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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,916 грн 

1 € = 32,188 грн

1 рос. руб. = 0,426 грн

Запаси — на 10 днів

Похолодання та 

дощі: на вихідних 

в Україні різко 

зміниться погода 

Європа вимагає від України збільшити 

обсяги зберігання нафтопродуктів, які нині 

перебувають на критичній межі. 

А витрати на будівництво нових НПЗ 

могли би взяти на себе аграрії

стор. 4» стор. 3»

Шулявський 

шляхопровід 

у нинішньому 

вигляді знесуть і 

побудують новий

стор. 2»

Час «Ш»

Учора кількість загиблих у керченському коледжі зросла до 21 людини. 
Фото з сайта tvrain.ru.

❙
❙

стор. 2»

Він ненавидів учителів 
і обіцяв помститися...
Учора в Керчі весь день несли квіти та іграшки 
до «розстріляного» напередодні коледжу

«Рахат-лукум» 
бабиного літа
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«Керч — це Україна... Найщиріші співчуття родинам загиблих. Постраждалим — 
якнайшвидшого одужання... Є великий ризик, що окупаційний режим може використати цю 
страшну історію, яку, вірогідно, сам і спровокував, для розгортання справжнього терору на 
окупованому півострові. КДБісти — мастаки провокацій і вибухів, розв’язувати терор на крові».

Ірина Геращенко
віце-спікер ВР України

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Час «Ш»
Шулявський 
шляхопровід у 
нинішньому вигляді 
знесуть і побудують 
новий 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Пригадується, як, ідучи вранці на робо-
ту 27 лютого 2017 року, став свідком наслід-
ків руйнації частини столичного Шулявсько-
го шляхопроводу. Причинами обвалення мос-
ту стали дія вогню та корозія бетону, як було 
офіційно заявлено. Невдовзі тему тимчасово 
закрили, зробивши фактично лише невелич-
кий косметичний ремонт. І ось, нарешті, сто-
лична влада дозріла: у перші вихідні листопа-
да Шулявський шляхопровід буде знесено.
 Про це заявив головний інженер КП «Ди-
рекція будівництва дорожньо-транспортних 
споруд Києва» Олександр Здольник, котрий 
зазначив, що під час реконструкції шляхопро-
воду буде розроблено нову схему руху транс-
порту, а також встановлено нові світлофори. 
«Звичайно, в перші дні буде пекло на дорогах, 
але, сподіваємося, недовго. Зараз розставля-
тимуть дорожні знаки й нові світлофори для 
об’їзду транспортом будівельної зони. Пере-
обладнали вже контактну мережу для тролей-
бусів. Машини поїдуть по вулицях Нестерова, 
Цедика, Гарматній та Виборзькій», — роз-
повів чиновник.
 Уже цими днями біля мосту зносять кіос-
ки, які ще залишилися біля станції метро «Шу-
лявська». Будівельники переносять і розши-
рюють зливову каналізацію, водопровід, те-
лефонні та електрокабелі, додав головний ін-
женер. 
 Як було заявлено паном Здольником, «пи-
тання про знесення повністю відпрацьоване, 
документи на виході». Під час робіт проспект 
Перемоги перекриють не повністю, а частково 
обмежать рух на одній смузі.
 Додамо, що 19 травня Департамент міс-
тобудування та архітектури Київської міської 
державної адміністрації обрав проект рекон-
струкції Шулявського шляхопроводу, розроб-
ником якого є «Київдормістпроект», вартістю 
400 млн. гривень.
 За словами мера Києва Віталія Клич-
ка, щоб реалізувати проект, необхідно знес-
ти частину корпусу заводу «Більшовик». Він 
додав, що розв’язку було побудовано в 60-
х роках минулого століття, й Шулявський 
шляхопровід давно потребував реконструк-
ції. Підготовку до реконструкції Шулявсько-
го шляхопроводу розпочали ще 1 травня, i всі 
роботи, най імовірніше, займуть приблизно 17 
місяців. 
 Нагадаємо, що проект Шулявського шля-
хопроводу створили архітектор О. В. Ілляшен-
ко, інженери В. С. Коваль, В. А. Кваша та ін, 
а рух по ньому було відкрито 27 травня 1964 
року.
 На початку 1980 років шляхопровід було 
реконструйовано, добудовано заїзди на еста-
каду з проспекту Перемоги.
 А у вересні 2006 року на торговельно-
му майданчику під мостом виникла пожежа. 
Унаслідок лиха вигоріли одяг і взуття на пло-
щі 500 квадратних метрів, також було знач-
но пошкоджено опори шляхопроводу. У квіт-
ні 2007 року на цьому ж речовому ринку зно-
ву запалало, внаслідок чого шляхопровід було 
суттєво пошкоджено й він втратив до 30 % не-
сучої здатності. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 ...Вони спокійно обідали 
в їдальні, готувалися до семі-
нарів і планували, як провес-
ти день після пар. Проте в один 
момент життя 16 студентів і 5 
викладачів обірвалося. Близь-
ко 12-ї години дня на третьому 
поверсі керченської політехні-
ки пролунала автоматна черга, 
згодом з їдальні цього закладу 
було чутно масштабний ви бух. 
18-річний студент Владислав 
Росляков прийшов до навчаль-
ного закладу з вибухівкою та 
рушницею в руках. Заклавши 
вибухівку та розстрілявши од-
нолітків, він покінчив життя 
самогубством у бібліотеці ко-
леджу. За інформацією ЗМІ, 
на початку жовтня хлопець ле-
гально придбав зброю та близь-
ко 150 патронів. 
 «Усе сталося настільки не-
сподівано, що я не встиг зрозумі-
ти, що відбувається. В мене був 
якийсь шок, коли навколо по-
чали збиратися медики, запла-
кані люди й одногрупники, які 
були так само, як і я, в шоково-
му стані», — розповідає студент 
керченського коледжу Дмитро. 
Він був на вулиці й бачив, як від 
вибуху вилітало скло і навіть 
віконні рами. Згодом, розпові-
дає Дмитро, територію біля ко-
леджу оточили, а людей поча-
ли евакуйовувати. За словами 
очевидців, «швидких» для від-
правлення студентів до лікарні 
не вистачало, адже більшість ді-
тей була в тяжкому стані. Євген, 
бізнесмен з офісу неподалік міс-
ця вибуху, розповів Бі-Бі-Сі, що 
допомагав виносити поранених. 
«Одна дівчинка 15-16 років, сту-

дентка, була з двома відірвани-
ми ногами. Я викликав пожеж-
ну охорону, і, як я зрозумів зі 
слів диспетчера, вона ще була 
не в курсі, довго ще розпитува-
ла, що, чого, як? Я кажу: «Не-
гайно сюди «швидку» і негай-
но пожежникiв. Проте мені від-
повідали, що їх просто фізично 
не вистачає», — розповідає оче-
видець. 
 Стало відомо, що охорони в 
політесі ніколи не було. Вхід до 
коледжу охороняла єдина вах-
терка — Наталя Панікоровсь-
ка. Жінка одна з перших отри-
мала травму, проте, незважаю-
чи на поранення, пані Наталя 
намагалася врятувати дітей. 
За словами лікарів, вона пере-
буває в тяжкому стані. За ос-
танніми даними, в лікарнях 
Керчі перебуває близько 40 
осіб, шестеро у вкрай важкому 
стані, вісім — у важкому. Спер-
шу влада анексованого Криму 
кваліфікувала подію як тер-
акт, проте згодом перекваліфі-
кувала її в масове вбивство. На 
півострові оголосили триденну 
жалобу.

 

За даними соціальних мереж, 
убивця Владислав Росляков 
мало з ким спілкувався та вхо-
див до групи маніяків у мережі 
«Вконтактє». «РБК Росія» 
із посиланням на знайомого 
Владислава пише, що хлопе-
ць неодноразово говорив дру-
гові, що ненавидить свій тех-
нікум через учителів і колись 
обов’язково їм помститься. Та-
кож у соціальних мережах він 
постив портрети Путіна, відві-
дував сепаратистські пабліки 

та був прихильником анексії 
Криму. Мати керченського 
стрілка Галина Рослякова пра-
цює санітаркою в онкодиспан-
сері Керчі. Після масової стрі-
лянини туди також почали від-
правляти жертв нападу. Жінка 
якраз була на робочому місці, 
коли почали привозити потер-
пілих. Пані Галина й досі не 
може прийти до тями, проте 
дала свідчення слідчим. 
 У свою чергу, українські 
прикордонники посилили за-
ходи безпеки на кордоні з Кри-
мом. Уповноважений Верхов-
ної Ради України з прав люди-
ни Людмила Денiсова заявила, 
що ситуація в Керчі потребує 
негайного втручання міжна-
родного співтовариства. Денi-
сова попросила главу контрте-
рористичного управління ООН 
сприяти розслідуванню тра-
гедії. Відреагував на вибух і 
Президент України Петро По-
рошенко, заявивши, що розслі-
дування таких справ є важли-
вим для України, адже Крим є 
українською територією. ■

Інф. «УМ»

   Упродовж 17 жовтня ситуація 
в районі проведення Операції 
залишалася контрольованою 
Об’єднаними силами. Окупан-
ти 17 разів відкривали вогонь 
по позиціях наших військ. Під 
час обстрілів сім разів було за-
стосовано озброєння, забороне-
не Мінськими домовленостями. 
«Зокрема, декілька розривів за-
боронених Мінськими угодами 
мін калібру 120 мм зафіксува-
ли наші військові поблизу Та-
лаківки. Також неодноразово 
під мінометними обстрілами 
калібру 82 мм перебували пози-
ції підрозділів Об’єднаних сил 
у районі Гнутового, Лебединсь-

кого та Широкиного, — повідо-
мив у четвер на брифінгу Дмит-
ро Гуцуляк, речник прес-цент-
ру Міноборони України. — Поб-
лизу цих населених пунктів, а 
також у районі Авдіївки, Но-
вотроїцького, Верхньоторець-
кого, Новомихайлівки, Старо-
гнатівки, Павлопіля російсько-
окупаційні війська вели непоо-
динокі обстріли з гранатометів 
різних типів, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької 
зброї. Українські захисники 
декілька разів відкривали во-
гонь у відповідь без порушення 
Мінських угод». У ході бойо-
вих дій двоє військовослужбов-
ців Об’єднаних сил отримали 
поранення. За даними розвід-

ки, чотирьох бойовиків росій-
сько-окупаційних військ мину-
лої доби поранено.
 Від початку вчорашньої 
доби станом на 11.00 зафіксо-
вано 4 прицільних ворожих об-
стріли позицій наших військо-
вих на Донецькому напрямку, 
зокрема, поблизу Гнутового та 
Водяного. Втрат серед особового 
складу Об’єднаних сил немає.
 Тим часом, за інформа-
цією Головного управління 
розвідки МОУ, російське оку-
паційне командування продов-
жує «промивати мізки» насе-
ленню тимчасово окупованих 
територій Донбасу, аби забезпе-
чити «явку» на так званих «ви-
борах» 11 листопада. «Зокрема, 

серед місцевих жителів та осо-
бового складу російських вояків 
інтенсивно поширюються чут-
ки про надання Російською Фе-
дерацією фінансової допомоги 
окупаційним адміністраціям, 
що у подальшому може впли-
нути на підвищення грошових 
виплат працівникам бюджет-
ної сфери та військовослуж-
бовцям російських окупацій-
них військ, — зазначає Дмитро 
Гуцуляк. — Крім того, з другої 
половини жовтня у підрозділах 
противника, в яких відпрацьо-
вані списки для участі в голосу-
ванні, розпочато виплату гро-
шового забезпечення із забор-
гованості. Водночас з отриман-
ням російськими військовими 
грошей, на адресу окупаційно-
го командування почали надхо-
дити численні звернення місце-
вих так званих «органів влади» 
з вимогою обмежити вихід осо-
бового складу за межі розташу-
вання підрозділів». Бо вояки, 
щойно отримавши «зарплату», 
почали «святкувати». ■

тонн 
зернових екс-

портували з початку липня цього року українсь-
кі аграрії, повідомила прес-служба Мінагрополі-
тики. Зокрема, 6,6 млн. тонн пшениці, 2,3 млн. 
тонн ячменю, 1,9 млн. тонн кукурудзи.

11,1  млн. тонн
ц у к -

ру виробили в Україні з нового урожаю. Станом 
на 16 жовтня в країні запрацювали 37 цукрових 
заводів, повідомила прес-служба Національної 
асоціації цукровиробників України.

військових 
загинули в Ук-

раїні за період бойових дій унаслідок небо-
йових втрат, а саме — самогубств та навмис-
них убивств, розповів невтішну статистику го-
ловний військовий прокурор Анатолій Матіос.

порушника 
«упіймали» патрульні в 

перший день повернення на українсь-
кі дороги радарів, 16 жовтня, повідо-
мив перший заступник начальника ДПП 
Нацполіції Олексій Білошицький.

пошкоджень 
мереж зафіксо-

вано в столиці під час подачі гарячої води 
до будинків, інформує «Київтеплоенерго». 
Нагадаємо, пів-Києва було відключено від 
цієї послуги з весни.
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НА ФРОНТІ

Окупанти готуються до «виборів»
Мешканцям непідконтрольних територій обіцяють «золоті гори»

■

ТРАГЕДІЯ 

Він ненавидів учителів і обіцяв помститися... 
Учора в Керчі весь день несли квіти та іграшки до «розстріляного» напередодні коледжу

■

СТРАШНА СТАТИСТИКА

 Це вже шостий великий напад у російських навчальних закладах iз почат-
ку 2018 року. 19 січня дев’ятикласник iз сокирою напав на учнів сьомого класу 
в школі селища Сосновий Бір у столиці Бурятії Улан-Уде. Потім за допомогою 
пляшки iз запальною сумішшю він підпалив кабінет. Постраждали семеро лю-
дей. 15 січня двоє 16-річних підлітків iз ножами напали на учнів четвертого кла-
су в Пермі, 11 дітей і вчителька отримали ножові поранення. 10 травня 16-річ-
ний учень Новосибірського коледжу транспортних технологій зайшов у клас iз 
рушницею і вистрелив в іншого студента, після чого вчинив самогубство. У ре-
зультаті інциденту постраждало три людини. 18 квітня 17-річний учень корек-
ційного класу однієї зі шкіл у Башкирії напав iз ножем на однокласницю та вчи-
тельку, постраждали викладачка, двоє учнів і сам нападник. 21 березня в місті 
Шадринську Курганської області учениця сьомого класу почала стріляти по од-
нокласниках iз пневматичного пістолета. Постраждало семеро людей. 

■

Для порятунку постраждалих не вистачало карет «швидкої».
Фото з сайта kerchinfo.com.

❙
❙
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко оглянув відремон-
товані з його допомогою пральню та 
харчоблок, пообіцяв добитися виді-
лення коштів на утеплення будівлі, 
а також поспілкувався з підопіч-
ними і працівниками закладу. Лі-
дер Радикальної партії перекона-
ний, що влада повинна забезпечи-
ти гідне життя тим, без кого не було 
б країни. А не кидати їх напризво-
ляще, як сьогодні.
 «Люди старшого віку повинні 
відчувати увагу і повагу держави. 
Вони тяжко працювали і відбудува-
ли країну. І сьогодні наша задача — 
зробити все, щоб влада не знущала-
ся над пенсіонерами і ветеранами, 
щоб вони не були кинуті напризво-
ляще. Ці люди достойне життя про-
жили, бо це колишні вчителі, лі-
карі, робітники. Але владі вони не 
потрібні, тому і платять їм копій-
чані пенсії, піднімають ціни на 
ліки, субсидії забирають. Той, хто 
не підтримує ветеранів та пенсіо-
нерів — ні про молодь, ні про кого 
дбати не буде. А для нас увага до 
людей старшого віку — на першо-
му плані», — зазначив Ляшко.
 Нинішні пенсії людей, які все 
життя пропрацювали, лідер РПЛ 
вважає принизливими, тому бо-
реться за їхнє збільшення.
 «Пенсія — півтори тисячі гри-
вень, а ціни на ліки і «комунал-
ку» — космічні. Тому ми добиває-
мося перерахунку пенсій, знижен-
ня тарифів на комунальні послуги, 
скасування рішення уряду і повер-
нення трьом мільйонам українців 
права на отримання субсидії. Вла-
да економить на простих людях, 
щоб виконати вимоги МВФ. А тре-
ба менше красти та контрабандою 
займатися. Тоді будуть гроші на все 
на світі. Ми витрусимо з держави 
гроші для пенсіонерів і ветеранів: 
на пенсії, на соціальний догляд, 
на підтримку!» — запевнив пенсіо-
нерів політик.

