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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,213 грн 

1 € = 32,131 грн

1 рос. руб. = 0,429 грн

Після другої поспіль 

перемоги в групі 

Еліна Світоліна впритул 

наблизилася 

до півфіналу Підсумкового 

турніру WTA-2018

НАТО розпочав найбільші 

з часів «холодної війни» 

військові навчання

стор. 4» стор.15»

За чотири дні змагань 

збірна України 

на «Іграх Нескорених» 

здобула 12 нагород

стор. 14»

«Початок нового 
життя»

Український режисер став лауреатом премії визнання й підтримки.
Фото з сайта uain.press.
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Шанс на реванш

стор. 2»

Із «Тризубцем» проти 
двоголового орла

Сахарова —
Сенцову Європарламент лауреатом 

премії «За свободу думки» 
обрав ув'язненого 
Кремлем українця
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«...Історія Олега Сенцова — це історія понад 65 інших українських 
громадян, ув’язнених режимом Путіна з суто політичних міркувань, з 
метою примусити замовчати кожного громадянина Криму, який сміє 
заперечувати або критикувати анексію півострова Росією».

Ґі Верхофстат
депутат Європарламенту

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Зарплата працівників дошкіль-
них навчальних закладів має скла-
дати мінімум 6 тисяч гривень, а не 
3 тисячі, як зараз. На цьому на-
голосив лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко під час відвідин дитя-
чого садочку «Сонечко» в селі Во-
лочиськ на Хмельниччині. Полі-
тик добився виділення з держ-
бюджету 2,8 мільйона гривень на 
ремонт і утеплення навчального 
закладу. Тепер 180 діток будуть у 
теплі та комфорті. А щоб батьки во-
дили дітей у дитсадочки, а не здава-
ли в інтернати, у них повинні бути 
високі зарплати і стабільна робота, 
переконаний Олег Ляшко.
 «Я теж хотів би у дитинстві рос-
ти з батьком та матір’ю, але, на 
жаль, життя склалося по-іншо-
му: з 5 років — дитячий будинок, 
з першого по 11-й клас — інтернат. 
Батько кинув мою матір. Мама важ-
ко працювала і не могла мене утри-
мувати. Сьогодні таких дітей — 
мільйони, коли батьки не можуть 
прогодувати своїх дітей і здають їх 
у дитбудинки, бо там їх нагодують 
та одягнуть. А самі по Польщах чи 
Португаліях працюють. Але ніякий 
дитбудинок не замінить тепла бать-
ка й матері. Тому треба збільшувати 
зарплати, щоб батьки могли купити 
своїй дитині і їжу, і іграшки, і одяг, 
а також повернути державне фі-
нансування харчування у школах 
і дитсадках. Бо сьогодні для батька 
й матері трагедія — дати дитині 20 
гривень на обід у школі. Якою дити-
на потім виросте, коли не їсть — ні 
здоров’я, ні освіти не буде!», — під-
креслив лідер РПЛ.
 Стабільна робота, достойна за-
рплата і доступне житло, за слова-
ми Олега Ляшка, — це той якір, 
який триматиме людей в Україні і 
зупинить трудову міграцію.
 «Якщо сьогодні прожитковий 
мінімум, за даними Мінсоцполіти-
ки, 5,5 тисячi гривень — як може 
зарплата робочої людини бути мен-
ше за нього? Тому мінімальна за-
рплата має бути хоча б 6 тисяч гри-
вень. І головне — щоб не було зрів-
нялівки, коли один усе життя нав-
чається і працює, а інший нічого 
не робить, але обоє отримують од-
накову зарплату. Так само з пенсія-
ми: один усе життя пропрацював, 
інший на печі пролежав, а отриму-

ють однаково — півтори тисячі гри-
вень пенсії чи матеріальної допомо-
ги. Тому я і добиваюся підвищення 
зарплат, бо коли копійчана зарпла-
та — буде й копійчана пенсія, як у 
колишніх колгоспників чи праців-
ників дитячих садків», — розповів 
Ляшко.
 Лідер РПЛ підкреслив: iз 
нинішніми цінами і тарифами 
прогодувати дитину дуже склад-
но, а влада ще й ціни на газ підні-
має. Це зажене українців у тоталь-
не жебрацтво, переконаний полі-
тик.
 «Влада розповідає, що треба 
платити за газ європейську ціну, 
але при цьому «забула» дати ук-
раїнцям європейські зарплати і 
пенсії. Як із зарплатою у 3 тисячі 
гривень вихователька дитсадка 

