, який мав козацьке
коріння, з’явилася навесні 1890го, хоча спочатку затребуваний
композитор відмовлявся два
роки виконувати замовлення Імператорського театру, мотивуючи своє рішення відсутністю в
сюжеті повісті Олександра Пушкіна «належної сценічності». До
речі, переклад українською назви — «Винова краля».
Далі твір про вибрики долі, бажання і можливості їх реалізувати, врешті-решт, кохання мав
багато інсценізацій на оперних
сценах та в кіно. Балетні постановки теж були, втім небагато.
Зокрема, є два балети — 1978
та 2001 року — француза Ролана Петі. Раду Поклітару для
читачів «України молодої» розповідає, якою очікувати його
балетну Винову кралю.
■ Раду, чому цього разу вирішили поставити «Пікову
даму»? Яке місце чи події надихали? Чим будете дивувати
глядача у новому балеті?
— Коли брати до уваги те,
що на три балетні партитури
Петра Чайковського я вже поставив балети, а розлучатися з
творчістю композитора не хотілося, — вирішив продовжити з
ним співпрацю. Цього разу це
робота з «Піковою дамою». Це
неймовірний сюжет для балетної вистави. Тут є і містика, і
фантастика, і неймовірно високий градус драматургійних
переживань, любовна історія.
Повний набір всього для того,
щоб створити черговий бестселер для Київ Модерн-балету.
У потаємних місцях моєї
творчої скарбниці багато років

КУЛЬТУРА
■ ПРЕМ’ЄРА

Винова краля модернова
Балетмейстер Раду Поклітару ставить четвертий балет на музику Петра Чайковського
зберігалася ідея створення балетної вистави «Пікова дама».
Тому якщо ми говоримо про
перший імпульс, то це була музика до опери Чайковського. Та
мені не вдалося здійснити постановку балету з використанням оперної партитури, оскільки під час створення сценарного плану та музичного монтажу
випадково зрозумів, що мені
«заважає» текст. Тому від цієї
ідеї довелося відмовитися, бо я
побачив, як хореографія перетворюється на банальний танцювальний підрядник, позбавлений алегоричності та емоційної незалежності.
У серпні цього року я побував у Кам’янському історикокультурному заповіднику, в
садибі Давидових. Саме в ній у
різні роки відпочивали, працювали, творили великі Чайковський — приїздив туди до сестри
упродовж 28 років, та Пушкін,
який там побував двічі. Садиба Давидових була саме місцем
сили для їхньої роботи. Після
поїздки у Кам’янку в мене було
відчуття, ніби я заручився підтримкою великих попередників — і робота потекла більш
натхненно.
Оскільки ми ставимо балет, а
основою будь-якого балету є хореографія, сподіваюся, що цього разу я віднайшов нові барви
у своїй хореографічній палітрі.
З кожним роком все складніше й складніше придумувати
щось нове. Мені здається, цього разу все вийшло, у нас багато
хореографії й багато елементів,
яких раніше я не використовував. Якщо говорити про технічну складову, то цього разу ми
з авторкою відеоконтенту Ольгою Нікітіною вирішили спробувати додати нові технологічні

❙ Раду Поклітару (в центрі) на репетиції «Пікової дами».
❙ Фото надане театром «Київ Модерн-балет».
фішки. Тому з нетерпінням чекаю прем’єри.
■ Якщо згадувати літературне першоджерело, кого з головних героїв ви зберегли? Чи
з’являться нові у постановці?
— Так, звичайно, я зберіг
головну трійку — це сама Графиня, Герман і Ліза. Другорядні персонажі відпали, але
з’явився новий персонаж, якого не було у Чайковського — це
містичний граф Сен-Жермен.
Дивовижний персонаж XVIII
століття. Це буде нашим ноухау, оскільки ні в опері, ні в літературному джерелі такого
персонажа немає. Звичайно, є
ще нові персонажі, які фігурували у тексті в Пушкіна, але ніколи не мали сценічного втілення. Про них глядачі дізнаються
вже на виставі.
■ Хто виконуватиме головні
партії у балеті?
— Сподіваюся, що 13 жов-