 Обурює Олега Ляшка і те, що ук-
раїнські пенсіонери змушені оби-
рати між ліками та їжею, а багато 
хто з них взагалі помирає, бо не має 
грошей на медикаменти.
 «Моє завдання — знизити ціни 
на ліки, щоб пенсіонерів не грабу-
вали, коли вони приходять в апте-
ку. Половина людей відмовляється 
від лікування, бо не має грошей. У 
Польщі медикаменти втричі дешев-
ші, ніж в Україні, бо там влада кон-
тролює ціни. А у нас нічого немає. 
Тому я добиваюся відновлення де-
ржавного контролю за цінами, зни-
ження рентабельності, розширен-
ня переліку безкоштовних ліків, 
посилення відповідальності за про-
даж фальсифікату. Крім того, я ви-
магаю не закривати лікарні, а, нав-
паки, збільшити фінансування на 
них, бо я хочу, щоб люди старшого 
віку лікувалися і довше жили», — 
зазначив лідер РПЛ.
 Олег Ляшко також подякував 
персоналу геріатричного пансіо-

нату за турботу і відданість своїй 
справі навіть при таких копійча-
них зарплатах. Подарував по квіт-
ці кожній жінці, присутній на зус-
трічі, не оминув своєю увагою і пра-
цівниць харчоблоку, завітавши на 
кухню.
 «Робота на кухні тільки на пер-
ший погляд здається «блатною». 
Насправді її можна порівняти з 
роботою біля мартену — стоїш ці-
лий день біля плити, дуже жарко, 
нема коли спини розігнути. Або ро-
бота прачки, яка цілий день на но-
гах і ніколи їй голову підняти з-за 
брудної білизни. І отримують вони 
— 3200 гривень. Куди з такою за-
рплатою підеш? Ні в магазин, ні 
в аптеку. Тому я добиваюся, щоб 
мінімальна зарплата була хоча б 
5000-6000 гривень на місяць. За-
раз розглядатиметься бюджет, і 
наша ключова вимога до нього: пе-
рерахунок заробітних плат, щоб у 
людей були нормальні доходи», — 
підкреслив Ляшко. ■

місце 
в Глобальному рейтингу конку-

рентоспроможності економіки посіла Україна, підняв-
шись на шість пунктів порівняно з 2017 роком. Усьо-
го до рейтингу увійшли 140 країн, серед лідерів — 
США, Сінгапур, Німеччина, Швейцарія та Японія.

83-тє українців 
позитивно ставляться 

до ідеї створення в Україні єдиної Помісної 
церкви, свідчать результати дослідження 
соціологічної групи «Рейтинг». Проти — 
19% опитаних, ще 19% — байдуже.

долара 
на день живе майже 

половина населення світу, повідомив Світо-
вий банк. Це 3,4 мільярда осіб. Більшість цих 
людей живе в умовах «крайньої бідності», 
тобто менш ніж на 1,9 долара на день.

бала
— землетрус такої потуж-

ності зафіксував неподалік Бердянська Єв-
ропейсько-Середземноморський сейсмоло-
гічний центр 15 жовтня. Підземні поштовхи 
сталися на глибині 10 км.

годину 
назад маємо перевес-

ти стрілки годинників у ніч на неділю, 
28 жовтня — з 4:00 на 3:00. Так Украї-
на повернеться до «зимового» часу, 
який є для нас природнім.

54% На  5,5 4,7 На  1
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПОГЛЯД

Андріївська 
церква як 
подарунок
Діана КЛОЧКО, 
мистецтвознавиця
Київ

 ... У сум’ятті я розмірковувала сьогодні про передачу Андріївської 
церкви представникам Константинопольського патріархату. Чесно 
кажучи, навіть і не повірила першим повідомленням про це, але на 
сайті ВР прочитала поданий законопроект 9208 від 17.10.2018 р. 
Ось абзац «Договір про надання у постійне користування культо-
вої споруди Андріївської церкви Національного заповідника «Со-
фія Київська» має містити такі істотні умови: найменування культо-
вої споруди як об’єкта державної власності, як пам’ятки культурної 
спадщини національного значення, умови та режим використання, 
збереження, охорони та утримання в належному стані пам’ятки на-
ціонального значення, доступу до такої пам’ятки відповідно до за-
конодавства про охорону культурної спадщини, інші умови відповід-
но до законодавства про охорону культурної спадщини». 
 Все дуже узагальнено і, здається, писано похапцем.
 І от про що думалось також.
 Церква побудована як забаганка галоманки Єлизавети Петрівни, 
якій хотілось облаштувати Київ для своїх приїздів, коли відвідувала 
свекруху Наталю Розумиху (та, попри титул статс-дами, з Лемешів 
нікуди не поїхала, то невістка їздила сюди). Андріївською назвали 
лукаво, як нагадування про стидне позбавлення Івана Мазепи орде-
на Андрія Первозванного (він був №2), і вифарбували у блакитний 
колір смужки Андріївського стягу і орденської стрічки. Мала вона 
бути, за повелінням імператриці й проектом Растреллі, палацовою. 
Тобто без дзвонів, як доповнення до палацу, який знаємо тепер як 
Маріїнський. Растреллі — архітектор, якого називають «бароко-
вим», зокрема й тому, що він, як італієць, від колон відмовлятись 
не хотів. Але декор більшості його будівель, що у Петербурзі, що у 
Києві — виконаний у французькому, але пануючому тоді у всій Єв-
ропі стилі рококо, — досить глянути на його церкви Петербурга і 
Петергофа, щоб побачити, яких рокайльних грайливостей навішу-
вав він на куполи і віконниці. На Андріївській їх також чимало, от 
хоча би й венеріанські мушельки над вікнами стилобату. А що вже 
казати про іконостас у інтер’єрі — малюсінька розкішна зала, на-
повнена світлом і яскравим іконостасом із численними позолоче-
ними рамами, ліпленнями на склепінні, навколо вікон, у кіотах. Усе 
блищить і милує око, хоч пританцьовуй, бо ж і система зображень 
— вільна від Деісуса і цілого ряду праотців, зате чимало компо-
зицій нагадують не стільки благочестивий сюжет, скільки ледь за-
маскований натюрморт із пишнотілими амурчиками. Венеційських 
дзеркал хіба бракує.
 Ох, недарма фігури Проні Прокопівні з Голохвастовим стоять 
біля підніжжя сходів, — це ж недвозначний натяк на іншу пару, що 
мала ними підніматись, коли до Києва доїжджала, та не склалось, 
як планувалось...
 І от думаю я собі: а як у цих усіх поновлених останніми роками 
візуальних розкошах будуть звучати суворі візантійські розспіви? 
Як греки будуть тут правити літургію, у всіх цих тоннах золота на 
легковажних рокайлевих амурчиках?
 І чи взагалі будуть правити?
 І чи буде вільним вхід до усієї цієї рокайлево-палацової пишно-
ти простим українцям? Якщо не послухати співи, то постояти десь 
якщо не біля «кучерявих» царських врат, то хоча би біля вхідних 
дверей?
 Яким чином ця частина музейного фонду, що належить народу 
України, буде продовжувати йому належати, хоча б «на око»?
 Звісно, підлога Андріївської землі не торкається, вся церква — 
десь майже у хмарах, і з оглядового майданчика летиш, летиш пог-
лядом ген-ген за обрій... Так дадуть на Поділ, дніпровські далі ди-
витись, коли під нову юрисдикцію храм піде, чи буде вся піднебес-
на візантійщина під замком нових господарів?
 У законопроекті про це ані слова нема, а ми ж знаємо, як воно 
з Лаврами у нас для усіх громадян сталось...
 Якщо грубо — то для кого багатомільйонна реставрація прово-
дилась з 2016 року, для громадян, із чиїх податків кошти брались, 
чи для візантійських послів? ■

 P.S. Депутати на засіданні Верховної Ради 18 жовтня розгля-
нули запропонований Президентом і визначений як невідкладний 
проект Закону України «Про особливості користування Андріївсь-
кою церквою Національного заповідника «Софія Київська». За сло-
вами Голови ВР Андрія Парубія, питання про представництво в Ук-
раїні Константинопольського патріархату почали обговорювати два 
роки тому. За законопроект проголосували 237 депутатів.

■

У геріатричному пансіонаті в Луцьку Олегу Ляшку дякували за турботу❙

СПРАВА ЧЕСТІ

Ляшко: «Люди старшого віку 
повинні відчувати увагу і повагу»
Політик навідався до геріатричного пансіонату в Луцьку

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Сьогодні — останній день 
бабиного літа. Бо вже від субо-
ти в Україні очікують суттєве по-
холодання. «20-21 жовтня в Ук-
раїну почне заходити холодніша 
повітряна маса. Оцей метеоро-
логічний «рахат-лукум» скоро 
закінчиться, — пише на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» синоптик 
Наталка Діденко і додає: спо-
чатку на заході, а потім у біль-
шості областей України денна 
температура повітря знизить-
ся впродовж суботи-неділі до 
+9...+13 градусів».

 Синоптик зазначає, що ра-
зом із пониженням температури 
повітря слід очікувати опадів. 
«21 жовтня в західних та пів-
нічних областях пройдуть неве-
ликі дощі, — пише пані Ната-
ля. — Наступного тижня можна 
сміливо турбувати комунальни-
ків, щоб бодай починали про-
стукувати батареї і спускати 
повітря з верхніх поверхів. Бо 
принаймні з вівторка і далі, за 
попередніми прогнозами, норми 
для початку опалювального се-
зону вже точно діятимуть. А не-
обхідна умова для початку теп-
ла у помешканнях — три доби 

з середньодобовою температу-
рою повітря +8 градусів і нижче. 
Очікується, наприклад, у Києві 
з вівторка-середи вночі +3+5, 
вдень +10+11 градусів. Діли-
мо на два й отримуємо серед-
ню добову температуру +6,5 — 
+8. У другій половині тижня очі-
кується ще нижча температура 
повітря. Так що робіть виснов-
ки».
 Нагадаємо, теплою пого-
дою жовтень радував нас із 7 
числа, саме тоді, зазначають у 
прес-службі Центральної геофі-
зичної обсерваторії імені Бори-
са Срезневського, розпочало-

ся справжнє бабине літо. Як 
правило, воно триває два тиж-
ні — ось і цього разу вирішило 
«піти» майже чітко по графіку. 
Неймовірна погодна благодать 
мало не щодня тішила нас нови-
ми температурними рекордами, 
наприклад, 16 жовтня в Києві 
було зафіксовано 23 градуси 
тепла. Таким чином було пере-
вершено максимум 1916 року, 
коли було зафіксовано +22,3°. 
У середу, 17 жовтня, знову ре-
корд — +24°, це на 3,7 градуса 
вище за попередній максимум 
для цього дня, який був зафік-
сований у 1885 і 1990 роках. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ 

«Рахат-лукум» бабиного літа
Похолодання та дощі: на вихідних в Україні різко зміниться погода

■
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Мінус прибутки і зростання 
небезпеки
 У дорадянський період Схід-
на Україна була відома у світі як 
житниця Європи, тоді як Захід-
на Україна певний час була на-
фтовим Ельдорадо. В Галичині з 
давніх часів видобували нафту, а 
в часи УРСР було збудовано чо-
тири НПЗ — Кременчуцький, 
Лисичанський, Херсонський, 
Одеський, а також відбудовано 
та реконструйовано два існую-
чі заводи — Дрогобицький та На-
двірнянський.
 Тепер із шести українських 
НПЗ працює лише один — Кре-
менчуцький НПЗ, та й то пере-
робляє менше третини теперіш-
ньої виробничої потужності.
 Водночас передові країни сві-
ту нарощують свої нафтопере-
робні потужності і багато з них 
(Японія, Англія, Німеччина, 
Франція, Італія тощо) перероб-
ляють понад 100 млн. тонн нафти 
щорічно, практично не маючи 
власної нафти. Пояснення тако-
го факту цілком очевидне: пере-
робку нафти економічно вигід-
но здійснювати в регіонах спо-
живання нафтопродуктів. Крім 
того, розвинута нафтопереробна 
галузь забезпечує країнам енер-
гетичну незалежність. 
 Сучасні нафтопереробні заво-
ди приносять своїм власникам до-
статньо високі прибутки. Зокре-
ма, навіть технологічно застарілі 
НПЗ України перед своєю зупин-
кою додавали в бюджет України 
щорічно біля 600 млн. гривень з 
кожного мільйона тонн перероб-
леної нафти. Відповідно, власни-
ки заводів отримували прибутки, 
а народне господарство України 
було забезпечене нафтопродук-
тами власного виробництва. 
 Через припинення виробни-
чої діяльності п’яти українсь-
ких НПЗ не тільки значно змен-
шується забезпечення держави 
нафтопродуктами власного ви-
робництва і відчутно знижуєть-
ся рівень поповнення бюджету 
України коштами від реалізації 
вітчизняних нафтопродуктів, а 
й, найголовніше, недопустимо 
опускається рівень енергетичної 
безпеки країни.

Почнемо з Надвірної і 
Кременчука
 Багаторічний досвід діяль-
ності НПЗ показує, що вартість 
модернізації існуючих заводів 
задля збільшення обсягів ви-
робництва та налагодження ви-
робництва високоякісних на-
фтопродуктів тим більша, чим 

«глибша» модернізація. Повна 
модернізація НПЗ вартує майже 
стільки, скільки коштує будів-
ництво нового НПЗ.
 Проте модернізація заводів, 
за існуючої системи стосунків 
між державою і власниками 
НПЗ, реально не здійснюється. 
Враховуючи ризики, пов’язані 
як з воєнною загрозою зі сторо-
ни Росії, так і з конкретною си-
туацією на існуючих НПЗ Украї-
ни, найбільш доцільно розгляда-
ти модернізацію Кременчуцько-
го та Надвірнянського НПЗ.
 Єдиний працюючий в Ук-
раїні Кременчуцький НПЗ має 
можливість переробляти біля 10 
млн. тонн нафти, проте для цьо-
го на ньому необхідно змонтува-
ти та модернізувати ряд техноло-
гічних установок для забезпечен-
ня виробництва паливної про-
дукції відповідно до стандартів 
«Євро-5» та «Євро-6». Також ви-
магають модернізації об’єкти за-
гальнозаводського господарства 
для значного зменшення шкід-
ливого впливу на навколишнє 
середовище.

 Надвірнянський НПЗ уже 
тривалий час простоює, проте 
зберіг своє основне технологіч-
не обладнання та об’єкти інфра-
структури. За відносно невели-
ких капіталовкладень, до 200 
млн. євро, можливо налагодити 
переробку 1,5 млн. тонн нафти з 
подальшим доведенням потуж-
ності заводу до переробки 4,0 
млн. тонн нафти за рік.
 Обидва НПЗ мають мож-
ливість отримувати нафту з на-
фтопроводів «Дружба» та «Оде-
са—Броди».
 Основна проблема цих заводів 
полягає в тому, що існуюче зако-
нодавство не дає можливості де-
ржаві конструктивно впливати 
на ефективність діяльності цих 
НПЗ, починаючи від закупівель 
нафти і модернізації техноло-
гії і завершуючи реалізацією на-
фтопродуктів. Тому на часі — від-
повідні зміни до законодавства. 

Опертися на аграріїв
 Оптимальна потужність су-
часних нафтопереробних ком-
плексів, відповідно до світово-
го досвіду, становить 8-10 млн. 
тонн переробленої нафти за рік. 
Будівництво таких НПК у ком-

плексі із заводами виробництва 
нафтохімічної продукції вимага-
тиме капіталовкладень 5-6 млрд. 
євро. Використання таких знач-
них коштів вимагає дотримання 
певних засад організації будів-
ництва нових НПК. 
 З одного боку, для будівниц-
тва нових потужних підприємств 
слід розробити нову законодав-
чу базу з підзаконними актами, 
враховуючи, що занепад нафто-
переробної галузі України в пев-
ній мірі став наслідком чинно-
го недосконалого законодавства. 
Треба передбачити поєднання де-
ржавної та приватної власності і 
ефективний контроль держави за 
діяльністю таких підприємств.
 До складу інвесторів нових 
НПК необхідно залучати власни-
ків сирої нафти. А також заціка-
вити інвесторів і держави — влас-
ників нафти продукцією агропро-
мислового комплексу України. 
 Україна спроможна вирощу-
вати до 100 млн. тонн зернових із 
використанням органічного еко-
логічно чистого землеробства. 
Взаємопов’язаність інтересів 
країн-власників нафти з Украї-
ною — власником зерна сприяти-
ме успішному будівництву та за-
безпеченню умов для постійної 
експлуатації нових НПК.
 Тому до складу інвесторів но-
вих НПК потрібно залучати та-

кож і власників новостворених 
аграрних комплексів із виро-
щування екологічно чистих зер-
нових та виробництва аграрної 
продукції для експорту в країни 
власників нафти з метою забезпе-
чення додаткової мотивації пос-
тачання нафти для нових НПК.
 І нарешті, для будівництва 
нових НПК доцільно викорис-
товувати вивільнені виробни-
чі площі великих підприємств 
суміжних галузей, які припи-
нили свою діяльність з тих чи ін-
ших причин вичерпання своїх 
можливостей.
 Одним із найперспективні-
ших майданчиків для будівниц-
тва нового НПК потужністю 8 
млн. тонн нафти є вивільнені ви-
робничі площі Роздільського де-
ржавного гірничохімічного під-
приємства (РДГХП) «Сірка» в  
Новому Роздолі Львівської облас-
ті. Це підприємство було збудо-
ване для переробки місцевої сір-
ки на сірковмісну продукцію (сір-
чана кислота, мінеральні добрива 
тощо), але через вичерпання міс-
цевого родовища сірки, припини-
ло свою основну діяльність.
 Загальна територія вивільне-
них виробничих площ РДГХП 

«Сірка» становить понад дві ти-
сячі гектарів, що цілком достат-
ньо для нового будівництва.