заплатить європейську ціну на 
газ? Бомжі в Німеччині чи Фран-
ції отримують більшу соціальну 
допомогу, ніж працівники дитячо-
го садка зарплату. При цьому вла-
да розповідає, що забезпечить усіх 
субсидіями. У цьому році 70 міль-
ярдів гривень — на субсидії, на-
ступного року урізали до 50 міль-
ярдів. Що, українці стали багат-
шими і їм не треба субсидії? Лю-
дина отримує 1,5 тисячі гривень 
пенсії, а платить однакову ціну на 
газ, як мільйонер. Тому ми вима-
гаємо відновити соціальну норму 
споживання газу, встановити лі-
чильники в кожну квартиру, про-
вести масштабну модернізацію, а 
головне — знизити ціну на газ, щоб 
вона була чесною і справедливою», 
— зазначив Ляшко. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 24 жовтня 
на фронті було неспокійно: росій-
ські окупанти 14 разів відкри-
вали вогонь по позиціях наших 
військ у районі ООС. При цьому 
ворог двiчi застосував озброєн-
ня, заборонене Мінськими домо-
вленостями. Ворожі міни 120-го 
калібру впали на території села 
Водяне на Маріупольському на-
прямку. 
 Російсько-окупаційні вій-
ська з мінометів калібру 82 мм, 
гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї обстрілюва-
ли позицій Об’єднаних сил у 
районі населених пунктів Віль-
ний, Катеринівка, Новолугансь-
ке, Камянка, Піски, Мар’їнка, 
Тарамчук, Павлопіль, Гнутове 
та Водяне. Внаслідок обстрілів 

один військовослужбовець 
Об’єднаних сил отримав пора-
нення.
 Вогневого удару з мінометів 
82-го калібру зазнали захисни-
ки Павлополя та Гнутового, а по 
позиціях у районі Пісків ворог 
стріляв iз гранатометів i вели-
кокаліберних кулеметів. Тричі за 
добу середи точилися бойові дії 
навколо хутора Вільний, що на 
Попаснянському напрямку. Оку-
панти відкривали прицільний во-

гонь iз гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї, підрозділи 
Об’єднаних сил адекватно і гід-
но відповідали.
 За даними розвідки, впро-
довж цієї доби було знищено 
трьох окупантів.
 Станом на ранок 25 жовт-
ня противник тричі обстріляв 
наші позиції в районах Авдіїв-
ки, Красногорівки та Гнуто-
вого. Важке озброєння не за-

стосовували. Одного військо-
вослужбовця Об’єднаних сил 
поранено. 
 Тривожною є інформація, 
отримана від спостерігачів Спе-
ціальної моніторингової місії 
ОБСЄ, які зафіксували на окупо-
ваних територіях зенітно-ракет-
ний комплекс окупантів «Оса», 
що підтверджує факт посилен-
ня росіянами своєї військової 
присутності на Донбасі засоба-
ми протиповітряної оборони. ■

Ірина КИРПА

 Лауреатом премії Саха-
рова «За свободу думки» 
2018 року став українсь-
кий режисер Олег Сенцов, 
ув’язнений у Росії.  Рішен-
ня оголосили 25 жовтня в 
Європейському парламен-
ті у Страсбурзі, повідомляє 
кореспондент «Радіо «Сво-
бода».
 В’язень Кремля Олег 
Сенцов набрав найбільшу 
кількість голосів підтримки 
в Європарламенті для отри-
мання премії Сахарова «За 
свободу думки» 2018 року.
 Премія Європейсько-
го парламенту щороку (з 
1988-го) традиційно вру-
чається активістам за за-
хист прав людини, розви-
ток демо кратії та повагу до 
закону.  Цього року у фіналі 
було  три претенденти на 
нагороду. Окрім українця, 

який мешкав у Криму і не 
визнавав анексії, за що і був 
засуджений окупантами, у 
списку номінантів  ще  На-
сер Зефзафі — лідер Гірака, 
масового руху непокори в 
районі Ріф (Марокко), який 
проводить боротьбу з коруп-
цією і зловживаннями вла-
дою, та громадські органі-
зації, що захищають права 
людини і рятують мігрантів 
у Середземному морі.
 Розмір престижної Пре-
мії Сахарова «За свободу 
думки» становить 50 тисяч 
євро. Її лауреатами раніше 
ставали екс-президент ПАР 
Нельсон Мандела, Білорусь-
ка асоціація журналістів та 
організація «Репортери без 
кордонів».
 Є сподівання, що наго-
родження може прискорити 
звільнення в’язня Кремля 
Олега Сенцова та його повер-
нення на Батьківщину. ■