тня глядачі нашого театру побачать такий склад артистів:
партію Лізи виконає Катерина
Кузнецова, партію Германа —
Владислав Детюченко, партію
Графині — Олена Салтикова, а
партію Сен-Жермена — Артем
Шошин, заслужений артист
України.
■ Хто цього разу в команді
постановників балету? Чому
саме ці митці?
— До команди постановників балету «Пікова дама» я запросив митців, з якими вже реалізував не одну прем’єру в нашому театрі й упевнений у якості їхньої
роботи. Якщо згадати наші балети «Вій» та «Маленький принц»,
— «Пікову даму» створює та ж
команда. Художник з костюмів,
майстер своєї справи — Дмитро
Курята. Цього разу він створив
для балету два паралельні світи: для першої та для другої дії.
А все, що стосується віртуаль-

них об’єктів, — це робота Ольги Нікітіної. Вона постійно експериментує з відеоматеріалом.
Цього разу попрацюємо з континуумом «доданої реальності».
Як це виглядатиме — глядач побачить на сцені Жовтневого палацу вже 13 жовтня.
■ Це другий балет театру,
створений за підтримки Українського культурного фонду.
Можна вважати, ця грантова
співпраця склалася вдало. Чи
пробуєте (продовжуєте) залучати фінансування з інших джерел?
— Ми неймовірно вдячні Українському культурному фонду за підтримку надзвичайно
великих проєктів «Маленький
принц» та «Пікова дама». Дуже
сподіваємося, що наша співпраця продовжиться. Все українське мистецтво, завдяки УКФ, отримало неймовірну підтримку
для реалізації найсміливіших,
найнадзвичайніших проєктів.
Ми шукаємо й інші джерела фінансування — у наш складний
час це непросто, але ми працюємо над цим. Окрім УКФ, вистави «Маленький принц» і «Пікова дама» отримали фінансову підтримку від департаменту
культури КМДА .
■ Знову близько карантинні обмеження. Як і коли «Пікова дама» побачиться з глядачами?
— Ми дуже сподіваємося,
що вдасться показати «Пікову даму» у живому контакті з
глядачем. Тому що онлайн-покази ніколи не замінять живого спілкування глядача з артистами. Онлайн-трансляція відбудеться у будь-якому випадку
— це розширює можливість побачити постановку тим, хто не в
Києві. ■

■ СПІВПРАЦЯ

Бірмінгем—Київ, автентика
Шотландські народні пісні в обробках легендарного українського
композитора Олександра Кошиця та майстер-клас британця
Марка Вайльда
Тетяна МІЩЕНКО
Національна оперета України готує прем’єру, яка здивує
не лише українського театрального глядача. Масштабний проєкт «Автентична британська
музика. Бірмінгем—Київ» —
це концерт британської музики
на головній сцені Національної
оперети України, відеофільмконцерт за участю соліста Бірмінгемської опери, професора вокального мистецтва Королівської музичної академії
Великобританії Марка Вайльда, а також майстер-класи з англійської вокальної мови, запуск двомовної, українсько-англійської, веб-платформи.
Завдяки проєкту вперше українські шанувальники музики,
учні, студенти, педагоги отримають можливість використовувати для артистичного виконання унікальний нотний матеріал
британської музики, розроблений спеціально для проєкту,

та ознайомляться з Бірмінгемською оперою, відомою у світі
своїми інноваційними підходами до мистецтва. Автентичну британську музику на сцені
Національної оперети України
презентуватимуть артисти театру і волонтери — Хор хлопчиків та юнаків Київського дитячого музичного ліцею імені Миколи Лисенка. До проєкту долучаться молоді люди з інклюзією,
для яких передбачена спеціальна комунікаційна програма.
Для команди проєкту важливо, аби людина могла «переживати оперу в собі» — так говорив
Грем Вік, провідний режисер,
фундатор і художній керівник
Бірмінгемської опери, чиє бачення сучасного театру покладене в
основу українсько-британської
колаборації. Саме це твердження
об’єднало міжнародну команду,
яка вирішила присвятити проєкт пам’яті Грема Віка.
Ключова подія — концерт
британської музики «Автен-

тична британська музика. Бірмінгем—Київ» на головній сцені
Національної оперети України.
Його програма стане для українських слухачів своєрідним
путівником у світ британської
музичної культури. У концерті звучатимуть найпопулярніші
британські твори різних епох:
народні мелодії та їхні сучасні інтерпретації, хорові твори
та інструментальні композиції,
фрагменти семіопер часів бароко, музика з оперет і опер ХІХ і
ХХ століть, твори Айвора Герни, Х’юберта Перрі, Генрі Перселла, Едварда Елгара, Георга
Фрідріха Генделя.
Під час підготовки до концерту ментор з Британії, професор вокального мистецтва Королівської музичної академії,
хоровий диригент Норвічського собору (Norwich Cathedral),
вокаліст Бірмінгемської опери
Марк Вайльд проведе майстеркласи для українських солістіввокалістів та хору.