Не лише «Одеса—Броди»...
 Для гарантованої безперервної 
роботи українських НПЗ необхід-
но визначити надійні джерела за-
безпечення України нафтою та 
диверсифікувати шляхи її поста-
чання. Найбільш перспективни-
ми новими країнами-постачаль-
никами нафти можуть бути Азер-
байджан, Іран, країни Близького 
Сходу, Венесуела та інші.
 Враховуючи проблематич-
ність використання в майбутньо-
му діючого нафтопроводу «Друж-
ба», яким прокачується нафта 
з російських родовищ, Україна 
повинна долучити максималь-
не використання нафтопроводу 
«Одеса—Броди». Для цього не-
обхідно забезпечити постачання 
нафти ще двома-трьома розроб-
леними логістичними схемами з 
використанням танкерного фло-
ту, як через протоку Босфор та 
потенційний канал паралель-
но Босфору, так і від терміналів 
Туреччини на південному березі 
Чорного моря, до яких плануєть-
ся прокладати нафтопроводи з 
Азербайджану та Ірану.
 Для можливості отримання 
нафти з північного напрямку не-
обхідно добудувати нафтопровід 
«Одеса—Броди» до Балтійського 
узбережжя Польщі.
 Найбільш перспективним 
вважається розвиток економіч-
них стосунків з Іраном, якому 
Україна може забезпечити про-
довольчу незалежність поста-
чанням продуктів сільського гос-
подарства, а Іран, у свою чергу, 
спроможний забезпечити енер-
гетичну незалежність України, 
як постачальник нафти та на-
фтопродуктів, так і модерніза-
цією існуючого та будівництвом 
нового НПЗ. 

Видобути своє
 Одночасно з імпортом нафти 
потрібно розвивати нафтовидо-
бувну галузь України. Традицій-
ні нафти України, як відомо, за-
вжди були особливо придатними 
для виробництва моторних олив 
та парафінів.
 У теперішніх умовах перс-
пективним є розроблення родо-
вищ високов’язких нафт із ме-
тою виробництва високоякісних 
бітумних композицій, для будів-
ництва доріг та іншого застосу-
вання, і нафтових сульфонатів, 
для збільшення видобутку на-
фти з вичерпаних родовищ.
 Як наслідок, високий агро-
промисловий потенціал України 
повинен забезпечити комплекс-
ний розвиток нафтотранспорт-
них коридорів та нафтоперероб-
ної промисловості як для підви-
щення енергетичної безпеки Ук-

раїни, так і  для добробуту наших 
громадян
 Отже, будівництво нового НПК 
та модернізація двох існуючих 
НПЗ дасть можливість перероб-
лення 22 млн. тонн нафти щоріч-
но, що повністю унезалежнить Ук-
раїну від імпорту нафтопродуктів 
та буде щорічно поповнювати на-
ціональну скарбницю в обсязі по-
над 20 млрд. гривень.

Європа вимагає мати резерви
 Зменшення запасів нафти 
та збільшення обсягів світово-
го споживання нафтопродуктів 
призводить до збільшення ри-
зиків виникнення проблем у за-
безпеченні країни нафтою та на-
фтопродуктами. Враховуючи не-
значні обсяги видобутку вітчиз-
няної нафти в Україні — близько 
2 млн. тонн в 2017 році — та те, 
що з шести нафтопереробних за-
водів працює лише один Кре-
менчуцький, котрий переробив 
в 2017 році менше третини від 
можливостей своїх виробничих 
потужностей — 2,35 млн. тонн 
нафти, а також війну на сході 
України, — можна стверджува-
ти про надзвичайно високий рі-
вень таких ризиків в Україні.
 Тож, відповідно до вимоги 
Директиви 2009/119/ЄС та За-
кону України «Про загально-
державну програму адаптації 
законодавства України до зако-
нодавства Європейського Сою-
зу», необхідно мати в наявності 
відповідні об’єми резервуарних 
парків.
 У разі припинення надхо-
дження в Україну нафти і на-
фтопродуктів потребу в них краї-
на зможе задовільнити не більш 
як за 10 днів за рахунок власно-
го видобутку та наявних резер-
вів. А враховуючи, що більшість 
нафтобаз експлуатуються понад 
50 років, на сьогоднішній день 
ситуація з об’єктами зберігання 
мінімальних запасів нафти і на-
фтопродуктів є незадовільною. 
Обладнання нафтобаз є фізично 
зношене і техногенно небезпеч-
не, а самі нафтобази не відповіда-
ють вимогам сучасних норм і пра-
вил щодо їх експлуатації, охоро-
ни навколишнього середовища 
та, як правило, не мають надій-
ного устаткування для виявлен-
ня надзвичайних ситуацій. Од-
ним із характерних прикладів 
потенційної техногенної небезпе-
ки більшості нафтобаз є потужна 
пожежа в червні 2015 року на на-
фтобазі «БРСМ-Нафта» у Василь-
ківському районі Київської облас-
ті, де загинуло п’ятеро людей.
 ...Поствиборча Україна має 
шанс повністю модернізувати 
свою енергетичну галузь, що за-
безпечить поліпшення добробу-
ту громадян України, та досягну-
ти належного рівня національної 
безпеки нашої батьківщини. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Запаси — на 10 днів
Європа вимагає від України збільшити 
обсяги зберігання нафтопродуктів, які нині 
перебувають на критичній межі. А витрати 
на будівництво нових НПЗ могли би взяти 
на себе аграрії

■

Україна втратила не тільки своє нафтовидобування, а й зберігання та переробку стратегічної сировини.
Фото з сайта dyvys.info.

❙
❙

Богдан МАКСИМОВИЧ, 
член-кореспондент Української нафтогазової академії

Наближаємося до чергових виборів нового Президента та нових 
народних депутатів України. На жаль, лише невелика частина на-
ціональних лідерів розуміє проблемні виклики реальному існуван-
ню Української держави, тому саме вона і повинна знайти способи 
показати українському суспільству шляхи подолання наших голо-
вних національних негараздів.
Серед яких — докорінна модернізація вітчизняної енергетики. Ми 
зібрали пропозиції фахівця нафтопереробної галузі з 56-річним 
професійним досвідом щодо шляхів підвищення енергетичної без-
пеки України в трьох секторах нафтогазового комплексу: у нафто-
переробній промисловості, газовій галузі та в системі зберігання 
нафти і нафтопродуктів.

Поствиборча Україна має шанс повністю модернізувати 
свою енергетичну галузь.
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Нерідко іноземні дипломати, працюючи в 
Україні, української мови не вивчають, бо 
їм цілком вистачає прийнятої в диплома-
тичних колах англійської та почасти росій-
ської. А от про амбасадорів трьох країн 
Балтії, які ще донедавна були «республіка-
ми СРСР», такого не скажеш. Вони не тіль-
ки розмовляють українською, а й жартома 
змагаються між собою: хто краще освоїть 
державну мову країни перебування?
Надзвичайний і Повноважний Посол Ес-
тонської Республіки Ґерт Антсу аніскільки 
не поступається колегам, хоч йому, здава-
лось би, мало бути важче, адже його рідна 
мова не належить до індоєвропейських. 
Однак, крім естонської та спорідненої з нею 
фінської, Ґерт Антсу володіє ще сімома 
європейськими мовами, і серед них — ук-
раїнською. Стати поліглотом йому допо-
могли і навчання у зарубіжних вишах (крім 
батьківщини, були також Данія та Польща), 
і попередня кар’єра. Він одинадцять років 
працював в уряді, займаючись підготовкою 
вступу країни в Європейський Союз та зго-
дом очолюючи відповідний закордонний 
офіс. Потім вісім років працював у Брюс-
селі: спочатку заступником естонського 
постійного представника при ЄС, потім 
— послом у Бельгії і водночас Люксембурзі 
та Швейцарії. 2016 року Ґерт Антсу отримав 
призначення у Київ. Сьогодні він відповідає 
на запитання кореспондента «УМ».

«З боку Росії існують гібридні загрози»
 ■ Пане посол, мені хотілось би поча-
ти розмову з питання, яке влітку актив-
но обговорювала наша громадськість. Я 
маю на увазі спільну заяву міністрів юсти-
ції Естонії та Латвії про те, що ваші краї-
ни можуть вимагати від Росії компенса-
ції за збитки, завдані радянською окупа-
цією. Латвія оцінила свої претензії в 300 
мільярдів євро. А в яку суму оцінює збит-
ки Естонія? І які наступні кроки планує ро-
бити в цьому напрямку естонський уряд? 
Для України такий прецедент дуже важ-
ливий, адже ми також — жертви російсь-
кої агресії...
 — Як Україна знає зі свого досвіду, та 
окупація була дуже серйозною і драматич-
ною. У нас були і економічні втрати, і втра-
ти в людях, яких або позбавили життя, або 
на багато років вислали до Сибіру. Якщо 
економічні збитки ще можна прорахувати, 
то набагато важче виміряти грішми людсь-
кі втрати. На початку 90-х років у нас пра-
цювали над цією темою, але точну суму 
так і не назвали. А що стосується вислов-
лювання міністра юстиції, то це все-таки 
його особиста позиція, а не офіційна пози-
ція естонського уряду. Ми зараз не бачимо 
приводу порушувати питання і виставляти 
Росії якийсь рахунок за наші збитки. 
 ■ Росія і нині поводиться агресивно 
щодо Естонії. Досить згадати хоч би не-
давнє захоплення росіянами співробіт-
ника вашої спецслужби на вашій же тери-
торії, порушення повітряного простору чи 
необхідність звести стіну на східному кор-
доні. Чи помітно активізацію російських 
спецслужб у зв’язку з тим, що ви допома-
гаєте Україні?
 — Думаю, наша підтримка України 
не дуже міняє картину. Я не сказав би, 
що є військова загроза, що може відбути-
ся вторгнення. Але з боку Росії існують 
явні гібридні загрози, скажімо, російська 
пропаганда. І діяльність російських спец-
служб, звичайно, триває. Наприклад, мі-
сяць тому наші контррозвідники взяли під 
варту батька і сина. Син працював у Гене-
ральному штабі Естонії, і вони передавали 
інформацію російському ГРУ. Згаданий 
вами наш співробітник уже повернувся 
додому — його обміняли на громадянина 
Естонії, який працював на російські спец-
служби і раніше був у нас засуджений. Так 
що для нас тут нічого нового, ми на цьому 
полі граємо вже з самого початку — з 1918 
року, відколи стали незалежними.
 Це не впливає на наші принципові під-
ходи. Майбутнє України дуже важливе 
для нас, і не може бути по-іншому. Зви-
чайно, ми підтримуємо Україну в Європі, 
на шляху до НАТО, ділимося своїм досві-
дом реформ, зокрема у створенні елект-
ронного уряду. Естонська компанія вигра-
ла тендер і будує зараз електронну систему, 
яка зв’яже інші системи й уможливить об-
мін даними між усіма інституціями, гро-
мадянами тощо. Вона буде готова до кінця 

року і називатиметься «Трембіта». І вже на 
базі цієї системи можна створювати загаль-
нодержавний електронний уряд. Для цьо-
го основні кошти виділив Євросоюз, але до-
дали також Швеція та Естонія. Загалом у 
нас близько тридцяти поточних проектів, 
які ми розвиваємо в Україні. Крім еконо-
мічних, є також проекти у сфері освіти, 
підтримки внутрішньопереміщених осіб. 
Звичайно, надаємо гуманітарну допомогу 
для східного регіону. У грошах це приблиз-
но два з половиною мільйони євро на рік, 
але я думаю, що здобутий вами досвід на-
багато важливіший, ніж названа сума. 

«Середня зарплата в Естонії — 
1300 євро»
 ■ Якщо вже ми торкнулися теми еко-
номічного співробітництва... Ми отрима-
ли великий негатив, втративши частину 
східних областей з їхньою промисловіс-
тю. Думаю, це негативно позначилось на 
всіх міжнародних економічних зв’язках, 
зокрема й на українсько-естонських...
 — Після 2014 року через кризу торгів-
ля впала наполовину. Однак зараз іде зрос-
тання імпорту та експорту з обох боків. Для 
естонських інвесторів Україна все-таки 
завжди була серед десяти найголовніших 
країн. І зараз у нас дедалі більше українсь-
ких інвестицій, тому що українські ком-
панії також вбачають в Естонії можливий 
плацдарм для першого кроку в Європу. У 
першу чергу в Північну Європу, але можна 
казати і про Європу загалом. Їх приваблює 
те, що у нас легко створити і зареєструвати 
підприємство — процедура займає всього 
хвилин двадцять. Використовується систе-
ма електронних послуг, за допомогою якої 
це зробити дуже просто.
 ■ А які галузі цікавлять наших бізнес-
менів? І в які українські галузі інвестують 
естонці?
 — На таке питання важко відповісти, 
тому що сфери дуже різні. Серед найпоміт-
ніших можу назвати корпорацію «Біосфе-
ра» з Дніпра — найбільшого в Європі ви-
робника вологих серветок, який планує 
розширювати виробництво і запускати тех-
нологічні лінії в Естонії. А дві найбільші 
естонські інвестиції вкладені в торговель-
ні центри в Києві та інших містах. Якщо 
говорити про експорт та імпорт, то Естонія 
насамперед постачає рибу та креветки, які 
ловлять естонські риболовецькі судна, а та-
кож меблі, будівельні матеріали. Україна 
везе до нас продукти харчування — різні 

соки, фрукти і тому подібне.
 Водночас, на жаль, є деякі давні вели-
кі проблеми, які ми ще не змогли виріши-
ти, і це дещо охолоджує ентузіазм інвес-
торів. Я маю на увазі торговельний центр 
«Скаймол», коли українські партнери ста-
ли рейдерами і захопили естонську полови-
ну. Було вісім різних арбітражних судів у 
Лондоні, естонська сторона їх виграла, але 
все одно результатів виконання судових рі-
шень поки що не видно. Або інша відома 
історія, коли естонська компанія мала бу-
дувати набережну в Затоці Одеської облас-
ті, а місцеві суперники намагались убити 
адвоката цієї компанії. Це все дуже погано 
впливає на імідж України в очах естонсь-
ких інвесторів. 
 ■ У більшості країн постсоціалістично-
го простору — Латвії, Литві, Болгарії і так 
далі — спостерігається великий відтік на-
селення на Захід. Яка ситуація з цим в Ес-
тонії?
 — У нас із півтора мільйона населення 
стало один мільйон триста тисяч. Причи-
ни тут і в тому, що російськомовні ви ї   ж д-
жали в дев’яності роки, і в тому, що наро-
джувалося людей менше, ніж вмирало, та 
й після вступу в Євросоюз у 2004 році люди 
їдуть на роботу за кордон. Але останні три 
роки ми дуже радіємо, що знов населення 
збільшується: в Естонію приїжджає біль-
ше людей, ніж виїжджає. Це переважно ті, 
хто раніше працював за кордоном і повер-
тається. Важлива причина в тому, що наші 
заробітки стали конкурентоздатними, адже 
середня зарплата в Естонії — майже 1300 
євро на місяць. Це більше, ніж у Польщі, 
Угорщині, Латвії. Компаніям треба розви-
ватись, не можна жити за рахунок того, щоб 
платити низькі зарплати і таким коштом 
конкурувати. Треба знайти інші способи — 
випускати вироби на вищому технологічно-
му рівні, з красивішим дизайном тощо. 
 Нам не вистачає робочої сили. На від-
міну від багатьох інших країн у регіоні, ми 
маємо дуже суворі квоти для отримання 
дозволів на проживання: ми даємо їх при-
близно 1,4 тисячі на рік людям з країн — 
нечленів Євросоюзу (в тому числі і з Украї-
ни). Але є й інші можливості: до нас мож-
на приїжджати з робочою візою. І цим ко-
ристується досить-таки велика кількість 
українців. В окремі місяці ми їм видаємо 
по сімсот робочих віз. Сімсот — для вас не-
багато, але для маленької Естонії така кіль-
кість важлива. 