У відставку
 Кабінет Міністрів України затвер-
див проекти Указу Президента про 
звільнення чотирьох голів обласних 
державних адміністрацій. Відповід-
не рішення було ухвалене на засідан-
ні уряду 24 жовтня.
 Йдеться про відставку голови 
Черкаської ОДА Юрія Ткаченка, який 
очолює область із вересня 2014 
року. Без портфеля залишився і го-
лова Чернівецької ОДА Олександр 
Фищук. Він очолював Буковину з 
лютого 2015 року. Буде звільнено 
очільника Луганської обладмініст-
рації Юрія Гарбуза, який був при-
значений на цю посаду у квітні 2016 
року. Своєї посади позбувся і го-
лова Київської облдержадміністра-
ції Олександр Горган, який керував 
краєм із жовтня 2016-го.
 Також Кабмін погодив призна-
чення на посаду «губернатора» 
Київської області Олександра Тере-
щука, який наразі є першим заступ-
ником голови Одеської облдержад-
міністрації. Серед нових голів ОДА 
і голова Черкаської обласної ради 
Олександр Вельбівець. Уряд схва-
лив проект указу Президента про 
призначення його очільником Чер-
каської облдержадміністрації. 

Корупція як гальмо
 Українці вважають, що розвива-
тися Україні найбільше заважає ко-
рупція, про це свідчать результати 
нещодавнього опитування, проведе-
ного Фондом «Демократичні ініціа-
тиви» імені Ілька Кучеріва спільно з 
Київським міжнародним інститутом 
соціології.

 На думку українців, найбільшою 
проблемою, що заважає розвитку на-
шої країни, є корупція — це зазначи-
ли 79% респондентів.
 Війну на Донбасі вважають галь-
мом розвитку країни 55% опитаних.
 Ще серед головних причин на-
звали олігархічне засилля в еконо-
міці (32%) та відсутність професіо-
налів у владі (30%), популізм політи-
ків (16,5%) та міграцію, виїзд праце-
здатного населення з країни (12%).
 Опитування 2 тис. 41 респонден-
та віком від 17 років соціологи про-
водили в усіх регіонах України, за ви-
нятком Криму та окупованих територій 
Донецької та Луганської областей. Те-
оретична похибка вибірки не переви-
щує 2,3%.

Знеструмлені 146 
населених пунктів 
 Через дощі та сильні пориви вітру 
в Україні у ніч із 24 на 25 жовтня масо-
во спрацювали системи захисту ліній 
електропередач — і були знеструм-
лені 146 населених пунктів, повідоми-
ла Державна служба з питань надзви-
чайних ситуацій.
 Негода розгулялася у дев’яти об-
ластях. Без світла залишилися 60 сіл 
на Вінниччині, 29 — на Львівщині, 18 
— на Тернопільщині, 14 — на Чер-
нігівщині, 7 — на Івано-Франківщині, 
6 — на Луганщині, 5 — на Закарпат-
ті, 4 — на Донеччині, 3 — на Волині.
 Ремонтні бригади обленерго від-
новлюють електропостачання.
 Тим часом прохолодна та вітряна 
погода — по всій Україні. У більшості 
областей — дощі, а в Карпатському 
регіоні вже випав мокрий сніг. ■

гривень
стягнуто з 
«алімент-

ників» із початку поточного року, повідомив 
міністр юстиції України Павло Петренко.

3,6 млрд.
українських громадян вважають 
вплив Росії на Україну негатив-
ним, такі результати опитування 

населення, проведеного Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київсь-
ким міжнародним інститутом соціології.

кримських татар затри-
мано в окупованому Кри-
му за 9 місяців цього 

року, заявив менеджер із комуніка-
цій Кримськотатарського ресурсно-
го центру Ельвір Сагірман.

санкціонованих обшуків на території 
Київської, Харківської, Одеської об-
ластей та Києва провели у рамках роз-

слідування діяльності міжрегіонального центру мінімізації мит-
них платежів, що за 2017-2018 роки завдав держбюджету 15 
мільйонів гривень збитків, інформує столична прокуратура.

«молочки» в Україні — 
підробка, застерегли в Асо-
ціації виробників молока.
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75% 65 Понад 40 До 30%

НОВИНИ ПЛЮС■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Сахарова — Сенцову
Європарламент лауреатом премії 
«За свободу думки» 
обрав ув’язненого 
Кремлем українця

■ НА ФРОНТІ

Вільний у вогні
«Іхтамнєти» нарощують на Донбасі сучасні потужні 
види озброєння

■

ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Багато батьків 
не можуть дати дитині 
20 гривень на обід
Політик добивається безкоштовного 
харчування дітей в дитсадках і школах

■

Олег Ляшко зробив теплою зиму для 180 вихованців дитсадка 
у Волочиську — добився ремонту приміщення.