❙ Головний концерт українсько-британського проєкту в Києві — безплатний.
❙ Фото надане Театром.
Марк Вайльд особисто виконає у концерті кілька творів, серед яких улюблена британцями лірична Кашмірська пісня
(Kashmiri Song).
Хор хлопчиків та юнаків
КДМЛ ім. М. Лисенка братиме
участь у волонтерських заходах
проєкту, а спеціально для концерту хлопці готують шотландські народні пісні в обробках легендарного українського композитора Олександра Кошиця.
Проєкт, присвячений пам’яті
режисера, фундатора і художнього керівника Бірмінгемської
опери Грема Віка (30.12.1953—
17.07.2021), відомого в світі
своїми новаторськими постанов-

ками. «Опера належить кожному», — стверджував він і доводив це, залучаючи до участі у
своїх постановках тих, хто просто любить оперу, яку вважав демократичною і доступною для
всіх.
Концерт відбудеться у Києві
21 жовтня на головній сцені Національної оперети України,
вхід — безплатний, за попередньою реєстрацією, повідомляє
пресслужба театру. Проєкт «Автентична британська музика.
Бірмінгем—Київ» реалізується
спільно з Бірмінгемською оперою за підтримки Українського
культурного фонду та Британської Ради в Україні. ■
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СПОРТ
Олександр Петраков
в.о. головного тренера національної збірної України з футболу
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«Усі в команді розуміють свою відповідальність, нам треба тільки
перемагати».

■ ФУТБОЛ

Подалі від нічийного синдрому
Без низки ключових виконавців готується збірна України до своїх вирішальних поєдинків у відборі
на «мундіаль»-2022
Григорій ХАТА
Вітчизняним футбольним
збірникам не звикати до ситуацій, коли у відбіркових циклах на світову або континентальну першість настає час грати матчі без права на помилку.
У кваліфікації на катарський
«мундіаль»-2022 збірна України в п’яти зіграних матчах
розписала п’ять нічиїх, і тепер,
коли до фінішу групового турніру залишилося три тури, «синьо-жовтим» для продовження
боротьби за вхідні квитки на
ЧС потрібні лише перемоги.
«Усі в команді розуміють
свою відповідальність, нам
треба тільки перемагати», —
сказав напередодні жовтневих
поєдинків збірної її очільник
Олександр Петраков. У суботу
(9 жовтня) українська національна команда гостюватиме у
Фінляндії, а через три дні (12
жовтня) у Львові (вперше у відборі) поміряється силами з Боснією та Герцеговиною.
У контексті збереження
шансів на вихід із групи саме
поєдинок проти фінів слід розглядати як ключовий для «синьо-жовтих», адже скандинави
— прямий конкурент української збірної в боротьбі за друге
місце в «пульці».
Олександр Петраков підкреслює, що в очному матчі
фінську команду влаштує й ні-

чия, а його підопічним втрачати очки не можна. «Ми свої нічиї вже зіграли», — каже тренер. Завершені у вересні миром поєдинки з Казахстаном,
Францією та Чехією залишили по собі гіркуватий присмак,
адже в кожному з них «синьожовті» не змогли втримати переможний результат.
Власне, такий сценарій мав
місце й під час першого побачення збірних України та
Франції, коли пропущений на
89-й хвилині з пенальті гол
позбавив синьо-жовту команду, очолювану на той час Андрієм Шевченком, трьох залікових пунктів.
«Я добре вивчив суперника. Переглянув матчі фінів iз
Францією та Казахстаном. Добре знаю футболістів, тренера. У
нього дисциплінована, організована команда. Фінляндія
— дуже якісна команда, дисциплінована, зіграна, всі давно грають разом. Але ми сильніші за них. А як воно складеться — побачимо. Футбол
тим і прекрасний, що скромний «Шериф» може сенсаційно переграти грізний «Реал»,
— наголосив Петраков.
Водночас збірні Фінляндії
та України — доволі рівні за
силою опоненти. І для того, аби
досягти переможного результату, «синьо-жовтим» у Гельсінкі потрібно зіграти на макси-