«Мова — це найважливіше, що у нас є»
 ■ Один із наслідків радянської окупа-
ції — встановлення в Естонії і Латвії піс-
ля відновлення незалежності інституту 
«негромадянина» як спосіб знизити вплив 
учорашньої метрополії на політичне жит-
тя. Які процеси тривали серед «негрома-
дян» упродовж останніх двадцяти семи 
років? Чи зменшилась їх кількість через 
натуралізацію та еміграцію? І як став-
ляться до цього діти «негромадян», які на-
родились і виросли в незалежній Естонії?
 — У 1991 році вони складали приблиз-
ну третину із так званих «неестонців», тоб-
то майже 200 тисяч осіб. Сьогодні їх зали-
шилось приблизно 79 тисяч. Звісно, на це 
число вплинули еміграція та натураліза-
ція. І, звичайно, якась частина людей за 
двадцять сім років померла. До початку 
2016 року не було якогось спеціального 
статусу для їхніх дітей, але з початку 2016 
року вони отримують естонське громадян-
ство автоматично, цей ланцюжок «негро-
мадян» не продовжуватиметься назавжди. 
Хоча, звичайно, у всіх є можливість стати 
громадянами Естонії через механізм нату-
ралізації. Зрозуміло, що треба на якомусь 
рівні знати естонську мову, а її непрос-
то вивчити, особливо людям, які живуть, 

скажімо, у Нарві, на кордоні з Росією. Там 
95 відсотків мешканців російськомовні, і 
навіть якщо в когось є знання естонської 
мови, то нема з ким її вживати на практи-
ці. Та все-таки це більше стосується старих 
людей, яким важче вчити іноземні мови і 
які звикли з радянських часів, що російсь-
ка — найголовніша, інші мови менш важ-
ливі. Тепер уже багато молодих сімей від-
правляють дітей в естонські садочки, ес-
тонські школи, багато молоді виросло зі 
знанням естонської. Буває й так: коли для 
якоїсь компанії чи для урядової інститу-
ції треба знайти молодого співробітника, 
який би володів естонською та російською 
мовами, то запрошують етнічних росіян 
або українців, а не естонців. Естонська мо-
лодь російської вже не знає, а вони знають 
естонську і мають перевагу перед представ-
никами корінної нації. 
 ■ Зате молоді естонці, мабуть, добре 
знають англійську?
 — Так, але російськомовна молодь теж 
знає англійську. Трапляється, що вони й 
між собою розмовляють англійською! У нас 
існують і російськомовні школи для най-
більшої національної меншини, де можна 
здобути освіту російською мовою.
 ■ Останнім часом увага міжнародно-
го співтовариства прикута до нового ук-
раїнського закону про освіту, до тієї його 
частини, яка регулює використання мов 
національних меншин. Як це питання 
розв’язується в Естонії? І як ви оцінюєте 
український освітній закон?
 — Як ви розумієте, у мене щодо цьо-
го неофіційна позиція... Звичайно, ми, ес-
тонці, маленький народ, і мова — це най-
важливіше, найдорожче, що у нас є. Тре-
ба захищати свою мову, особливо після ра-
дянської окупації. Треба піднімати статус 
української мови, і меншинам, які жи-
вуть в Україні, необхідно знати українсь-
ку мову. Цього не можна зробити за один 
день, це тривалий процес. Слід обговорю-
вати складні питання з меншинами, що і 
український уряд, і Міністерство освіти, 
звичайно, роблять. Я особисто вважаю, 
що більшість шкільної програми для мен-
шин має бути українською мовою, це ціл-
ком нормально.
 ■ В Естонії теж така освітня практи-
ка?
 — Так, ми поступово переходимо на 
співвідношення 60 відсотків до 40, як і 
Україна. Плануємо, щоб у 2020 роках у се-
редній школі 60 відсотків предметів викла-
дались естонською мовою, а 40 — російсь-
кою. Я сказав би, що це нормальна частина 
інтеграційного процесу. Треба бути впевне-
ним, що ті російськомовні діти, які закін-
чать російські школи, будуть конкуренто-
здатними на естонському ринку праці. 
Інакше вони поповнюватимуть лави без-
робітних, а це, звісно, погано. 
 ■ Українському читачеві сучасна ес-
тонська література майже невідома, її у 
нас, здається, сьогодні ніхто не перекла-
дає...
 — Ви зачепили тему, дуже важли-
ву для мене. Багато сил наших диплома-
тичних працівників забирають політич-
ний та економічний напрями, пошук ін-
весторів, тому для культури залишаєть-
ся менше часу, ніж хотілось би. В Естонії 
зараз є структура, яка займається видан-
ням естонської літератури іноземними мо-
вами. У мене в планах звернути їхню ува-
гу на українську мову, і це проблема, яку 
треба розв’язувати невідкладно. Зрозумі-
ло, для того, щоб дати комусь грант, тре-
ба мати людину, яка знає мову. Естонсь-
ка вже п’ять років вивчається у Львові, 
де перекладом естонської поезії займаєть-
ся Катя Новак. Сподіваюсь, незабаром ук-
раїнською зазвучить і наша проза. ■

ДИПКУР’ЄР
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нашої країни на шляху до НАТО і українсько-естонську економічну співпрацю
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Ґерт Антсу.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews 2018

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 22.40 #Шоуюри

23.40, 0.50 Танці з зірками

02.15 Комедія «Недотуркані»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Х/ф «Сфера»
13.00 Х/ф «Афера по-

американськи»
15.45 Чекай на мене. Україна»

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.00, 5.20 Подробиці

21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

22.10 Т/с «Однолюби»

00.10 Т/с «Господиня 

великого міста»

02.05 Готуємо разом

02.50 Орел і решка. Шопінг

04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.35 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину 

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30 Х/ф «Мумія-2: 

повернення»

01.45 Телемагазин

03.35 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.19, 6.49 Kids Time

05.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.50 М/ф «Бігфут 

Молодший: стань 

легендою»

08.30 Х/ф «Пустун»

10.30 Х/ф «Конвоїри»

12.30 Х/ф «Залізна 

людина-3»

15.10 Х/ф «На межі 

майбутнього»

17.30, 2.05 Таємний агент

19.00 Ревізор

21.20 Пристрасті за ревізором

00.10 Таємний агент

ICTV

04.55 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Т/с «Відділ 44»

06.00, 19.20 Надзвичайні 

новини 

07.00 Факти тижня. 100 

хвилин 

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05 Факти

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Антизомбі

11.10, 13.25 Секретний фронт

13.45 Х/ф «Життя»
15.35, 16.20 Х/ф 

«Післязавтра»
20.20 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес-4»

22.40 Свобода слова

00.50 Х/ф «Інтереси держави»

02.40 Т/с «Прокурори»

03.25 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 19.50, 21.40 Час-

Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

05.50 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

07.05 Х/ф «Градус чорного 
Місяця»

08.55, 18.20 Свідок. Агенти

09.30 Х/ф «Йшов собака по 
роялю»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.15 Легенди 

карного розшуку

16.30 Свідок

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.50 Таємниці кримінального 

світу

03.10 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Прядка. ч. 1

06.30 Документальна 

програма. 

«Віденськими стежками 

Івана Франка. Подорож 

на захист честі»

07.00 Новини 

07.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.10 Фольк-music

11.20 Погода

11.25 100 років української 

історії 

11.30 100 років українського 

кінематографа

11.40 100 років українського 

мистецтва

11.50 100 років української 

літератури

12.20 Українська читанка. 

Галина Крук

12.30 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро». Дія 1 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Документальний цикл. 

Напам’ять. Михайло 

Волинець

15.40 Ольга Балашова. 

Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний і 

кінетичний

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 Вікно в Америку

19.20 Українська читанка. 

Сергій Жадан

19.30 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля 

22.00 Концертна програма. 

RadioChoir_UA

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

00.45 Вікно в Америку-2 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Прядка. ч. 1

01.40 Концертна програма 

гурту Антитіла «Сонце» 

03.20 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. «Набукко»

05.25 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

05.56 Т/с «Анатомія Грей»

06.54, 15.25 Все буде добре!

08.54, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.54 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

20.00, 23.00 Хата на тата

22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 р.

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

Репортер. Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Помста природи

08.50, 1.10 Т/с «Пляжний 

коп-3»

09.30, 18.15 Спецкор

10.10, 18.50 ДжеДАІ

10.50 Т/с «Опер за викликом-

3»

14.50 Х/ф «В ім-я Бен-
Гура»

16.25 Х/ф «В’язень»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35 Т/с «Касл-8»

23.15 Х/ф «Хижак»
02.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гаддерсфілд» 

— «Ліверпуль». ЧА

07.45 Журнал ЛЧ

08.15 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.45, 17.00, 19.55, 5.30 Топ-

матч

12.00 «Інтер» — «Мілан». ЧІ

13.50 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.05 Журнал ЛЄ

17.05 ЧІ. Огляд туру

18.00 Передмова до матчу 

«Мілан-Аякс» (2002 

/2003 рр.)

18.05 «Мілан» — «Аякс». 1/4 

фіналу (2002/2003 рр.) 

20.05 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ

21.55 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

00.55 «Ювентус» — 

«Дженоа». ЧІ

02.45 Журнал ЛЄ

03.40 «Львів» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Парма» — «Лаціо». 

ЧІ

08.10 «Евертон» — «Кристал 

Пелес». ЧА

10.00, 20.10 Журнал ЛЧ

10.30 «Львів» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

12.20, 14.25 Check-in

12.40 «Челсі» — «МЮ». ЧА

14.55 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

16.40, 2.10 «Великий футбол»

18.25 «Гаддерсфілд» 

— «Ліверпуль». ЧА

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 «Сампдорія» — 

«Сассуоло». ЧІ

23.25 ЧІ. Огляд туру

00.20 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

03.55 «Удінезе» — «Наполі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Невідомий океан

09.45, 17.50 Азія класу люкс

10.45 Скептик

11.55, 2.10 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45 Погляд зсередини

18.45, 20.50 Секретні території

22.45 Скарби зі сховищ

00.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 М/ф «Барбі: казкова 

країна Мермедія»

10.20 Ух ти show

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Лікар Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 1.45 Орел 

і решка

00.00 Х/ф «Оселя зла-3»

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.40 М/ф «Мавпи в космосі-

2: удар у відповідь»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

19.00, 23.00 ЛавЛавCar

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 Енеїда

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Т/с «Незвичайні 

культури»

15.20 Чудова гра

15.50 Т/с «Це цікаво»

16.20 Лайфхак українською

16.50 Концерт Марії Бурмаки 

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00, 21.50, 3.40 Своя земля

19.35 Д/ф «Життя з левами»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25 Олімпійська доба

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.50 Перший на селі

23.20 Перша шпальта

23.45, 3.55 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

02.25 Складна розмова

03.20 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Т/с «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Одруження 

наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews 2018

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 23.35, 0.50 Модель 

XL-2

01.30 Комедія «Недотуркані»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.15, 23.15 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»
12.45, 21.00 Т/с «Я подарую 

тобі світанок»
14.00 Склад злочину
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного
20.00, 5.15 Подробиці
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Т/с «Господиня 

великого міста»
02.00 Орел і решка. Морський 

сезон
02.50 Орел і решка. Шопінг
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25, 2.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.14, 7.39 Kids Time

06.15 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.40, 00.00 Київ вдень та 

вночі

08.45 Т/с «Любов напрокат»

10.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя

17.00, 19.00 Хто проти 

блондинок?

22.00 Х/ф «У пеклі»
01.00 Х/ф «Чоловіча 

робота»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.10 Я зняв!

12.10, 13.20 Х/ф «День 
бабака»

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

21.25 Т/с «Пес-4»

22.40 «На трьох»

23.50 Х/ф «Фунт плоті»
01.55 Т/с «Прокурори»

02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 19.50, 21.40 Час-

Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

06.35 Х/ф «Таємниця 
Чингізхана»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Сашка»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок
12.50 Речовий доказ
15.55, 16.55, 21.25 Легенди 

карного розшуку
23.45 Т/с «Криміналіст»
02.05 Таємниці кримінального 

світу
03.30 Випадковий свідок
03.55 Правда життя. Професії
04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України
06.00 Діалог. Василь 

Герасим»юк — 
Володимир Прядка. ч. 2

06.30 Документальна 
програма

07.00 Новини 
07.05 UA.МУЗИКА. кліп 
07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.10 Сильна доля 
11.20 Погода
11.25 100 років української 

історії 
11.35 100 років української 

літератури
11.45 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою
11.50 100 років українського 

мистецтва
12.20 Українська читанка. 

Сергій Жадан
12.30 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 
Амадей Моцарт. 
«Шаленый день, або 
Весілля Фігаро», дія 2

14.30 РадіоДень
14.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Документальний цикл. 
Напам’ять. Олексій 
Руденко

15.40 Зоя Звиняцьківська. 
Соня Делоне. У 
пошуках універсального 
дизайну

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Лайфхак українською
17.05 Хто в домі хазяїн? 
17.30 NA HI BA 
17.50 Погода 
18.00 Інформаційна година
18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.00 100 років української 

історії 
19.10 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко
19.20 Українська читанка. 

Юрій Вінничук
19.30 Розсекречена історія 
20.30 Відкривай Україну з 

«Суспільним»
21.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
Терція» 

22.00 Концерт Марії Бурмаки 
та Gypsy Lyre «Нове та 
улюблене»

23.00 Новини
23.30 Тема дня 
23.50 Світло 
00.45 РадіоДень
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Прядка. ч. 2

01.40 Концертна програма. 
RadioChoir_UA

02.40 Львівський театр опери 
і балету. Вольфганг 
Амадей Моцарт. 
«Безумний день, або 
весілля Фігаро» 

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.42 Т/с «Коли ми вдома»
06.39, 15.25 Все буде добре!
08.33, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.34, 20.00, 23.00 МастерШеф
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Один за всіх
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 р.

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
Репортер. Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...
12.00 Полудень
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15 Кримінал
17.00 Ситуація
18.10 «Ехо України»
20.00 Прямий ефір
22.00 Підсумки
23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 8.55, 0.55 Т/с 

«Пляжний коп-3»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.05, 1.50 Облом.UA.
13.25 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
15.10 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 Європейський 
WEEKEND

06.45, 20.30 Журнал ЛЧ
07.15 ЧІ. Огляд туру
08.10 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.25 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Інтер» — «Мілан». ЧІ
16.55 «Челсі» — «МЮ». ЧА
18.45 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Юнацька Ліга 
УЄФА

21.00, 23.55 Ніч ЛЧ
21.55 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА
00.45 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА
02.10 «АЕК» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА
04.00 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 10.10 Топ-матч
06.15 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА
08.20 «Шахтар» — «Десна». 

ЧУ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 ЧА. Огляд туру
11.55 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Юнацька Ліга 
УЄФА

13.55 Журнал ЛЧ
14.20 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА
16.05 Передмова до 

матчу «Мілан-Аякс» 
(2002/2003 рр.)

16.10 «Мілан» — «Аякс». 1/4 
фіналу (2002/2003 рр.)

17.55 «Ворскла» — 
«Динамо». ЧУ

19.40 «АЕК» — «Баварія». 
ЛЧ УЄФА

21.50 «МЮ» — «Ювентус». 
ЛЧ УЄФА

23.55 «Янг Бойз» — 
«Валенсія». ЛЧ УЄФА

01.45 «Інтер» — «Мілан». ЧІ

03.35 Огляд вівторка. ЛЧ 
УЄФА

04.05 «Гаддерсфілд» 
— «Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.55 Правда життя
08.40 Таємнича Латинська 

Америка
09.45, 17.50 Азія класу люкс
10.50 Скептик
11.50 Місця сили
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55 Любов, ненависть і 

пропаганда
15.55, 21.45 Річкові монстри
16.45 Погляд зсередини
18.45, 20.50 Секретні території
22.45 Скарби зі сховищ
23.45 Бойові сили
01.25 Містична Україна
02.55 Україна: забута історія
05.10 Історія українських 

земель. Львів

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»
09.00 Ух ти show
11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»
12.45, 19.10 Т/с «Лікар Хаус»
14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 1.00 Орел 
і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.40 Х/ф «Як створити 

ідеального хлопця»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавCar
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 Т/с «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Незвичайні культури

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.50, 4.30 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.35 Д/ф «Життя з левами»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Т/с «Далекий космос»

22.50 Розсекречена історія

23.45, 3.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

05.30 Т/с «Гордість світу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЖОВТНЯ 2018
23 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних

Розпочалася передплата 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Уже йде передплата на «Україну молоду» на 
2019 рік як за електронною версією Каталогу 
видань України «Преса поштою», так і за друко-
ваним Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews 2018

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 23.40, 0.50 Король 

десертів

01.50 Комедія «Недотуркані»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»

12.45, 21.00 Т/с «Я подарую 

тобі світанок»

14.00 Склад злочину

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

22.10 Т/с «Однолюби»

00.10 Х/ф «Сині як море 
очі»

02.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

02.50 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину 

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.10, 7.39 Kids Time

06.15 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.40, 00.00 Київ вдень та 

вночі

08.40 Т/с «Любов напрокат»

10.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя

17.00, 19.00 Любов на 

виживання

22.00 Х/ф «Кікбоксер: 

помста»

01.00 Х/ф «Виходу немає»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.10 Я зняв!

12.10, 13.20 Х/ф «Інтереси 

держави»

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

23.50 Х/ф «Патруль часу»

01.55 Т/с «Прокурори»

02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 19.50, 21.40 Час-

Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55, 9.00 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.20 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.10 Таємниці кримінального 

світу

03.30 Випадковий свідок

03.50 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Прядка. ч. 3

06.30 Документальна 

програма

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

11.20 Погода

11.25 100 років української 

історії

11.35 100 років української 

літератури 

11.45 100 років українського 

кінематографа

12.20 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

12.30 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер. 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

14.30 52 уїк-енди 

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Документальний цикл. 

Напам’ять. Іван Вовк

15.40 Велике інтерв’ю з 

лідером Stoned Jesus 

Ігорем Сидоренком

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 100 років українського 

кінематографа 

19.10 Лайфхак українською

19.20 Українська читанка. 

Софія Андрухович

19.30 Світло 

20.30 Посттравматичний 

синдром 

21.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

22.00 Концертна програма. 

Мій світ Павло Табаков

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Розсекречена історія 

00.45 52 уїк-енди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Прядка. ч. 3

01.40 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

02.40 Документальна 

програма. «Фатальна 

жінка Марко Вовчок»

03.35 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер. 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.50, 15.25 Все буде добре!

08.50, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.50, 20.00, 23.00 МастерШеф

12.30 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 р.

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

Репортер. Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 0.55 Т/с 

«Пляжний коп-3»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Помста природи

14.00 Х/ф «Гарячі голови»
15.30 Х/ф «Гарячі голови-2»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

01.50 Х/ф «Погодні війни»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Юнацька Ліга 

УЄФА

08.10 «МЮ» — «Ювентус». 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 4.05 «Янг Бойз» 

— «Валенсія. ЛЧ УЄФА

12.10 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

13.55 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

15.10 Сіткорізи

16.05, 18.50 Ніч ЛЧ

17.00 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

19.40 «Брюгге» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

21.50 «ПСЖ» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

23.55 «Барселона» — 

«Інтер». ЛЧ УЄФА

01.45 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

03.10 Журнал ЛЄ

ФУТБОЛ-2

06.00, 12.35, 18.15 Огляд 

вівторка. ЛЧ УЄФА

07.20, 10.05 Ніч ЛЧ

08.15, 0.25 «Шахтар» 

— «Ман Сіті». ЛЧ 

УЄФА

10.55 «АЕК» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

13.45 «МЮ» — «Ювентус». 