❙
❙
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Людмила НІКІТЕНКО

 Колишній танкіст Сергій Бондар, 
який живе у Києві, навчився виго-
товляти «живі» ляльки. Цією копіт-
кою працею, яка вимагає неабияко-
го терпіння, ветеран АТО почав зай-
матися рік тому. Як розповідають 
його друзі зі Спілки учасників, вете-
ранів, інвалідів АТО та бойових дій, 
неможливо відвести погляд від най-
дрібніших деталей у кожної «дитин-
ки», не дивуватися вражаючій нату-
ральності.
 Спочатку Сергій спробував виго-
товити деталь до роботи іншого майс-
тра. А коли це вийшло, відвідав кіль-
ка майстер-класів і почав працювати 
самотужки. У своїй роботі майстер 
використовує якісні деталі (молди) 
виробництва США, спеціальні фар-
би та 3D лак із Німеччини.

 Робота лялькаря дуже кропітка. 
Кожну волосину він прошиває вруч-
ну, на кожну ляльку наносить близь-
ко 40 шарів фарби, щоб мати природ-
ний тон шкіри, а потім індивідуаль-
но підбирає речі та придане для «ді-
точок», дає їм ім’я. Сергій Бондар 
розповідає, що коли передає людям 
замовлення, дістаючи з пакета «живу 
дитину», — бачить захоплене здиву-
вання. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Святослав Вакарчук висту-
пить у Харкові, як і планува-
лося, 29 жовтня, але не в Па-
лаці студентів юридично-
го університету ім. Яросла-
ва Мудрого, а у виставковому 
комплексі. Ректорат вишу 
спочатку погодився провести 
зустріч на своїй території, але 
потім несподівано змінив своє 
рішення, пославшись на таєм-
ничі «об’єктивні причини». 
 «Мені це дуже нагадує 
старі радянські часи або часи 
незалежності, коли все роби-
лось по вказівці зверху, — 
прокоментував ситуацію Свя-
тослав Вакарчук. — Особливо 
дивно отримати таке пояснен-

ня від юристів та представни-
ків університетів — незалеж-
них і вільних осередків на-
укової думки. Немає ні про-
зорості, ні чіткості. Таке 
враження, що хтось там звер-
ху сказав «не можна», і йому 
відповіли «так і зробимо».
 У Харкові лідер групи 
«Океан Ельзи» планує обгово-
рити з юридичною спільнотою 
міста свою статтю «Верховенс-

тво права та питання судової 
реформи», яка була надруко-
вана у ЗМІ. Згаданий навчаль-
ний заклад був би найприй-
нятнішим майданчиком для 
такого діалогу, тому й отри-
мав відповідну пропозицію. 
 «У мене на руках є проект 
договору, який шановний пан 
ректор підписав, — каже Свя-
тослав Вакарчук. — У ньому 
йдеться про згоду університету 

надати приміщення і фактично 
виступити формальним співор-
ганізатором такої зустрічі».
 Схоже, президентські ам-
біції відомого співака вне-
сли корективи у попередні 
плани ректорату вишу. Хоча 
розголос більшою мірою пра-
цює на Святослава Вакарчу-
ка. У будь-якому випадку ві-
зит співака наповнить Харків 
українським змістом. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 В Україні — черговий спалах кору. 
Цього разу на Буковині у селі Рукшин 
Хотинського району одночасно захворі-
ли 45 дітей та вагітна вчителька. У 
районну лікарню станом на 25 жовтня 
госпіталізували вісьмох школярів різ-
ного віку: від першо- до старшокласни-
ків. У дітей, які скаржилися на загаль-
ну слабкість, головний біль, лихоманку 
та блювоту, не було щеплень проти кору. 
Наразі школу, де захворіли 45 дітей та 
вчителька, закрито на карантин.
 Загалом, як повідомляють у Черні-
вецькому обласному лабораторному цен-

трі, на Буковині цього року зареєстрова-
но 1тис. 584 випадки кору, серед хворих 
— 1тис. 86 дітей, 20 вагітних та новона-
роджений. За офіційною статистикою, у 
67 хворих на кір були ускладнення. На 
щастя, летальних випадків від кору в об-
ласті не зареєстровано, констатують фах-
івці обласного лабораторного центру. 
 За оперативними даними Центру гро-
мадського здоров’я МОЗ України, упро-
довж минулого тижня у нашій країні на 
кір захворіла 781 людина — 217 дорос-
лих і 564 дитини. Це на 10,5% більше, 
ніж попереднього тижня.
 «Захворюваність на кір серед дітей 
залишається високою. Найбільший при-