❙ Олександр Петраков готує своїх підопічних перервати затяжну нічийну серію у відборі на ЧС-2022.
❙ Фото з сайту УАФ.
мумі своїх можливостей.
«Як мінімум у трьох із п’яти
попередніх матчів ми могли й
повинні були перемогти, оскільки мали перевагу та більшу кількість моментів. Але,
на жаль, чогось не вистачило.
Можливо, удачі, або ж десь недопрацювали. Сподіваюся, що
зможемо змінити цю ситуацію

й нарешті перемогти», — зауважує півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко.
До слова, грати відповідальні матчі відбору на ЧС-2022 команді Олександра Петракова
доведеться без низки ключових виконавців. Руслана Малиновського не викликали до
збірної через відсутність поро-

■ ХОКЕЙ

■ ТАБЛО

Робота на майбутнє
Найсильніший хокейний
колектив України практично
втратив шанси на вихід
зі своєї «лігочемпіонської»
групи
Григорій ХАТА
У хокейній Лізі чемпіонів, де донецький «Донбас» проводить свій дебютний
сезон, добігає кінця груповий етап. За
тур до завершення основного раунду у
своєму квартеті чемпіон України посідає
третє місце й має не надто високі шанси
на вихід із групи.
Грою, де вирішувалося майбутнє
«Донбасу» в поточній ЛЧ, була дуель
«червоно-чорних» проти лідера «пульки» — австрійського «Клагенфурта». До
візиту в Україну представник Австрії не
програв на груповому етапі жодного поєдинку. Власне, зіпсувати статистику фавориту не вдалося й «Донбасу».
Пропустивши в першому періоді одразу три шайби, команда Павла Микульчика дозволила супернику в подальшому легко й невимушено почуватися на льоду столичного Палацу спорту.
Розслаблений опонент навіть дав можливість господарям зрівняти рахунок.

зуміння з тренером, а Віталію
Миколенку, Олександру Зінченку та Віталію Буяльському вийти на поле в найближчих матчах завадять травми.
Хай там як, а українські збірники та їхній наставник налаштовані перемагати. Без цього потрапити до Катару просто неможливо. ■

❙ «Донбасу» не вдалося на льоду столичного Палацу спорту здолати австрійський
❙ «Клагенфурт».
❙ Фото з сайту hcdonbass.com.
Однак останнє слово в матчі все ж залишилося за австрійським колективом —
3:4.
«Хороша гра вийшла, бойова. Те,
що команда б’ється і грає до кінця, —

це дорогого коштує. Це великий досвід
і великий плюс у скарбничку команди.
Запорукою успіху завжди є працездатність гравців, які виходять і працюють
від початку до кінця. І не важливо, як

Ліга чемпіонів. Груповий етап. Квартет G.
5-й тур. «Донбас» (Україна) — «Клагенфурт»
— 3:4.
Турнірне становище: «Клагенфурт» — 13,
«Руан» — 7, «Донбас», «Рунгстед» — 5.
ти зіграєш перший період. Важливо, чи
граєш ти до кінця. Треба завжди працювати і грати від початку до кінця. Сьогодні хлопці це довели», — так оцінив
дії своїх підопічних Павло Микульчик.
Попри поразку у важливому для турнірного становища поєдинку, білоруський наставник «Донбасу» зберігає оптимізм, сподіваючись на те, що заключний поєдинок групового раунду (у гостях — проти «Клагенфурта») не буде для
його команди останнім у нинішньому
розіграші Ліги чемпіонів.
Однак для виходу з групи тепер донецькому клубу потрібно не тільки на
виїзді перервати безпрограшну серію
беззаперечного лідера «пульки». Аби
повністю склався пазл, «Донбасу» необхідно дочекатися перемоги данського «Рунгстеда» над французьким
«Руаном», котрий, до слова, наразі
посідає прохідне друге місце в квартеті. Щоправда, зупинити руанських
«драконів» команді з Данії буде надто складно, адже наразі «Рунгстед» не
здобув у групі жодної перемоги в основний час.
Хай там як, а Павло Микульчик
каже: «Ми здобули колосальний досвід.
У нас багато молодих українців у команді, які отримали ігровий час. І це робота на майбутнє. Я впевнений, що готовність до майбутніх матчів буде набагато
краща і вже не буде, як раніше». ■.