ЛЧ УЄФА

15.30 Журнал ЛЄ

16.25 «Янг Бойз» — 

«Валенсія». ЛЧ УЄФА

19.40 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

ЛЧ УЄФА

21.50 ЛЧ. ONLINE

02.15 «Брюгге» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

04.05 «ПСЖ» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 12.50 Правда життя

08.00 Таємнича Латинська 

Америка

09.00, 17.10 Азія класу люкс

10.00 Скептик

11.00 Місця сили

12.00, 19.40 Речовий доказ

14.25 Любов, ненависть і 

пропаганда

14.55, 21.45 Річкові монстри

15.45, 22.45 Погляд зсередини

18.10, 20.50 Секретні території

23.45 Бойові сили

02.20 Містична Україна

03.30 Ліліпути

03.55 Єврорабині

04.20 Жертви краси

05.10 Органи на експорт

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 Ух ти show

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Лікар Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 0.50 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Спляча 

красуня»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

19.00, 23.00 ЛавЛавCar

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10 РадіоДень

13.35 Незвичайні культури

14.30 52 уїк-енди

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.35 Д/ф «Життя з левами»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45, 2.25 Складна розмова

22.15 Т/с «Далекий космос»

22.50 Схеми. Корупція в 

деталях

23.20 Наші гроші

23.45, 3.55 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Т/с «Гордість світу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЖОВТНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.35 Чистоnews 2018

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45 Гроші 2018

22.45 Право на владу 2018

00.50 Комедія «Недотуркані»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»

12.50, 21.00 Т/с «Я подарую 

тобі світанок»

14.00 Склад злочину

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 4.00 Подробиці

22.00 Т/с «Однолюби»

00.00 Х/ф «Гу-га»
02.40 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину 

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.40 Абзац

06.19, 7.44 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.45, 0.20 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Любов напрокат»

10.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Х/ф «Кікбоксер: 

реванш»

01.10 Х/ф «У пеклі»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

10.10 Секретний фронт

11.10 Я зняв!

12.10, 13.20 Х/ф «Фунт плоті»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

21.20 Т/с «Пес-4»

22.20 Нові лідери

00.00 Х/ф «Найманий вбивця»

01.50 Т/с «Прокурори»

02.35 Т/с «Патруль 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 19.50, 21.40 Час-

Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Я маю право

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Чужі тут не 
ходять»

07.15 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Висота»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.20 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.30 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Прядка. ч. 4

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

11.20 Погода

11.25 100 років української 

історії 

11.40 100 років українського 

мистецтва

11.50 #ПроСлово з Сергієм 

Жаданом

11.55 100 років української 

літератури

12.20 Українська читанка. 

Софія Андрухович

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. 

Ілля Пелюк, Олексій 

Харченко. Принцеса 

Лебідь

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Документальний цикл. 

Напам’ять. Анжеліка 

Рудницька 

15.55 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 100 років української 

літератури

19.10 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченко

19.20 Українська читанка. 

Павло Коробчук

19.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Зубицький. Покоління 

вісімдесятників

20.30 Посттравматичний 

синдром

21.00 Букоголіки 

21.25 Лайфхак українською

21.55 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Світло 

00.45 РадіоДень

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Прядка. ч. 4

01.40 Концертна програма. 

Мій світ Павло Табаков

02.40 Документальна 

програма. Богдан 

Гаврилишин. Місія-

Свобода 

03.35 Київський академічний 

Молодий театр. 

Ілля Пелюк, Олексій 

Харченко. «Принцеса 

Лебідь»

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.45, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.45 МастерШеф

12.25 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Один за всіх

20.00, 23.00 Зважені та щасливі

22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 р.

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

Репортер. Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 0.55 Т/с 

«Пляжний коп-3»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55, 3.40 Облом.UA.

15.25 Х/ф «Погодні війни»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35 Т/с «Кістки»

23.15 Т/с «Касл-8»

01.50 Х/ф «Хижак»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Брюгге» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

07.45, 3.35 Сіткорізи

08.15 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25, 1.45 ПСЖ» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

12.15 ЛЧ. ONLINE

14.35 Топ-матч

14.45 Журнал ЛЄ

16.05 «Барселона» — 

«Інтер». ЛЧ УЄФА

17.55 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

18.45 Шлях до Баку

19.50 «Карабах» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

21.50 «Бешикташ» — 

«Генк». ЛЄ УЄФА

23.55 «Севілья» — 

«Акхісар». ЛЄ УЄФА

04.05 «Спортінг» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.35 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

07.20 «АЕК» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

09.10, 18.45 Журнал ЛЄ

10.05 «Барселона» — 

«Інтер». ЛЧ УЄФА

11.55 «Брюгге» — 

«Монако». ЛЧ УЄФА

13.45 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

ЛЧ УЄФА

16.55 «ПСЖ» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

19.40 «Спортінг» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

21.50 «Ренн» — «Динамо 

(К)». ЛЄ УЄФА

23.55 Шлях до Баку

00.40 «МЮ» — «Ювентус». 

ЛЧ УЄФА

02.30 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

03.30 ЛЧ. ONLINE

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Таємнича Латинська 

Америка

09.45, 17.50 Азія класу люкс

10.50 Скептик

11.40 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Бойові сили

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.50 Скарби зі сховищ

18.45, 20.50 Секретні території

22.45 Погляд зсередини

01.20 Містична Україна

02.45 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 Ух ти show

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Лікар Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00, 0.50 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.40 Х/ф «Гарфілд»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

19.00, 23.00 ЛавЛавCar

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Незвичайні культури

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

17.00 Малевич. Український 

квадрат

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.35 Д/ф «Життя з левами»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Далекий космос»

22.50 Сильна доля

23.45, 3.55 #МузLove з Любою 

Морозовою

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Т/с «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження наосліп

12.50, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.15 Ліга сміху 2018

22.20 Ігри приколів 2018

23.20 Розсміши коміка

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 

Даунтон»

13.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

14.00 Склад злочину

14.50, 15.45, 16.45, 2.00 

Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

22.00 Т/с «Однолюби»

00.00 Х/ф «Ніагара»
04.15 Д/п «Осінній марафон 

Олега Басилашвілі»

04.45 Top Shop

05.15 Удачний проект

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Мій кращий 

ворог»

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук-2»

19.50 Говорить Україна

22.00, 00.00, 2.30 Т/с 

«Прости»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

04.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 2.50 Служба розшуку 

дітей

03.15, 2.55 Зона ночі

04.20 Абзац

06.04, 6.59 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.00, 23.40 Київ вдень та 

вночі

08.00 Ревізор

10.20 Пристрасті за ревізором

13.10 Будиночок на щастя

16.20, 19.00 Топ-модель

21.40 Любов на виживання

00.40 Х/ф «Крута 

Джорджія»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10 Я зняв!

12.10, 13.20 Х/ф «Патруль 

часу»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»

17.40, 0.20 Т/с 

«Марк+Наталка»

20.20 Антизомбі

21.30 Дизель-шоу

03.55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 19.50, 21.40 Час-

Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Драйв

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15 Х/ф «Інспектор 

карного розшуку»

06.50 Х/ф «Будні карного 

розшуку»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.55, 21.20 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.25 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Вадим 

Пепа

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

10.00 Погода

10.10 Відкривай Україну з 

Суспільним 

11.20 Погода

11.25 100 років української 

історії

11.30 100 років українського 

кінематографа

11.45 100 років української 

літератури

11.55 100 років українського 

мистецтва

12.20 Українська читанка. 

Павло Коробчук

12.30 Національна опера 

України. Віденський 

вальс

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.30 Документальна 

програма. Українська 

рапсодія

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 100 років українського 

мистецтва

19.10 Лайфхак українською

20.30 Музеї. Як це працює?

21.00 Документальна 

програма. Одеський 

оперний «…нехай 

корабель пливе…» 

22.30 Як дивитися кіно 

23.00 Х/ф «Велика краса»

01.40 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

02.40 Документальна 

програма. 

Сімдесятники. Сергій 

Параджанов

03.35 Національна опера 

України. «Віденський 

вальс»

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

06.10 Х/ф «Мама мимоволі»
08.50 Т/с «Швидка 

допомога»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Один за всіх

19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 р.

23.00 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Репортер. Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00 Підсумки

19.00 «Ехо України»

22.00 Поярков. NEWS

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55 Т/с «Пляжний коп-3»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Відеобімба

15.25 Х/ф «Ласкаво 

просимо у джунглі»

19.25 Х/ф «Ямакасі»

21.15 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

23.20 Змішані єдиноборства. 

UFC 214. Вечір 

скандальних нокаутів

01.40 Т/с «Опер за викликом-3»

03.30 Облом.UA.

04.20 Цілком таємно

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Інтер». ЛЧ УЄФА

07.45 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

08.15, 4.05 «Севілья» 

— «Акхісар». ЛЄ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Бешикташ» — 

«Генк». ЛЄ УЄФА

12.10, 3.00 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.50 Шлях до Баку

17.10 «Карабах» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

19.00 «Ренн» — «Динамо» 

(К). ЛЄ УЄФА

21.40 Топ-матч

22.00 ЧІ. Передмова до туру

22.50 «Спортінг» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

00.40 Світ Прем’єр-ліги

01.10 «МЮ» — «Ювентус». 

ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 22.35 «Бешикташ» 

— «Генк». ЛЄ УЄФА

07.50, 12.35 Шлях до Баку

08.55 «Карабах» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

10.45 «Ренн» — «Динамо 

(К)». ЛЄ УЄФА

13.25 «Спортінг» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

15.15 «Барселона» — 

«Інтер». ЛЧ УЄФА

17.00 Світ Прем’єр-ліги

17.30 «Севілья» — 

«Акхісар». ЛЄ УЄФА

19.20 ЧІ. Передмова до туру

19.50, 2.50 «Шахтар» 

— «Ман Сіті». ЛЧ 

УЄФА

21.40 Журнал ЛЄ

00.25 ЛЧ. ONLINE

04.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Таємнича Латинська 

Америка

09.45, 17.50 Азія класу люкс

10.50 Скептик

11.40 Місця сили

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Бойові сили

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.50 Скарби зі сховищ

18.45, 20.50 Секретні території

22.45 Погляд зсередини

01.20 Містична Україна

02.45 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 М/ф «Країна фей Барбі: 

чари веселки»

10.20 Ух ти show

11.00, 17.30 Т/с «Дорогий 

лікар»

12.45, 19.10 Т/с «Лікар Хаус»

14.30, 15.30, 16.30, 21.00, 

22.00, 23.00 Орел і 

решка

01.00 Вечірній квартал

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.40 Х/ф «Стрибок вгору»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.30 М/ф «Замбезія»

18.00 Чотири весілля

19.00, 0.30 ЛавЛавCar

21.00 М/ф «Нарешті вдома»

22.45 Х/ф «Не погрожуй 

південному централу, 

попиваючи сік у себе 

в кварталі»

01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Незвичайні культури

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Енеїда

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.35 Д/ф «Життя з левами»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Яскраві моменти

22.00 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.00 Лайфхак українською

23.20, 5.30 Т/с «Гордість 

світу»

02.25 Роздягалка

03.35 Тема дня

04.00 52 вікенди

04.30 Фольк-music

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЖОВТНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 Гроші 2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 10.35 Їмо за 100

11.20, 23.15 Світське життя 

2018

12.25 Модель XL-2

14.15 Вечірній квартал

16.20 Жіночий квартал

18.30 Розсміши коміка 2018

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал 2018

00.15 Ігри приколів 2018

01.15 Вечірній Київ

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.40 Чекай на мене. Україна

08.40 Х/ф «Йшов 
четвертий рік війни»

10.30 Х/ф «Назад дороги 
немає»

14.30 Т/с «Абатство Даунтон»

20.00 Подробиці

20.30 Крутіше за всіх

22.20 Х/ф «Я тебе ніколи 
не забуду»

00.20 Х/ф «Дике кохання»
02.45 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь...»
03.05 Д/п «Б. Брондуков. 

Комік з сумними 

очима»

03.45 Стосується кожного

05.15 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

08.00, 15.20 Т/с «Віддай мою 

мрію»

16.15, 20.00 Т/с «Аметистова 

сережка»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Т/с «Люба. Любов»

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «Люба. Кохання»

02.50 Реальна містика

05.10 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.59, 7.59 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Заробітчани

14.00 Хто проти блондинок?

16.00 Хто зверху?

18.00 М/ф «Альоша Попович 

й Тугарин Змій»

19.30 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»

21.00 Х/ф «Перший 

месник»

23.20 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»

01.20 Х/ф «Крута 

Джорджія»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15, 12.45 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

14.55 Т/с «Пес»

19.10 Х/ф «Три ікси: 
реактивізація»

21.20 Х/ф «Викрадена-3»
23.45 Х/ф «Найманий 

убивця»
04.45 Т/с «Прокурори»

03.45 Х/ф «Екіпаж машини 
бойової»

04.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.05, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

15.10 Код успіху

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 1.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.15, 4.45 Top Shop

06.15 Х/ф «Вічний поклик»

12.00 Україна вражає

12.55 Речовий доказ

16.05 Легенди карного 

розшуку

19.00, 2.10 Свідок

19.30 Х/ф «Суєта суєт»

21.15 Х/ф «Гра в чотири 

руки»

23.20 Х/ф «Шах і мат»

01.10 Таємниці кримінального 

світу

02.40 Випадковий свідок

03.00 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Головна роль. Галина 

Яблонська 

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Дивовижний 

світ потягів

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.15 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.30 Хочу бути

08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. Х/ф 

«Підмінена королева»

10.30 Фольк-music

11.30 Енеїда

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

13.55 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ 

14.30 Чудова гра 

15.00 Документальна 

програма. Незвідане 

Закарпаття. 

Ужгородський скансен

15.20 Документальна 

програма. Незвідане 

Закарпаття. Сонячний 

годинник

16.00 Фольк-music 

17.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

18.00 Концертна програма. 

Вони присягнули на мир 

і волю

19.05 Світло 

20.00 Документальна 

програма. Бій за гору 

Маківка

21.00 Концертна програма. 

Андрухович і Карбідо. 

Літографії

22.00 Біографії великих. 

Просвітлений. 

Біографія Далай Лами

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов. 

«Горе з розуму», 18+

01.05 Музеї. Як це працює? 

01.40 Документальна 

програма. Одеський 

оперний «…нехай 

корабель пливе…» 

03.00 Головна роль. Галина 

Яблонська 

03.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Зубицький. Покоління 

вісімдесятників

05.00 Документальна 

програма. Бій за гору 

Маківка 

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.55 Битва екстрасенсів

13.00 Зважені та щасливі

16.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

21.55 Invictus. Ігри нескорених 

2018 р.

23.00 Цієї миті рік потому

ПРЯМИЙ

09.00, 23.00 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 19.00 Репортер. 

Новини

10.15, 11.15, 14.15 LIVE

12.15 МЕМ

13.00 Споживач

15.00 Концерт

16.00 18 мінус

17.00 Кисельов. Авторське

18.15 Кримінал

19.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

20.00 THE WEEK

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 Загублений світ

14.55 Х/ф «Гарячі голови»
16.25 Х/ф «Гарячі голови-2»
18.10 Х/ф «Прямий контакт»

20.00 Х/ф «Хижаки»
22.00 Х/ф «Хижак-2»
00.05 Х/ф «Мега піранья»

01.55 Т/с «Опер за викликом-3»

02.55 Облом.UA.

03.20 Цілком таємно

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC Fight Night

ФУТБОЛ-1

06.00 «Спортінг» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

07.45, 15.10 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «ПСЖ» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.25 «Ренн» — «Динамо» 

(К). ЛЄ УЄФА

15.55 «Аталанта» — 

«Парма». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

17.55 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

18.50 Топ-матч

18.55 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Торіно» — 

«Фіорентина». ЧІ

23.25 «Бешикташ» — 

«Генк». ЛЄ УЄФА

01.15 «Десна» — 

«Маріуполь». ЧУ

03.05 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

ЛЧ УЄФА

03.55 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.30, 5.15 Світ 

Прем’єр-ліги

06.30 «Янг Бойз» — 

«Валенсія». ЛЧ УЄФА

08.20 «Бешикташ» — 

«Генк». ЛЄ УЄФА

10.10 ЧА. Передмова до туру

10.40 ЧІ. Передмова до туру

11.10, 0.45 «Карабах» 

— «Ворскла». ЛЄ 

УЄФА

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55, 18.55 Тур ONLINE

13.55 «Десна» — 

«Маріуполь». ЧУ

14.45, 20.15 Футбол NEWS

16.55 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

22.00 «Барселона» — 

«Інтер». ЛЧ УЄФА

23.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

02.35 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

03.25 «АЕК» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 Брама часу

07.45, 18.25 У пошуках істини

09.40 Бойові сили

11.45 «Титанік»: народження 

легенди

13.25 Прокляття двійників 

Титаніка

14.25 Таємнича Латинська 

Америка

16.25 Річкові монстри

21.00 Секрети квантової 

фізики

23.40 Містична Україна

01.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30, 17.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.10, 19.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00 Ух ти show

13.10 М/ф «Країна фей Барбі: 

чари веселки»

14.35, 21.00, 22.00, 1.50 Орел 

і решка

00.00 Х/ф «Жінка в 

чорному»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Листоноша Пет»

12.45 Х/ф «Пані Метелиця»

14.00 Чотири весілля

17.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 БарДак

02.00 17+

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.35 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

10.00 Лайфхак українською

10.15 Т/с «Це цікаво»

10.40 Чудова гра

11.10, 16.35 Телепродаж

11.30 Хто в домі господар?