ріст спостерігається саме у тих областях, 
де рівень охоплення плановою вакцина-
цією найменший — це Івано-Франківсь-
ка, Закарпатська, Львівська області», — 
йдеться у повідомленні Центру громад-
ського здоров’я.
 Найчастіше хворіють на кір діти у 
віковій категорії 5-9 років, їхня частка 
становить майже 32% серед усіх дітей. 
Це ті діти, які не отримали другу дозу 
КПК вчасно, через що у них не виробив-
ся імунітет до хвороби.
 «У рамках посиленої імунізації части-
на дітей, які вчасно отримали першу дозу 
КПК, становить 31,3% . Найменше їх у 
Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, 
Івано-Франківській та Закарпатській об-
ластях, пояснюють у Центрі громадсько-
го здоров’я. А частка тих дітей, які вчасно 
отримали дві дози, іще менша — 25,5%, 
найменше їх у Запорізькій, Тернопільсь-
кій, Закарпатській, Чернівецькій, Іва-
но-Франківській областях. Якщо дити-
на пропустила першу чи другу дозу вак-
цини за графіком, спеціалісти радять тер-
міново звернутися до медичного закладу, 
щоб якнайшвидше отримати безоплатне 
щеплення. Тепер зробити таке щеплен-
ня і надолужити пропущені дози вакци-
ни можна усім дітям до 18 років. ■

ТРАГЕДІЯ

Розрахунок 
жорстокості
Керченський стрілець 
готувався до бійні понад 
півтора року 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Моторошна керченська трагедія обростає нови-
ми подробицями. Станом на початок тижня 49 пос-
траждалих проходили лікування у 12 лікарнях Кри-
му, Краснодарського краю та Москви. Із них п’ятеро 
— у вкрай важкому стані.
 Нагадаємо, що 17 жовтня студент четвертого 
курсу Владислав Росляков влаштував стрілянину й 
підірвав бомбу в Керченському політехнічному ко-
леджі, в результаті чого загинула 21 людина (серед 
них — 16 студентів і п’ятеро працівників коледжу).
 Росляков перед нападом на коледж спалив осо-
бисті речі — ноутбук, флешки, Біблію і сейф. Як за-
певняють слідчі, стрілець готувався до бійні понад 
півтора року. Зокрема, Росляков тренувався підри-
вати саморобні пристрої, ймовірно, на полі непо-
далік будинку, де він жив iз матір’ю. За однією з 
версій, вибуховий пристрій Росляков міг зробити з 
тротилу, видобутого зі снарядів часів Другої світо-
вої війни. У Керчі залишається багато боєприпасів, 
які час від часу знаходять чорні копачі. Вибуховий 
пристрій був начинений металевими предметами — 
шайбами і вигнутими цвяхами. 
 Поводженню зі зброєю Росляков навчався в 
липні — він пройшов шестигодинну програму в 
центрі підготовки в Сімферополі. Сертифікат, необ-
хідний для отримання ліцензії на придбання зброї, 
датований 18 липня 2018 року. «Він нічим не виді-
лявся, був спокійним, упевненим і небалакучим. 
Він відстрілявся добре. На запитання, де навчався,  
сказав, що займався стрільбою. Він здав теорію, все 
знав, відстріляв iз гладкоствольної зброї впевнено 
— пробний і два заліковi постріли», — розповіли 
представники центру.
 Є також інформація, що Росляков навчався 
стрільби в міжнародному дитячому центрі «Артек» 
— за програмою патріотичного виховання МВС 
Росії. Однак у таборі й у міністерстві заперечують 
цю інформацію. Гроші на купiвлю зброї юнак без 
дозволу взяв у своєї 76-річної бабусі, яка розпові-
ла, що якось онук прийшов, щоб узяти свої дитячі 
знімки, але після цього з дому зникли 20 тисяч руб-
лів, які вона відкладала на похорон. Раніше слідчі 
з’ясували, що рушницю і 150 патронів до неї Росля-
ков купив сам, на законних підставах, за п’ять днів 
до трагедії.
 Спочатку Росляков вирушив до кабінету дирек-
тора коледжу Гребенникової, але не знайшов її, тож 
пішов шукати в інші приміщення, стверджують оче-
видці. Він почав стріляти по оточуючих, коли зро-
зумів, що жінки в будівлі немає. Своїх жертв доби-
вав пострілом в обличчя. Пізніше з’ясувалося, що 
керівниця коледжу залишила будівлю за кілька хви-
лин до трагедії. Інтернетом також «гуляє» відео з 
камер спостереження коледжу, які зафіксували про-
цес бійні. Щоправда, неозброєним оком видно, що 
відео не повне — лише «купюри». 
 Є небезпідставні припущення експертів, які 
стверджують, що самостійно вчинити вибухи й три-
валу стрілянину юнак не міг — у нього були спільни-
ки. Йдеться навіть про спецоперацію ФСБ, подібну 
до тих, які вже не раз проводили спецслужби, коли 
рейтинг президента РФ падав і треба було відволік-
ти російське суспільство від внутрішніх проблем і 
негараздів, переклавши вину на зовнішнього воро-
га. 
 Згідно з офіційною версією російських ЗМІ, 
вбивця «застрелився» в бібліотеці коледжу, але, 
знову ж таки, незалежні експерти стверджують, що 
хлопцю хтось допоміг померти. 
 У зв’язку з трагедією в Криму фактично одра-
зу після НП було введено режим надзвичайної си-
туації, який відмінили 23 жовтня. У вівторок поно-
вилися заняття в Керченському політехнічному ко-
леджі, щоправда, навчальний процес проходитиме 
в іншому корпусі. У будівлі, де стався ви бух, прове-
дуть капітальний ремонт. ■