Читайте
в наступному
номері:
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«Зродились ми великої години»
Як УПА воювала на два фронти — проти фашистської Німеччини і згодом проти радянської влади

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ 2021

■ ОТАКОЇ!

Суд відмовив зірці
в аліментах
Деніз Річардс проти Чарлі Шина
У зірки «Двох з половиною чоловіків» Чарлі Шина було доволі активне й хаотичне статеве життя (що, зрештою, стало причиною його захворювання
— актор ВІЛ-позитивний), окрім трьох
офіційних шлюбів. У Шина п’ятеро дітей, причому дві доньки-юнки від актриси Деніз Річардс (вона була «подружкою» Джеймса Бонда у фільмі «І цілого
світу замало») — 16-річна Лола та 17річна Сем — нібито постійно проживають із батьком, що, власне, і стало каменем спотикання в суді, куди Деніз звернулася. Річ у тім, як ідеться у позовній
заяві, що Чарлі не виконує свого священного обов’язку батька — не сплачує
аліменти. Проте, за його словами, доньки живуть разом з ним, тож виплачувати
матеріальне утримання актор не вважає
за потрібне. У свою чергу, Деніз стверджує, що дівчата живуть із нею, і лише
коли вона перебуває на зйомках — переїжджають до батька.
Суд розглянув справу і виніс вердикт:

зменшити суму аліментів... до нуля доларів, оскільки всі витрати з утримання доньок несе батько. 50річна актриса була просто обурена таким рішенням і заявила, що Чарлі маніпулює як
судом, так і власними доньками. Пані Річардс стверджує, що бажає своїм донькам тільки всього найкращого, а от Шин маніпулює ними,
використовуючи пубертатний
вік дівчат і їхній бунтівний
характер. Особливо засмутило жінку відео в тік-тоці, в
якому Сем розповіла, що почувалася огидно в тому «пекельному домі» (тобто у матері. — Ред.), а от у батька вона ніби ожила. Звісно,
Деніз засмутила не втрата
аліментів, а слова власної
дитини, чути які дуже сумно, тим паче що жодна мати
не нашкодить своєму чаду.
■
Деніз Річардс.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №92

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 11 до 17 жовтня
Овен (21.03—20.04). Для сiмейних людей досить складною буде друга половина
тижня. У стосунках доведеться шукати компромiсне рiшення.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Телець (21.04—21.05). Ви можете полiпшити матеріальне становище. Не втрачайте
можливості раніше за iнших дізнаватися про
задуми конкурентів.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Близнюки (22.05—21.06). Дехто з вас
почне грандіозний ремонт або придбає нове
житло. Вигiднi проєкти допоможуть вирiшити
фiнансовi питання.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Рак (22.06—23.07). У вас попереду дороги. Вони вестимуть до нових знань i нових
перспектив. У вихiднi чекайте приємнi новини.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

Лев (24.07—23.08). Щоб досягти успiхiв, украй важливо задовольнятися раніше напрацьованим потенціалом, а надмірна
активність партнерів може призвести до застою.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Діва (24.08—23.09). Можливі пропозиції, які заберуть чималих сил. Буде велика спокуса відмовитися від усього, не змінюючи нічого в житті.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Терези (24.09—23.10). Зверніть увагу на
тих, хто живе і працює поруч iз вами. Родичi
братимуть участь у вирішенні багатьох ваших
проблем.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Скорпіон (24.10—22.11). Удача чекає
тих, хто займається інформаційним бізнесом.
Якщо у вас трапиться поїздка, пам’ятайте, що
доля пiдкинула її вам не для розваг.
Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