12.00 Сильна доля

13.05 Х/ф «Пророк 
Мойсей — вождь-
визволитель»

15.00 Казки, перевірені часом

17.00 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00, 5.05 Розсекречена 

історія

21.25 Промінь живий

22.35 Неповторна природа

23.05, 4.00 Світло

00.05 Незвичайні культури

01.40 Концерт гурту 

«Піккардійська терція»

02.10 Смачні історії

03.00 ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ 

ЧАС

03.20 Війна і мир

03.05 Д/п «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 1.50 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55, 11.00, 12.20, 13.45 Світ 

навиворіт-3

14.50 Комедія «Наречена-

втікачка»

17.05 Комедія «Диявол 

носить «прада»

19.30, 4.50 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.30 Ліга сміху 2018

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.25 Великий бокс. Сергій 

Дерев’янченко 

— Даниель Джейкобс

08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон-2

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.10 Х/ф «Вулкан 
пристрастей»

14.00 Т/с «Абатство Даунтон»

18.00 Крутіше за всіх

20.00 Подробиці

20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Вбити 

посланця»
01.10 Речдок

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Аметистова 

сережка»

12.35 Т/с «Прости»

17.00, 21.00 Т/с «Краще за 

всіх»

19.00 Сьогодні. Підсумки 

20.00 Головна тема

23.10 Х/ф «Дружина 

Штірліца»

01.00, 2.30 Історія одного 

злочину 

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Зона ночі

06.00 Стендап-Шоу

06.59, 9.44 Kids Time

07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»

09.45 М/ф «Том і Джеррі: 

гігантська пригода»

10.50 М/ф «Панда кунг-фу»

12.45 М/ф «Альоша Попович 

й Тугарин Змій»

14.15 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»

15.50 Х/ф «Перший месник»
18.10 Х/ф «Перший месник: 

друга війна»
21.00 Х/ф «Перший месник: 

протистояння»
00.00 Х/ф «Чоловіча робота»

ICTV

05.25 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40, 12.45 Факти

06.05 Інсайдер

08.00 Т/с «Відділ 44»

11.55, 13.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»

14.15 Х/ф «Викрадена-3»

16.35 Х/ф «Три ікси: 

реактивізація»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин 

20.35 Х/ф «Хітмен: Агент 47»

22.30 Х/ф «Хітмен»

00.25 Х/ф «Кримінальний 

талант»

03.25 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 0

21.00, 23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20, 21.40, 3.00 Час-Time

19.10 Стоп корупції!

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Винна Карта

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

07.25 Т/с «Я — охоронець»

10.50 Х/ф «Проект 
«Альфа»

12.30 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

14.10 Х/ф «Улюблений 
зять»

17.00 Х/ф «Гра в чотири 
руки»

19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Драйв»
00.00 ЧУ з шосейно-кільцевих 

перегонів. Фінал

01.10 Х/ф «Шах і мат»

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Територія Кіно. Юрій 

Гармаш

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

07.35 Двоколісні хроніки 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. 

Мультиплікаційний 

фільм. Саффі 

10.30 Фольк-music

11.30 Енеїда

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Хельсинки

14.00 Букоголіки 

14.30 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

14.55 Сильна доля 

16.00 Фольк-music 

17.05 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

18.00 Концертна програма. 

Вони присягнули на мир 

і волю

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Промінь живий 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Львівський театр опери 

та балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. «Дон 

Жуан»

01.45 Територія Кіно. Юрій 

Гармаш

03.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

 

СТБ

05.25 Х/ф «Мама 
мимоволі»

07.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.00 Все буде смачно!

10.45 Караоке на майдані

14.25 МастерШеф

17.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00 Споживач

10.00 Кисельов. Авторське

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00 Репортер. Новини

11.15, 14.15 LIVE

12.15, 19.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

13.15 МЕМ

15.15 Слова і музика

16.15 18 плюс

17.15 Кримінал

18.00, 22.00 THE WEEK

20.00 Підсумки тижня

КАНАЛ «2+2»

06.00, 00.00 Змішані 

єдиноборства. UFC 

Fight Night

08.00 М/ф

09.50 Помста природи

11.10 Загублений світ

12.10 Шалені перегони

13.10 Х/ф «Ямакасі»
15.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо у джунглі»
16.50 13 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Львів»

19.00 Х/ф «Погоня»
20.30 Х/ф «Втеча»
23.00 Профутбол

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ренн» — «Динамо» 

(К). ЛЄ УЄФА

07.45, 18.25 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

10.00, 14.45, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Моя гра

10.55 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

12.40, 3.10 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

16.15 «Кальярі» — «К’єво». 

ЧІ

16.45 Футбол Tables

17.55, 0.50 Журнал ЛЧ

18.55 Моя гра

19.25 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Кристал Пелес» — 

«Арсенал». ЧА

01.20 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

04.05 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Торіно» — 

«Фіорентина». ЧІ

07.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

08.45 «Десна» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.35 Журнал ЛЧ

11.05 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

12.55 Моя гра

13.25 «Сассуоло» — 

«Болонья». ЧІ

14.15, 16.25, 18.55, 22.15 

Футбол Tables

15.25 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

17.30 Топ-матч

17.45 Передмова до матчу 

«МЮ-Евертон». ЧА

17.50 «МЮ» — «Евертон». ЧА

20.00 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

20.55 Журнал ЛЧ

21.25 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

23.25 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

00.30 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

02.15 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

04.05 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.15 Брама часу

08.50, 18.25 У пошуках істини

10.40 Бойові сили

12.40 Секрети квантової 

фізики

14.30 Таємнича Латинська 

Америка

15.30 Природа сьогодення

16.30 Річкові монстри

21.00 Титанік: народження 

легенди

22.00 Прокляття двійників 

Титаніка

22.50 Секретні території

23.40 Теорія Змови

05.05 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30 Ух ти show

09.30, 17.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

11.10, 19.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00 М/ф «Барбі і 

Кришталевий замок»

14.35, 21.00, 22.00 Орел і 

решка

00.00 Вечірній квартал

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Пригоди 

монстро-подружок. 

День усіх монстрів»

12.35 Х/ф «Спляча 
красуня»

13.45 М/ф «Замбезія»

15.15 Чотири весілля

17.15 М/ф «Нарешті вдома»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Х/ф «Не погрожуй 
південному централу, 
попиваючи сік у себе 
в кварталі»

01.45 17+

02.45 Панянка-селянка

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

09.40 Х/ф «Пророк 
Мойсей — вождь-
визволитель»

11.25 Т/с «Світ дикої 

природи»

12.00 Енеїда

13.00 Лайфхак українською

13.25, 16.35 Телепродаж

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

15.00 Фольк-music

16.10 Своя земля

17.00 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Ігри імператорів

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 Промінь живий

23.00 Д/ф «Імперія»

00.05 Т/с «Незвичайні 

культури»

01.35 Концерт гурту 

«Піккардійська терція»

02.10 Смачні історії

03.20 Війна і мир

04.00 Світло

05.05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЖОВТНЯ 2018

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
28 жовтня
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«Фейсбук» 
під вогнем 
критики
Інвестори вимагають 
відставки гендиректора 
Марка Цукерберга
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Четверо провідних державних 
інвесторів соціальної мережі «Фей-
сбук» у США закликали  Марка Цу-
керберга, щоб він подав у відставку з 
посади генерального директора фір-
ми. Така вимога спричинена скан-
далами, пов’язаними, зокрема, з 
масштабним витоком персональних 
даних користувачів, пропагуван-
ням фейкових новин та роллю сер-
вісу у втручанні зовнішніх елемен-
тів у президентські вибори в США. 
Це, нагадаємо, зашкодило репута-
ції «Фейсбука» і спричинило падін-
ня вартості його акцій. При цьому 
в Європі «Фейсбуку» теж загрожу-
ють санкції. Єврокомісія закликає 
керівництво соціальної мережі під-
порядкуватися правилам ЄС. 
 «Фейсбук» відіграє занадто ве-
лику роль у суспільстві, й тому не-
обхідно, щоб його керівництво було 
незалежним і гідним довіри, наго-
лосив один з інвесторів, глава ау-
диторського бюро міста Нью-Йорк 
Скотт Стрінгер. 
 Пропозицію позбавити Цукер-
берга посади гендиректора і подан-
ня до ради директорів фірми пропо-
зиції створення посади незалежного 
гендиректора з метою поліпшення 
внутрішнього нагляду в ній, вису-
нуті холдинговим фондом Trillium 
Asset Management, окрім глави ау-
диту Стрінгера, підтримали також 
інвестиційні фонди штатів Іллінойс, 
Пенсильванія та Род-Айленд. 
 Ідея заміни Цукерберга неза-
лежним генеральним директором 
має, швидше, символічний харак-
тер, оскільки, як пише агенція dpa, 
його позиції і впливи у «Фейсбуці» 
є «практично абсолютними» і поз-
бавлення його посади практично 
не може відбутись, якщо він сам не 
забажає цього. Цукерберг володіє 
контрольним пакетом акцій фірми 
і займає в ній посаду голови прав-
ління.
 Однак інвестори наголошують, 
що таким чином хочуть приверну-
ти увагу до проблем, з якими зіш-
товхується «Фейсбук», та викли-
кати дебати на тему шляхів вирі-
шення цих проблем на щорічному 
зібранні акціонерів компанії, яке 
заплановане на травень 2019 року. 
 Подібна спроба призначення 
для мережі «Фейсбук» незалеж-
ного гендиректора була здійснена 
ще 2017 року, але виявилась невда-
лою. ■

■

Росія готується до військової 
операції в Лівії 
 Британський таблоїд «Сан» iз посиланням на 
джерела в британському уряді повідомив, що Мос-
ква направила в Східну Лівію для підтримки коман-
дуючого Лівійською національною армією маршала 
Халіфа Хафтара кілька десятків військовослужбовців 
спецназу та співробітників Головного управління Ген-
штабу. Згідно з урядовими джерелами, російські вій-
ськові та розвідники мають зайнятися інструктажем 
армії Хафтара, якому Росія постачає важке озброєн-
ня. За даними газети, на сході Лівії вже є російські 
протикорабельні крилаті ракети «Калібр» та зенітно-
ракетні комплекси С-300. У двох містах на північно-
східному узбережжі Середземного моря, Бенгазі та 
Тобрук, були відкриті дві військові бази під прикрит-

тям російських найманців із приватної воєнної кам-
панії, так званої «ЧВК Вагнера». Джерела видання 
РБК, близькі до російського Міноборонпрому, а та-
кож лівійської влади, підтвердили інформацію бри-
танської газети про військову активність Росії в Лівії. 
Джерела РБК стверджують, що перекидання «еліт-
них десантних підрозділів» iз Підмосков’я до Лівії 
розпочалось ще кілька місяців тому і пов’язане з ін-
тересом Кремля до багатих лівійських нафтогазових 
родовищ. Інше російське видання, Агенція політичних 
новин (АПН), прямо повідомляє, що Росія готуєть-
ся до воєнної кампанії в Лівії. Після повалення ре-
жиму Муаммара Каддафі в 2011 році Лівія розпа-
лась на кілька частин. Маршал Халіф Хафтар, союз-
ник Володимира Путіна, контролює схід і частину пів-
дня країни. Захід країни контролює уряд національної 

єдності, який був створений 2016 року за підтримки 
РБ ООН. 

Названо переможця 
Букерівської премії
 У 2018 році Букерівську премію отримала пись-
менниця з Північної Ірландії Анна Бернс за роман 
«Молочник». У романі розповідається історія любові 
молодої дівчини до одруженого чоловіка. Сам твір 
ведеться від першої особи — головної героїні. Член 
журі конкурсу Кваме Ентоні Аппіа зазначив, що «ніх-
то з журі раніше не читав нічого подібного». Дуже 
своєрідний стиль Анни Бернс кидає виклик повся-
кденному мисленню та формі в дивовижній і захоп-
ливій прозі. Це пронизана гумором історія про жорс-
токість, сексуальні домагання та спротив, додав він. 

Анна Бернс отримала чек на 50 тисяч фунтів стерлін-
гів. Письменниця стала першим автором з Північної 
Ірландії, який отримав Букерівську премію. 

Спецслужби ФРН запобігли 
масштабному теракту
 Німецькі спецслужби попередили в країні масш-
табний теракт,  який планувало здійснити екстреміст-
ське угруповання «Ісламська держава» (ІД). Це стало 
результатом більш ніж річної операції, повідомляють   
німецькі ЗМІ. Напад планували під час одного з му-
зичних фестивалів. Для вчинення теракту в Німеччи-
ну мали в’їхати три групи злочинців. Аби вони потра-
пили безперешкодно до країни, на півночі Німеччи-
ни шукали жінок, які були б готові вийти заміж за по-
тенційних терористів.■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Міністр закордонних справ 
Литви Лінас Лінкявічус, який 
брав участь у зустрічі міністрів 
закордонних справ країн Єв-
росоюзу цього тижня у Люк-
сембурзі, в ексклюзивному 
інтерв’ю «Радіо «Свобода» роз-
повів: «Ви знаєте, що багатьом 
із нас, 28-ми (міністрів закор-
донних справ країн-членів Єв-
росоюзу. — Ред.), не так лег-
ко ухвалювати швидкі рішен-
ня, особливо, напевно, коли 
йдеться про санкції. Завжди є 
певний скептицизм від деяких 
країн».
 І добре відомо, кого він мав 
на увазі. За даними агенції 
«Рейтер», новий план із запро-
вадження санкцій проти Росії 
через кібератаки широко під-
тримують держави ЄС, але не 
Італія. Уряд цієї країни не ста-
не підтримувати продовжен-
ня санкцій ЄС щодо Росії. Про 
це  заявив віце-прем’єр Італії 
Маттео Сальвіні під час візи-
ту до Москви. «Я почуваюся 
тут удома. Не так, як у деяких 
європейських країнах», — за-
явив Сальвіні, перебуваючи 
з візитом у Росії. «Я приїхав 
сюди, бо переконаний, що сан-
кції — це економічне, соціаль-
не і культурне безумство», — 
заявив Сальвіні.
 Сальвіні пообіцяв «зроби-

ти все», щоб припинити, або 
принаймні уникнути автома-
тизму в подовженні дії санк-
цій щодо Росії, які він назвав 
«примхою». Зокрема, він за-
кинув ЄС, що той запрова-
див санкції щодо Росії за «ні-
бито порушення проти Украї-
ни», але при цьому не вдався 
до жодних дій проти Туреч-
чини, яка окупувала північну 
частину Кіпру. «Якщо нас поп-
росять підтвердити (дію санк-
цій. — Ред.), ми скажемо ні», 
— заявив Сальвіні.
 Ще у липні поточного року 
Маттео Сальвіні, лідер право-
популістської партії «Ліга Пів-
ночі», заявляв, що покладе 
край санкціям ЄС щодо Росії. 
Сальвіні також неодноразо-
во висловлював захоплення 
російським президентом Воло-
димиром Путіним. Окрім того, 
«Ліга Півночі» у 2017 році під-

писала угоду про співпрацю з 
російською правлячою пар-
тією «Єдина Росія».
 Наступного тижня до 
російської столиці має прибу-
ти прем’єр-міністр Італії Джу-
зеппе Конте, він планує зус-
трітися з Путіним і прем’єр-
міністром Дмитром Медведє-
вим. Глава уряду Італії раніше 
дав зрозуміти, що на засіданні 
лідерів ЄС 18-19 жовтня зап-
ропонує дозволити Європей-
ському інвестиційному банку 
(ЄІБ) та Європейському бан-
ку рекон струкції і розвитку 
(ЄБРР) фінансувати малі й се-
редні підприємства в Росії, як 
це було до санкцій, запровад-
жених 2014 року. Джерела 
«Радіо «Свобода» кажуть, що 
на нинішній зустрічі цю про-
позицію навряд чи підтрима-
ють, але її можуть ухвалити на 
саміті у грудні, коли лідери Єв-

ропейського союзу мають голо-
сувати за продовження санкцій 
ЄС проти Росії.
 У програмі італійського 
уряду, який був сформований 
у травні цього року, записано, 
що «Росія повинна сприйма-
тися не як загроза, а як еконо-
мічний та торговельний парт-
нер». Також як дуже корисний 
крок оцінюється «негайна від-
міна накладених на Росію сан-
кцій, щоб повернути їй роль 
стратегічного партнера з ме-
тою розв’язання регіональних 
криз». 
 Брюссель сприймає візи-
ти Маттео Сальвіні та Джузеп-
пе Конте до Москви як спроби 
створення «вісі» Володимир 
Путін — Марін Ле Пен — Мат-
тео Сальвіні/Джузеппе Кон-
те — Віктор Орбан, щоб роз-
валити Євросоюз зсередини. 
У цей план вкладається і ві-
зит 18 італійських політиків 
та бізнесменів до окуповано-
го Росією Криму, який наразі 
триває. 
 Після того, як у 2014 році 
Росія незаконно анексувала 
український Крим і почала 
надавати підтримку бойови-
кам на сході України, ЄС за-
провадив проти Москви еко-
номічні санкції, які відтоді 
розширювали і продовжували 
кожні півроку. На наступному 
саміті, 13 грудня лідери ЄС ма-
ють голосувати за продовжен-
ня дії економічних санкцій 
проти Росії ще на шість міся-
ців. Провідні сили ЄС, Німеч-
чина і Франція, а також біль-
шість інших членів Євросою-
зу заявляють, що санкції про-
ти Москви мають залишатися 
чинними доти, поки Росія не 
припинить агресію проти Ук-
раїни. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Загибель античного міс-
та Помпеї вiдбулася не в сер-
пні, а в жовтні. Про це свід-
чать знайдені під час розко-
пок у зруйнованому поселен-
ні написи деревним  вугіллям, 
повідомляє «Євроньюз». Уточ-
нити місяць дозволяє згадка 
конкретного дня: 16-й день до 
листопада, тобто 17 жовтня. 
Нові терміни підтверджують 
і сліди осінніх фруктів, яких 

не могло бути в серпні, і теп-
лий одяг на загиблих при ви-
верженні вулкана Везувій. 
 Як розповів директор Архе-
ологічного парку Помпеї Массі-
мо Осанна, напис міг бути зали-
шений за тиждень до вивержен-
ня, тому це дозволяє перенести 
дату катастрофи з 24 серпня на 
24 жовтня. «Запис був тимча-
совим, більше того, його зали-
шили в кімнаті, де працювали 
будівельники. Це був незаселе-
ний будинок, а у приміщеннях 

і в саду відбувався ремонт». 
 Вказівка на те, що вивер-
ження Везувію сталося 24 сер-
пня 79 року, міститься у листі 
античного політика та оратора 
Плінія Молодшого до римсько-
го історика Тацита. Археологи 
не виключають, що при  пере-
писуванні манускрипту в Се-
редні віки і в ранні Нові часи в 
текст могла закрастися помил-
ка. 
 Археологи нагадують, що 
ще в ХІХ столітті з’явилися 

сумніви стосовно точної дати 
страшного катаклізму, який 
забрав життя сотень людей. 
Адже на теренах руїн міста 
знайшли гілки кущів з осін-
німи ягодами. Окрім того, 
знайшли рештки гранатів 
та інших типових для осені 
фруктів-падалок. 
 Це відкриття може приз-
вести до корекції підручни-
ків історії Апенінського пів-
острова, зауважують італій-
ські ЗМІ. ■

Відкриття в Помпеї може призвести до корекції підручників. ❙

КОПАЙТЕ ТУТ!