■

рядок у рейтингу Між-
народної федерації 
футбольних асоціацій 

(ФІФА) займає Національна збірна Украї-
ни, пише Укрінформ.

27-й
річницею інтроніза-
ції Патріарха УПЦ КП 
Філарета привітав 

Президент України Петро Порошенко, повідом-
ляє офіційний сайт глави держави.

українських вояків відбули 
до Вашингтона для участі 
в марафоні морської піхо-

ти в США.

здорожчало пшо-
но в Україні за ос-
танні три роки, 

заявив директор однієї з  агрофірм  Іван 
Томенко.

збільшився незаконний 
збут зброї в Україні, за-
значено на офіційному 

сайті Національної поліції.

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

Із 23-ю 9 У 3 рази У 2 рази

Сергій Бондар із виготовленою власноруч лялькою.
Фото з власного архіву

❙
❙

ЗАХОПЛЕННЯ

Немов живі
Ветеран АТО Сергій 
Бондар став лялькарем

■

ОВВА!

Майданчик для співака
Святослав Вакарчук у Харкові розмірковуватиме про закони

■

Одна з ознак кору — висипання на шкірі.
Фото з сайта maximum.fm.

❙
❙

СТАТИСТИКА

 Із початку року на кір в Україні вже захворіло 
33 тис. 937 осіб — 13 тис.  398 дорослих і 
20тис.  539 дітей. Найбільше таких хворих у 
Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, 
Одеській, місті Києві й Тернопільській областях. За-
галом із початку року від ускладнень кору померло 
14 людей: десятеро дітей і четверо дорослих.
 Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смер-
ті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не 
отримали профілактичне щеплення, перебувають 
у зоні ризику. Адже для вироблення колективного 
імунітету необхідно, щоб  рівень вакцинації дося-
гав 95-98%.

■НЕБЕЗПЕКА

Гуляє напереКІР
На Буковині 45 дітей та вчителька — «заплямовані»

■
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Тиск на 
демократів
Лідери Демократичної партії 
США отримали поштові 
відправлення з вибуховими 
пристроями
Ігор ВІТОВИЧ