Стрілець (23.11—21.12). Може помітно
змінитися оточення, зникнуть старі друзі. Пiд
час зустрічей iз цікавими людьми з’являться
перспективи на майбутнє.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Козеріг (22.12—20.01). У багатьох очікуються переїзди. З’явиться можливість допомагати іншим людям. Турботи оточуючих поглинатимуть вільний час.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Водолій (21.01—19.02). Можуть бути
крайнощі — від бажання підпорядкувати партнерів до готовності з головою зануритися в
їхнє життя, забувши при цьому про своє.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Риби (20.02—20.03). У цей період бажано уникати судів, розлучень, різних розглядів.
Зіткнення з правоохоронними органами може
обернутися сумними наслідками не на вашу
користь.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14. ■

■ ПОГОДА
9—10 жовтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +1...+3, удень +11...+13. Пiслязавтра вночi +1...+3,
удень +11...+13.

мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi 0...+2, удень +11...+13.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +1...+3, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +13...+15.

дощ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +1...+3, удень +11...+13. Моршин: уночi +1...+3,
удень +10...+12.

-1...+4
+10...+15

00…00
-1...+4
00…00
+10...+15

+2...-3
+10...+15

Схід
Центр

00…00
-1...+4
00…00
+1
0...+15

00…00
-1...+4
00…00
+1
0...+15

+11...+6
+10...+15

-1...+4
+10...+15

сніг

00…00
Південь +2...+7
00…00
+11...+16
дощ,
гроза
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00…00
-1...+4
00…00
+10...+15
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По горизонталі:
1. Експрезидент Грузії, якого нещодавно затримали в рідній країні.
6. Уявна пряма лінія, навколо якої
обертається Земля. 7. Велика кістка. 8. Міцний алкогольний напій на
основі екстракту полину. 9. Столиця Хорватії. 11. Друге за величиною місто Узбекистану. 14. Еластичний килимок, втиканий пластмасовими або металевими шипами,
що використовується в нетрадиційній медицині. 18. Колишня столиця
колишньої Бірми. 19. Тропічне дерево, з якого добувають ароматну
ефірну олію та червону фарбу. 20.
Повільний темп у музиці. 21. Окультурений ліс. 22. Проходження майбутніми фахівцями виробничої практики для набуття досвіду й оволодіння фахом.
По вертикалі:
1. «Он зоря покотилась, то гірка покотилась ... небесна. Так, ... то
впала» (Леся Українка). 2. Запальний процес, нарив. 3. Працівник банку, який перевозить гроші або коштовності. 4. Український композитор,

автор пісень «Червона рута» та «Водограй». 5. Інертний газ із атомним
номером 54. 7. Представник однієї з
народностей Грузії. 10. Місто в Криму, що дало назву захисній шапцімасці. 12. Швидка й динамічна частина сонати. 13. Початкова стадія
розслідування злочину. 15. Поширене на Кавказі дерево, чинара. 16.
Цифровий шифр як частина поштової адреси. 17. Ім’я експрем’єрміністра Індії, сина Індіри Ганді. ■
Кросворд №90
від 1 жовтня

■ ПРИКОЛИ
— Нерозумно створювати запаси продуктів, я завжди запасаюся тільки горілкою.
— Чому?
— По-перше, в неї терміну придатності немає, а по-друге, ще дідусь учив мене, що це валюта, тільки рідка.
***
Затримав полiцiянт небезпечного злочинця. Зібрали з цього приводу пресконференцію. Журналісти
запитують:
— Як же вам удалося його затримати? Він же був переодягнений
у жiнку. Як ви здогадалися?
— Та дуже просто. Йшов цей
тип по вулиці й не зупинився перед
жодною вітриною.
***
— Любий, я схожа на ідеальну
жінку?
— Ти — щось більше.

— І наскільки?
— Кілограмiв на 50.
***
Чоловiк пише дружинi смс:
— Із друзями на дачі. Шашлики робимо і будемо зараз випивати.
Через 10 хвилин отримує смс
вiд дружини:
— Тiльки не напивайся.
— А можна було ранiше це написати?
***
У селі побудували вежу стільникового зв’язку. Через місяць населення подало скаргу, що, мовляв,
головні болі, погіршення самопочуття тощо.
Відповідь директора була простою:
— Це все дурницi. Ви тільки подумайте, що буде, коли ми її ввiмкнемо.
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