Останній день 
Помпеї був на два 
місяці пізніше 
Автограф античних будівельників допоміг 
уточнити дату виверження Везувію

■

Матео Сальвіні вважає, що «санкції — це економічне, 
соціальне і культурне безумство».

❙
❙

ДРУЗІ ПУТІНА

Нові пригоди італійців у Росії
Проти кого дружить 
Рим iз Москвою

■
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Мирослава КРУК

Смачна «скарбничка» 
для імунітету
 Імунітет потрібен людині не 
лише в сезон застуд та посиленої 
атаки вірусних інфекцій. Це наш 
щит на щодень. Якщо цей щит 
надійний — організм швидко ре-
агує на негативні чинники дов-
кілля та збудники недуг і захи-
щає від хвороб. Тож турбуватися 
про імунітет слід щодня, а не тоді, 
коли вже «припече». 
 Як правильно поповнювати 
резерв захисних сил організму? 
Насамперед — через повноцінне 
харчування. Лікарі нагадують, 
що харчуватися слід регулярно, 
не пропускати трьох основних 
прийомів їжі — сніданку, обі-
ду, вечері. А між основними при-
йомами їжі радять влаштовува-
ти невеликі перекуси. Столич-
ний фітотерапевт і дієтолог Бо-
рис Скачко певен: наповненість 
і калорійність трапез повинні ре-
гулюватися часом дня. «Що бли-

жче до сну, тим легше і швидше 
має засвоюватися їжа. Тому ве-
черя, яка допомагає зміцнювати 
імунітет, повинна включати такі 
страви, як пісний борщ, овочевий 
суп, молочна каша, овочеве рагу, 
вінегрет, кисломолочні продукти. 
Легка вечеря швидко засвоїться і 
сприятиме відновленню сил ор-
ганізму під час сну вночі та забез-
печить хороший апетит вранці», 
— переконаний фахівець.
 На сніданок лікар рекомен-
дує порцію білого м’яса (риби чи 
птиці до 150 грамів). Така їжа, на 
думку пана Бориса, не лише ак-
тивізує обмін речовин на найбли-
жчі три-чотири години після тра-
пези, а й допоможе зігрітися в хо-
лодну пору, попередить переохо-
лодження організму, забезпечить 
амінокислотами м’язи та імунну 
систему. За словами дієтолога, 
тільки повноцінне харчування з 
достатньою кількістю білків у ра-
ціоні сприяє виробленню інтер-
ферону та антитіл, які незамінні 
для захисту організму від вірусів 
та бактерій.

Рух — рецепт проти недуг
 Добре відомо, що вітаміни 
зміцнюють організм. На дум-
ку лікарів, незамінні в цьому 
плані вітаміни D, А, С і вітамі-
ни групи В.
 — Вітамін D не лише попе-
реджає остеопороз, а й активізує 
імунітет, — наголошує пан Скач-
ко. — Тому в раціоні часто мають 
бути жирна морська риба та пе-
чінка. Не забувайте додавати в 
раціон яйця, сало, масло, смета-
ну. І зменшіть вживання кави та 
чаю. Адже кофеїн порушує ак-
тивізацію вітаміну D в організ-
мі, знижуючи імунітет. Аби от-
римати вітамін у достатній кіль-
кості, регулярно гуляйте на сві-
жому повітрі. У сонячну погоду 
не забувайте підставляти облич-
чя під сонячні промені. 

 Важливо регулярно вживати 
яйця, натуральні молочні про-
дукти, які містять вітамін А. Він 
є також у моркві, буряку, гар-
бузі, солодкому перці.
 «Вітамін А доставляє білок 
під назвою «секретний імуног-
лобулін А» на всі слизові оболон-
ки організму. Основна місія цьо-
го білка — зниження активності 
тих мікробів та вірусів, які пот-
рапили в організм. Це перший 
ешелон захисту імунної систе-
ми. Таким чином організм ста-
вить щит бактеріальній та вірус-
ній інфекції, щоб не дати їй роз-
винутися у хворобу, — вважає 
дієтолог. — Крім того, вітамін А 
покращує зір і допомагає уник-
нути катаракти, попереджає роз-
виток атеросклерозу судин, доз-
воляє зберегти високий рівень 

фізичної активності. Не забувай-
те, що рух — один із шляхів зміц-
нення імунітету».

Овочі варити — 
вітаміни губити
 Ще один страж імунної сис-
теми — вітамін С. Його основ-
не джерело — плоди шипшини 
та червоної горобини, цитрусові 
(лимони, апельсини, мандарини, 
грейпфрути), капуста.
 Необхідні для відновлення 
сил та підвищення працездат-
ності вітаміни групи В. Почерп-
нути їх можна з овочів, за умови 
їх правильного приготування. 
«Оптимальна термічна обробка 
овочів активує рослинну клітко-
вину, яка є живильним середови-
щем для сапрофітної мікрофло-
ри кишечнику і здатна виробля-
ти до 50 відсотків добової потре-
би вітамінів групи В. До того ж, 
самі овочі містять у достатній 
кількості вітаміни групи В. Вод-
ночас городина є джерелом ве-
ликої кількості інших корисних 
вітамінів та мікроелементів», — 
запевняє лікар.
 Одним із найважливіших 
мікроелементів для імунної систе-
ми дієтолог називає йод. Його ос-
новним джерелом, як відомо, є море-
продукти. А також йодована сіль.
 Борис Скачко радить не за-
бувати про яблука, соняшнико-
ве та гарбузове насіння, черво-
не м’ясо. Ці продукти є багатим 
джерелом заліза. ■

Юлія КОСИНСЬКА

Не лякати — допомогти!
 Моя знайома, яка ніколи 
не мала серйозних проблем зі 
здоров’ям і віддавна шанує про-
філактичні огляди, потрапила не-
давно на прийом до мамолога. І пе-
режила стрес, від якого тиждень 
оговтувалася. «Лікарка дивилася 
мій знімок молочних залоз, мор-
щила чоло і відразу при мені ко-
ментувала, як їй не подобається 
те, що вона бачить. Сказала, що 
я маю серйозні проблеми і повин-
на готуватися до операції. Звісно, 
можна, про всяк випадок зробити 
контрольне УЗД, але… це «нічого 
не змінить».
 Відтак Тетяна зробила кілька 
додаткових обстежень і вдалася 
до консультацій інших фахівців. 
Висновок: загрози життю немає. І 
відповідь на питання — чому люди 
бояться звертатися до лікарів. Від 
помилки не застрахований ніхто, 
однак…
 — Проблема нашої діагности-
ки в тому, що її роблять самі лікарі 
й відразу коментують. За кордо-
ном інструментальне досліджен-
ня проводять техніки, а лікар уже 
формує висновок, проаналізував-
ши різні аспекти і погляди на про-
блему, — пояснює Ігор Коваль-
чук, хірург-мамолог Київського 
міського клінічного ендокрино-
логічного центру, керівник про-
екту «Здоров’я молочної залози». 
— Є таке поняття — УЗД-ознаки 
мастопатії, яким у нас усі оперу-
ють. Не розумію — як із допомо-
гою сонографії чи рентген-знімка 
можна побачити ознаки дисгор-
мональних станів? Можна зафік-
сувати хіба щільнішу тканину, 
якесь розширення протоку. А лі-
кар дивиться на монітор і відразу 
ставить діагноз: кіста. Звідки та-
кий висновок? Адже немає цито-
логії, не видно динаміки утворен-
ня. Навіщо лякати людину? Мож-
на сказати так: на мій розсуд, це є 
небезпечно, але порадьтеся зі своїм 
лікарем. Та замість цього — відра-
зу пишуть діагноз і призначають 
лікування.
 Звісно, пересторога має бути. 
Але зважена, без надміру. І пер-
сональна обізнаність жінки щодо 

підводних рифів, які можуть за-
грожувати її здоров’ю. Ігор Семе-
нович, який має багаторічний до-
свід лікування захворювань мо-
лочних залоз, наголошує: рак мо-
лочної залози більш ніж у 50% 
випадків діагностується у задав-
нених стадіях, що призводить, 
на жаль, до високого рівня смерт-
ності від недуги. А також до зрос-
тання витрат на лікування: у 25-30 
разів порівняно з тим, коли пухли-
ну виявляють на ранній стадії.

Скринінг, що рятує життя
 — Високий рівень смертності 
є наслідком того, що більш як у 
половини випадків захворюван-
ня діагностують тоді, коли ліку-
вання стає більш проблематич-
ним, — вважає лікар. — Тож ви-
сновок напрошується сам по собі: 
стежте за станом своєї молочної 
залози, не занедбуйте недуги.
 Такий підхід не тільки збере-
же жінці здоров’я, а й — у разі 
своєчасного виявлення хвороби 
— витрати на лікування будуть 
значно меншими.
 Саме тому такої актуальності 
набуває впровадження програм 
скринінгу, що сприяє ранньому 
виявленню раку молочної залози.
 Ці програми, наголошує 
фахі вець, покращать показники 
п’ятирічного виживання хворих 
та зменшать витрати на лікуван-
ня.
 Програма профілактики і 
ранньої діагностики раку молоч-
ної залози охоплює два напрями. 
Перший — первинна, тобто па-
тогенетична профілактика, дру-
гий — вторинна профілактика, 
діагностика та лікування перед-
пухлинних захворювань.

 Оскільки етіопатологія за-
хворювання остаточно ще не 
з’ясована, каже лікар, можли-
вості первинної профілактики об-
межені.
 Отож основні зусилля фа хі-
в ці спрямовують на вдоскона-
лення вторинної профілактики, 
виділення груп передпухлинних 
станів та їх своєчасне лікування.
 Йдеться про самостійне обсте-
ження, систематичні лікарські 
огляди, спостереження та ліку-
вання передпухлинних захворю-
вань молочної залози, надання 
кваліфікованої медичної допомо-
ги залежно від патології — в плані 
лікування, нагляду і реабілітації 
та своєчасного скерування в онко-
логічну лікарню при діагносту-
ванні чи підозрі на рак молочної 
залози.

Паспорт здоров’я — у наших 
руках
 — Я починав свою лікарську 
діяльність, коли прописною істи-
ною в медицині була флюорогра-
фія й огляд гінеколога, — заува-
жує Ігор Ковальчук. — Чому ми 
про це забуваємо нині? Розумію, 
що не можна карати немотиво-
ваного лікаря, в якого невисока 

зарплата, менша, ніж соціальна 
пенсія. І сімейний лікар не всти-
гає оглянути як слід пацієнта за 
15 хвилин. Огляд в американсь-
кого лікаря так само триває 15 
хвилин, але ж у нього — коман-
да помічників, які миттю розкла-
дають перед ним усі знімки, об-
стеження — і він уже бачить всю 
картину. А що ми можемо поба-
чити, коли пацієнт приходить на 
консультацію і забуває результа-
ти обстежень удома? Я завж-
ди кажу пацієнткам: «Коли йде-
те на прийом, покладіть у папку 
все, що вважаєте важливим для 
свого здоров’я!». Але чому я маю 
вчити жінку вищим матеріям, 
якщо вона, лягаючи в стаціонар, 
залишає всі плівки, обстеження 
мамографії вдома і каже мені на 
прийомі: «Так, не взяла знімків, 
але чому ви мені цим дорікаєте? У 
мене й так проблеми...»
 Така в нас культура ставлен-
ня до власного здоров’я, на жаль. 
Ми страхуємо автомобіль за 1000 
гривень, а власне здоров’я — ні! 
Кажуть: немає коштів. Але якщо 
мотивована жінка, яка дбає про 
своє здоров’я, відкладе на картку 3 
гривні в день, то матиме за рік 1000 
гривень. Цього вистачить, аби 

зробити паспорт здоров’я: здати 
клінічний аналіз крові, сечі, пере-
вірити кров на вміст глюкози, зро-
бити УЗД молочних залоз, органів 
малого тазу і ПАП-тест (аналіз, 
який допомагає виявити клітинні 
зміни епітелію шийки матки. — 
Ред.). І менше переживати,що за-
втра — на прийомі у лікаря — по-
чує щось фатальне… ■

АКТУАЛЬНО

«Автомобілі страхуємо. А здоров’я?»
20 жовтня — 
Всесвітній день 
боротьби з раком 
молочної залози

■

ВАЖЛИВО!

 Кожній жінці потрібно робити са-
мообстеження раз на місяць, 
на 7-9-й день циклу або на 2-3-й 
день після менструації.
 У цей період молочні залози не 
збільшені і не набряклі. Під час ме-
нопаузи таке дослідження теж нале-
жить проводити щомісяця, зазвичай 
у перший день місяця. Метод по-
лягає в уважному огляді та пальпа-
ції (промацуванні) молочних залоз. 
Виявивши якісь незвичні зміни — 
відразу порадьтеся з фахівцем.

 СТАТИСТИКА

 Смертність від раку молочної за-
лози (РМЗ) призводить до щорічної 
втрати 32,5 тисячi людино-років жит-
тя, що складає 52,8% від усіх втрат се-
ред жіночого населення України пра-
цездатного віку.

ДО РЕЧІ

Терміни профілактичних 
візитів до лікаря-мамолога
 Вік до 35 років:
— УЗД молочних залоз — раз на рік;
— огляд гінеколога — раз на рік;
— мамографія — за показниками.
 Вік від 35 до 50 років:
— огляд мамолога — раз на рік;
— УЗД молочних залоз — раз на рік;
— огляд гінеколога — раз на рік;
— мамографія — раз на 2 роки.
 Вік від 50 років:
— огляд мамолога — раз на рік;
— УЗД молочних залоз — раз на рік;
— огляд гінеколога — раз на рік;
— мамографія — раз на рік.