 Інцидент з виявленням у понеділок вибу-
хового пристрою в поштовій скриньці амери-
канського мільярдера-мецената Джорджа Со-
роса біля його будинку виявився лише «пер-
шим пострілом» у серії чергових подібних 
провокацій проти представників і симпатиків 
Демократичної партії США. 
 У вівторок та середу підозрілі пристрої в по-
силках отримали також екс-президент Барак 
Обама, колишній державний секретар і кан-
дидат у президенти США Хілларі Клінтон, ген-
прокурор часів Обами Ерік Холдер, екс-дирек-
тор ЦРУ Джон Бреннан, екс-віце-президент 
Джо Байден, губернатор штату Нью-Йорк Ен-
дрю Куомо. Конгресмен-демократ від штату 
Каліфорнія Максін Вотерс отримала аж два 
такі «послання». Також одне з них було наді-
слане критичному до республіканців телека-
налові Сі-Ен-Ен, повідомляє агенція «Рейтер». 
Воно надійшло до штаб-кварти телеканала в 
Нью-Йорку, внаслідок чого довелося евакую-
вати всіх мешканців хмарочоса «Тайм-Уорнер 
Центр» на Манхеттені. Загалом, станом на ра-
нок четверга, 25 жовтня, було відомо про май-
же десять таких пакунків.
 Жодне з відомих спецслужбам відправлень 
не вибухнуло. Наразі ніхто не взяв на себе від-
повідальність за акцію, яку влада США вважає 
терористичним актом. Директор ФБР Крісто-
фер Рей звернувся до громадян iз проханням 
надати всю можливу інформацію. «Це розслі-
дування — найвищий пріоритет ФБР. Ми про-
довжимо роботу для встановлення особи та аре-
шту того, хто відповідальний за ці посилки», — 
цитує його ФБР на своїй сторінці у «Твіттері».  
Жодної інформації щодо можливих підозрюва-
них наразі правоохоронці не оприлюднюють.
 Кілька джерел у правоохоронних органах 
кажуть, що, за інформацією, яка циркулює се-
ред слідчих, у пакунках були цифрові годинни-
ки і вибухова речовина — порошок, який часто 
використовують піротехники. Заряди у плас-
тикових трубках нібито були наповнені склом, 
яке мало виконати функцію вражаючого еле-
менту.
 Усі посилки були підписані ім’ям Деббі Вас-
серман Шульц — колишньої керівниці Націо-
нального комітету Демократичної партії. Сама 
жінка каже, що дуже засмучена тим, що її ім’я 
використали з такою метою. На думку слідчих, 
людина, яка підготувала «бомби», намагалася 
зробити їх максимально легкими, аби посилки 
можна було відправити поштою через поштову 
скриньку, а не з поштового відділення. 
 Погрози демократам припали на час, коли 
залишається лише два тижні до критичних для 
американської політики проміжних виборів до 
Конгресу. На запланованому на 6 листопада го-
лосуванні вирішиться, чи зможуть демокра-
ти повернути собі контроль над однією чи обо-
ма палатами парламенту країни, позбавивши 
Трампа та Республіканську партію більшості.
 Президент Дональд Трамп, який неодно-
разово називав демократів «злочинцями» та 
«мафією», засудив ці дії, пообіцяв знайти 
зловмисників і вказав, що «актам політично-
го насильства немає місця у Сполучених Шта-
тах», і що влада докладе всіх зусиль для роз-
слідування інциденту. При цьому президент 
не сказав жодного слова про тих, хто отримав 
посилки з вибуховими пристроями. Але далі 
в характерному для нього стилі не втримав-
ся, щоб не використати ці загрозливі акти для 
чергової атаки на демократичний табір. Він 
закликав засоби масової інформації припи-
нити «нескінченну ворожість», а також «пос-
тійні негативні, а часто й брехливі напади та 
повідомлення» (маючи, ймовірно, на увазі не-
нависний йому телеканал Сі-Ен-Ен). На що 
президент Світової служби Сі-Ен-Ен Джеф 
Цукер відреагував так: «У Білому домі є пов-
на відсутність розуміння серйозності їхнього 
нападу на засоби інформації». ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європарламент 24 жовт-
ня підтримав запроваджен-
ня в ЄС заборони на вико-
ристання всіх одноразових 
виробів із пластику до 2021 
року: тонких пластикових 
пакетів, соломинок для пит-
тя, ватних паличок, а також 
пластикових столових при-
борів і тарілок.
 Також використання 
пластикових виробів, для 
яких немає іншої більш чис-
тої екологічної  альтерна-
тиви, мають скоротити на 
чверть до 2025 року. Це сто-
сується пластикового упаку-
вання для харчових продук-
тів, гамбургерів, бутербродів, 
десертів i фруктів. 
 За запровадження забо-
рони проголосував 571 єв-

родепутат; проти — 53; 34 
депутати утрималися. Те-
пер Європарламент почне 
переговори з країнами-чле-
нами ЄС і їхніми урядами і 
спробує пояснити їм необ-
хідність ухвалення заборо-
ни на місцевому рівні.
 Європейська комісія 
вважає, що завдяки новим 
правилам вдасться обмежи-
ти шкоду довкіллю. Торік 
загальну вартість збитків, 
завданих навколишньому 
середовищу, оцінено у 22 
мільярди євро. Єврокомісія 
сподівається завершити ро-
боту над новим законодав-
ством до травня наступного 
року.
 Ініціатори заборони по-
яснюють її необхідність за-
брудненням морських вод у 
ЄС. За даними Єврокомісії, 