■

■

■

Мамограма — важливе обстеження для кожної жінки.
Фото з сайта medprice.com.ua.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Подбайте про свій щит!
Як просто і з допомогою природних 
продуктів зміцнити опірні сили організму

■

Проста здорова їжа лікує.❙
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«Команда роз’їдеться, а хочеться працювати».Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Прагнучи залишатися кон-
курентоздатними в глобально-
му світі спорту, в УЄФА вчасно 
помітили, що утримувати на ви-
сокому рівні глядацький інтерес 
та увагу спонсорів до товарись-
ких матчів національних збір-
них більше не вдається. Запро-
понована ж ідея з Лігою націй 
виявилася доволі дієвою в плані 
своєї привабливості. Особливо 
жваво на неї відгукнулися фут-
болісти збірної України, котрі 
в трьох перших матчах нового 
турніру показали максималь-
ний результат. Відтак, коман-
да Андрія Шевченка достроко-
во оформила перемогу в групі, 
й тепер, згідно з регламентом, 
наступний розіграш Ліги на-
цій проведе в когорті найсиль-
ніших європейських збірних. 
До того ж, за підсумками свого 
виступу в дебютному розіграші 
новоствореного турніру, «си-
ньо-жовті» заробили на користь 
ФФУ непогану суму призових, 
котра, разом з «підйомними» 
та грошовим призом за виграш 
«пульки», складе три мільйони 
євро.
 Вочевидь, Європейсько-
му футбольному союзу вдало-
ся знайти непогані мотиви для 
того, аби європейські збірні з 
більшим ентузіазмом ставили-
ся до поєдинків напівофіційного 
змісту, напряму не пов’язаних з 
чемпіонатами Європи та світу. 
 Хоча повністю відокремле-
ною від футбольного Євро Лігу 
націй усе ж не назвеш. Нага-
даємо, що заключною фазою 
дебютної ЛН стане розіграш чо-
тирьох путівок на ЧЄ-2020. При 
цьому за результатами Ліги на-
цій відбудеться й рейтинговий 
розподіл по корзинах для же-
ребкування кваліфікаційного 
турніру майбутнього Євро.
 Словом, заряджаючись на 

переможний результат у мат-
чах з чехами та словаками, ук-
раїнські «збірники» та їхній на-
ставник чітко бачили перед со-
бою турнірні стимули та орієн-
тири.
 У домашньому матчі третьо-
го туру — проти чехів — «синьо-
жовтих» влаштовувала й нічия, 
досягнення котрої гарантувало 
команді Андрія Шевченка пере-

могу в «пульці».
 Проте грати на утримання 
«нулів» українська збірна не 
стала й здобула третю мінімаль-
ну перемогу в турнірі, яку «си-
ньо-жовтим» приніс гравець 
бельгійського «Генка» Руслан 
Малиновський. Як і у нещодав-
ньому контрольному поєдинку з 
італійцями, чехам Малиновсь-
кий забив так само красивий гол 

«пострілом» з далекої відстані. 
«У Руслана хороший удар. А 
він один з кращих виконавців у 
Європі у цьому компоненті. Ду-
маю, він і з 50 метрів може заби-
ти», — так охарактеризував сво-
го партнера по збірній півзахис-
ник «Шальке» Євген Коноплян-
ка.
 До речі, разом з «вінгером» 
«кобальтових» та «опорни-

ком» «Генка» проти чехів в ос-
новному складі української ко-
манди вийшло ще двоє легіо-
нерів — Андрій Ярмоленко з 
«Вест Хема» та Роман Ярем-
чук iз «Гента». Останній, до 
слова, відзначився в матчі ре-
зультативною передачею, хоча 
від екс-динамівського форвар-
да всі очікували забитих голів. 
«Були моменти, але потрібно 
попрацювати над реалізацією», 
— резюмував Яремчук.
 Попри те, що в останніх чо-
тирьох зіграних українськими 
збірниками поєдинках жодно-
го влучного пострілу не зробили 
номінальні форварди, в їхньому 
таборі панує хороший настрій. 
За словами Малиновського, ко-
манда перебуває на позитивній 
хвилі. А завжди оптимістичний 
Коноплянка додає: «Коли буде 
потрібно почнуть забивати й 
форварди». У будь-якому разі, 
колектив Шевченка в останніх 
матчах демонструє i результат, 
і, що головне, змістовну гру. ■

ФУТБОЛ

Бельгійська точність
Здобувши три перемоги поспіль, збірна України достроково виграла свою групу в Лізі націй

■

У другому матчі поспіль за збірну України голом відзначився Руслан Малиновський.
Фото з сайта dynamo.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 
Україна — Чехія — 1:0 (Малинов-
ський, 43; У: П’ятов, Караваєв, Бур-
да, Ракицький, Матвієнко, Степанен-
ко, Малиновський (Зінченко, 85), Яр-
моленко, Марлос, Коноплянка (Циган-
ков, 69), Яремчук.
 Турнірне становище: Україна — 
9 (3 матчі), Чехія — 3 (3), Словаччина 
— 0 (2).

■

Григорій ХАТА

 Черговий євросезон вітчизняні клу-
би розпочали в умовно третьому за си-
лою турнірі Старого світу. Після сезо-
ну-знайомства «Будівельника» з бас-
кетбольною елітою, котре відбулося в 
2013 році, нині про зіркову Євролігу ук-
раїнські колективи можуть лише мрія-
ти. Немає наших повпредів й у другому 
за силою клубному турнірі континен-
ту. Якщо торік у Лізі чемпіонів ФІБА 
нашу країну представляв «Хімік», то в 
поточному сезоні несподіваний наступ-
ник южненців на чемпіонській вершині 
— БК «Черкаські мавпи» — заявився 
лише у Кубок Європи. Тією ж стежкою 
на міжнародній арені пішли й віце-чем-
піони країни та володарі Кубка України 
— баскетболісти «Дніпра».
 Обидва колективи пробилися до гру-
пового раунду Єврокубка й минулої се-
реди провели там свої перші поєдинки. 
Попри відносну рангову скромність їх-
ніх опонентів, ні «мавпи», ні «дніпря-
ни» стартувати з перемог не змогли.
 Український чемпіон, хоч і боровся, 
але відсутність міжнародного досвіду не 
дозволила підопічним Максима Міхель-
сона в гостях переграти «Пріштину» з 
Косова — 82:92. Без сумніву, вплинула 

на гру «мавп» і вимушена зміна ігрових 
порядків, котра відбулася після того, як 
один із лідерів команди — Володимир 
Конєв — пішов на «лікарняний». До-
свідчений форвард, закидаючи в серед-
ньому 11 пунктів, допоміг черкасько-
му колективу виграти кваліфікаційний 
відбір Єврокубка у протистоянні з кіпр-
ським «Керавносом», але перед стартом 
групового раунду турніру ліг під скаль-
пель для планової операції на травмова-
ному меніску.
 Дебют «Дніпра» на груповому етапі 
Кубка Європи теж став не найкращим. 
Особливо провальним у виконанні підо-
пічних Дениса Журавльова вийшла дру-
га чверть поєдинку проти болгарського 
«Левськи», яку український віце-чем-
піон програв iз різницею в 16 очок. Утім, 
з огляду на відверто низьку результа-
тивність дніпровських гравців дивува-
тися підсумковим — 65:83 — не варто. 

Слід зауважити, що кращу результатив-
ність у складі «Дніпра» в Софії показав 
новачок клубу Кирило Натяжко. Бас-
кетболіст-центровий, який у 2014 році 
вiдiгравав чи не ключову роль у складі 
збірної України, останні кілька років був 
змушений боротися з травмами, відтак 
нинішній сезон став для нього своєрід-
ною баскетбольною прем’єрою. На перші 
поєдинки в сезоні Кирило виходив, ма-
ючи відверто зайву вагу й не надто вра-
жаючу результативність. Однак, прой-
шовши адаптаційний період, Натяжко 
поступово виходить у «Дніпрі» на пер-
ші ролі, хоча й відчувається, що дається 
цей процес йому вельми непросто. Воче-
видь «під кошиком» «Дніпра» Кирилові 
належить замінити центрового Сергія 

Загребу, котрий нещодавно перебрав-
ся до грузинського «Батумі». «Дякую 
«Дніпру», що допомогли мені поверну-
тися у баскетбол. Я впродовж усього літа 
тренувався під наглядом персонального 
тренера та лікарів. А зараз відчуваю, що 
можу бути корисним своїй новій коман-
ді», — відзначив Натяжко.
 До слова, в чемпіонаті України дніп-
ровські баскетболісти єдині йдуть без 
втрат, із трьома перемогами, посідаю-
чи першу сходинку в турнірній табли-
ці. Без сумніву, прагнутимуть підопічні 
Журавльова, як, вочевидь, і «Черкаські 
мавпи», досягти позитивного результату 
й у Кубку Європи. Головне, аби для зма-
гань на два фронти у лідерів українсько-
го баскетболу було достатньо сил. ■

БАСКЕТБОЛ

Корисний досвід
Українські клуби в Кубку Європи розпочали груповий 
раунд турніру з поразок

■

У матчі проти «Левськи» лідер «Дніпра» Олександр Мішула не зміг повністю розкрити 
свій снайперський потенціал.
Фото з сайта bcdnipro.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. Чоловіки. Групо-
вий етап. 1-й тур. Група G. «Пріштина» (Косо-
во) — «Черкаські мавпи» (Україна) — 92:82. 
Група Е. «Левськи» (Болгарія) — «Дніпро» 
(Україна) — 83:65.

■
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 Сiмдесятирiчний сусід по гара-
жу Захарович сьогодні видав:
 — Ну й мода пішла. Раніше жі-
ночими трусами машини мили, а те-
пер навіть окуляри не протерти.

* * *
 Подружжя поїхало на курорт. 
Коли поїзд рушив, дружина, зітхнув-
ши, сказала чоловікові:
 — Якби тут було наше піаніно!
 — Що за думки приходять тобі 
в голову? — відповів чоловік.
 — На піаніно я залишила наші 
путівки в санаторій.

* * *
 Господарі розкішної вілли їдуть 
у гості й вішають на хвіртку табличку: 
«Обережно, злий собака!». Поверта-
ються — вілла пограбована, на хвір-
тці висить записка: «Навіщо хорошо-
го собачку обмовляєте?»

* * *
 Лікар пацієнтy:
 — Hе питимете — продовжите 
собі життя.
 — Свята правда, лiкарю! Лише 
тиждень не пив, так вiн мені роком 
видався.

По горизонталі:
 1. Індійські прянощі у вигляді 
жовтого порошка. 5. Найменша час-
тина п’єси. 7. Римський імператор, 
який спалив Рим для свого поетично-
го натхнення. 8. Річка в Сибіру. 9. Най-
більша гральна карта. 11. Гірська сис-
тема Південної Америки. 12. Півден-
ноамериканська в’ючна тварина. 14. 
Значний історичний відрізок часу. 
15. Рослина-паразит, що росте на де-
ревах. 16. Намісник області в Давній 
Персії, переносно — людина з необ-
меженою владою, самодур. 19. Пред-
ставник давньої цивілізації, що жила 
на Апеннінському півострові, між річ-
ками Арно і Тібр. 24. Легендарний ко-
шовий отаман запорожців, якого нази-
вали характерником. 26. Лікар-отола-
ринголог. 27. Дугоподібне перекриття 
між стовпами чи стінами. 28. Пре-
фікс, що в складних словах означає лі-
так. 29. Китайський лідер, друг Сталі-
на. 31. Острів у Чорному морі, навко-
ло якого виник українсько-російський 
конфлікт у 2003 році. 32. Гурт корів. 
33. Мудрий удав із «Книги джунглів» 
Редьярда Кіплінга. 34. Поширена наз-
ва музичних композицій, переважно 
інструментальних, навіяних поетич-
ним настроєм ночі.
По вертикалі:
 1. Столиця Венесуели. 2. Домаш-
ні птахи, які не клюють грошей у на-
ших депутатів. 3. Оголошення про те, 
що всі квитки на виставу продано. 4. 
Високе стояче дзеркало. 5. Представ-
ник східнослов’янських племен, які 
в IV—VI ст. заселяли територію між 

Дністром і Дніпром. 6. Частина ске-
лету людини між ногами і хребтом. 8. 
У Стародавній Греції — людина, що 
живе у відриві від суспільного жит-
тя, не бере участі у загальних зборах 
громадян поліса та інших формах де-
ржавного і громадського демократич-
ного управління. 10. Історична части-
на Великобританії. 13. Давньоримське 
божество кохання з луком та стрілами. 
14. Отруйна змія. 17. Героїня відомої 
казкової дилогії Льюїса Керолла. 18. 
Скринька для зберігання святих мо-
щей. 20. Спеціально обладнане місце 
для стрільби по мішенях. 21. Вихід-
ні дані задачі. 22. Гвинтівка з корот-
ким дулом. 23. Давньогрецький філо-
соф, якого згадує Аристотель у відо-
мому вислові про друзів та істину. 25. 
Хижий птах. 28. Низький жіночий го-
лос у хорі. 29. Польова квітка, символ 
пам’яті і скорботи за загиблими. 30. 
Кусюча комаха. ■

Кросворд №111
від 12—13 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +4…+6

 +11…+16

 +3…+8

 +9…+14

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +4…+6

 +12…+17

 +4…+9

 +10…+15

Північ +4…+6

 +11…+16

 +1…+6

 +9…+14

Схід +4…+6

 +15…+20

 +4…+9

 +11…+16

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +6…+11

 +15…+20

 +6…+11

 +13…+18

з 22 до 27 жовтня

 Овен (21.03—20.04). Варто лише трохи 
змінити мету або підкоригувати її, і ви опините-
ся на фінішній прямій. Пам’ятайте, що будь-яке 
подвійне життя чи сидіння на двох стільцях може 
призвести до краху великих перспектив.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Телець (21.04—21.05). Вам необхідно 
культивувати в собі внутрішню свободу від емо-
ційних прихильностей. Намагайтеся по-новому 
дивитися на звичне. У стосунках з оточуючими 
доведеться внести деякi корективи.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Близнюки (22.05—21.06). Важливо слу-
жити людям не заради того, щоб бути оціненим 
і визнаним ними, а за покликом серця. Зараз ви 
можете змінити свою долю i зробити вибiр но-
вого шляху.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Рак (22.06—23.07). Зустрiчi, телефоннi роз-
мови можуть призвести до внутрішньої спусто-
шеності. У спілкуванні з іншими людьми потрібно 
бути вкрай уважним, оскiльки будь-яку iнформа-
цiю згодом можуть використати проти вас.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Лев (24.07—23.08). Зірки попереджають про 
період, що несе велику різноманітність у контактах: 
багато поїздок, зустрічей, але в результатi все це 
може виявитися порожнім. Захистіть себе від над-
мірної інформованості про справи інших людей.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Діва (24.08—23.09). Бійтеся подвійної 
гри, подвійного життя. Інтриги, що плетуть нав-
коло вас, можуть затягнути вас у глибокий вир, 
з якого виплутатися буде дуже складно. Брехня, 
плітки, осуд — найбільші спокуси, розплата за 
які буде суворою.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Терези (24.09—23.10). Цього тижня сім’я 
i родичі будуть вашим головним захистом. Ваш 
ангел-хранитель буде завжди поруч i посилати-
ме вам свою допомогу і поради через голос під-
свідомості.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Скорпіон (24.10—22.11). Прислухайтеся до 
інтуїції, і ваш світ наповниться світлом тепла і щас-
тя. Настав період найвищого творчого розкриття. 
Удача, везіння у справах супроводжуватимуть того, 
у кого серце відкрите назустріч любові.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Стрілець (23.11—21.12). Доля пропонува-
тиме прекрасні можливості кар’єрного росту. Ба-
гатьом відкриються перспективи в новій професії. 
З іншого боку сім’я, діти, родинні зобов’язання 
наваляться вантажем невідкладних проблем.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Козеріг (22.12—20.01). Активність i ба-
жання в просуванні до намічених цілей зроблять 
своє. Цей період зажадає від вас уміння відріз-
нити людей, яким по-справжньому потрібна до-
помога, від тих, хто намагається паразитувати на 
вашій чутливості.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Навчиться гово-
рити «ні» — одне з головних правил. Дуже важ-
ливо навчитися самостійно, приймати рішення. Є 
ризик слідувати за порадами та рекомендаціями 
і через це втратити птаха щастя.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Риби (20.02—20.03). Можна сміливо за-
явити про себе, про свої бажання, потреби. Голо-
вною проблемою може бути час — його катаст-
рофічно не вистачатиме, тому дуже важливо виб-
рати найголовнiше.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25. ■

Адреналіна ШУГАЙ

 Королева сценічного епатажу — амери-
канська співачка Леді Гага — виходить за-
між. Під вінець 32-річну Стефані (таким є 
справжнє ім’я зірки) поведе на 17 років стар-
ший Крістіан Каріно.
 На майбутнє весілля Леді Гага натякнула 
на вечірці «Жінки в Голлівуді»: під час своєї 
промови співачка подякувала «нареченому 
Крістіану». Звісно, статус нареченого ще не 
означає шлюб. Тож видання People звернуло-
ся до зірки для уточнення, і та підтвердила: 
вона таки виходить заміж. 
 Із 49-річним Каріно співачка зустрічаєть-
ся з 2017 року. Незадовго після того, як пара 
припинила приховувати свої стосунки, ста-
ло відомо, що закохані заручилися. Західні 
таблоїди ще торік потирали руки в очікуван-
ні весілля (а від нього чекають чогось надз-
вичайного, бо Леді Гага любить вражати), але 
на тому справа й заглохла. 
 Крістіан Каріно, який працював з ба-

гатьма голлівудськими 
знаменитостями, трива-
лий час є агентом Леді 
Гаги. Співачка каже, що 
він дуже турботливий 
— ніхто так про неї 
не піклувався, коли 
вона підхопила вірус, 
як Крістіан. А ще на-
речений підтримує її в 
усьому, навіть у буквальному 
розумінні. В одному з інтерв’ю співач-
ка ділилася: «На презентації фільму 
«Зірка народилася», коли я вийшла за 
лаштунки, Крістіан стояв біля сходів, 
щоб переконатися, що зі мною все га-
разд. Найкраще бути закоханим у лю-
дину, яка зможе тебе спіймати, коли ти 
впадеш». ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НА РУШНИЧОК 

Ага, Гага!
Епатажна співачка 
виходить заміж

■

Леді Гага.❙

Крістіан Каріно.❙

20—21 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiч-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень 
+13...+15. Пiслязавтра температура вночi +3...+5, 
удень +11...+13.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi +6...+8, удень +14...+16. 
Яремче: вночi +5...+7, удень +13...+15. 
Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень +16...+18. 
Рахiв: уночi +6...+8, удень +17...+19.
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