пластикова продукція од-
норазового користування 
становить половину всьо-
го сміття, яке знаходять на 
європейських пляжах. На 
пластик, на думку європей-
ських законодавців, також 
припадає 70% усього сміт-
тя у Світовому океані.
 За даними екологів, у 
2012 році кількість плас-
тикового непотребу в Сві-
товому океані становила 
приблизно 165 мільйонів 
тонн. У 2014 році на по-
верхні океану лежало 268 
940 тонн пластику. Загаль-
на кількість окремих час-

тин відходів iз пластма-
си становить понад п’ять 
трильйонів.
 Нагадаємо, що в амери-
канському штаті Каліфор-
нія заборона на пластикові 
соломинки для пиття набу-
де чинностi вже 2019 року. 
Відповідно до закону, в рес-
торанах уже не подавати-
муть напої з соломинкою, 
тільки якщо клієнт сам її не 
попросить. Аналогічна за-
борона на пластикові соло-
минки зараз обговорюєть-
ся у Великій Британії, але 
її поки що не ухвалили на 
рівні закону. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Північноатлантичний альянс у чет-
вер, 25 жовтня, розпочав найбільші за 
останні 30 років, тобто від закінчення 
«холодної війни», навчання. Вони три-
ватимуть до 7 листопада. У маневрах у 
Норвегії беруть участь близько 50 ти-
сяч солдатів, 10 тисяч транспортних 
засобів, понад 300 літаків і гелікоп-
терів та 65 кораблів, включно з амери-
канським авіаносцем «Гаррі Трумен». 
Тема навчань — відпрацювання від-
повіді Альянсу на атаку «вигаданого 

агресора» на одного з його членів, пові-
домляє dpa.
 Навчання під назвою «Єдиний три-
зубець» (Trident Juncture) відбувають-
ся на тлі дедалі більшого занепокоєння 
НАТО зростанням агресивності Росії та 
її діями у Криму та на Донбасі, а також 
спробами дестабілізувати західну сис-
тему колективної безпеки. Відповідь 
НАТО — «найбільше переосмислення 
нашої спільної безпеки з кінця «холод-
ної війни», — заявив генсек організації 
Єнс Столтенберг. 
 Мета навчань — перевірити, чи го-

товий військовий союз відповісти на 
нові види загроз, у тому числі «техні-
ки гібридної війни і пропаганди». «Те-
атр» спланованих бойових дій розміще-
ний на чималій відстані від російських 
кордонів. Але на «російський фактор» 
цих маневрів вказує й те, що там за-
лучені всі 29 країн-союзниць, включ-
но з партнерами НАТО — Фінляндією 
та Швецією — двома державами, що 
перебувають на передньому плані за-
грози з боку Росії. У навчаннях беруть 
участь українські військові.
 Раніше цього року Росія провела 
масштабні навчання на сході країни під 
назвою «Восток». За офіційними дани-
ми Москви, у них взяли участь 300 ти-
сяч солдатів, утім на Заході кажуть, що 
ці цифри значно перебільшені. ■

СМІТТЄВА КРИЗА

Кінець ери кульків 
і стаканчиків 
Європа пропонує вилучити з ужитку 
пластикову тару

■

Заборона не поширюватиметься на пляшки, які в Європі 
успішно переробляють. 

❙
❙

ГРА М’ЯЗАМИ

Із «Тризубцем» проти 
двоголового орла
НАТО розпочав найбільші з часів 
«холодної війни» військові навчання

■

Агресивна поведінка Росії змушує Альянс бути готовим до будь-яких викликів.❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 Агресивна політика Росії та як їй протисто-
яти — це одна з основних тем п’ятого щоріч-
ного Варшавського форуму безпеки (Warsaw 
Security Forum), котрий розпочався у польсь-
кій столиці 24 жовтня. У форумі беруть участь 
міністри закордонних справ Польщі Яцек Ча-
путович та України Павло Клімкін, генсек 
НАТО Єнс Столтенберґ, екс-генсек НАТО Ан-
дерс Фоґ Расмуссен. 
 У своєму виступі на форумі Єнс Столтен-
берґ заявив, що Альянс занепокоєний дія-
ми Росії в басейні Азовського моря. Йдеть-
ся не тільки про збільшення російської вій-
ськової присутності, але й про нову систему 
інспекції вантажних суден, які випливають з 
українських портів або ж пливуть до цих пор-
тів. Українська влада вважає, що Росія цілес-
прямовано застосовує блокаду, щоб таким чи-
ном завдати удару українській економіці. Ген-
сек НАТО повідомив, що розмовляв на цю 
тему з міністром Павлом Клімкіним: «Я вис-
ловив свою підтримку суверенності та тери-
торіальної цілісності України, зокрема в галузі 
судноплавства. Для України — дуже важли-
во утримати відкриті та безперешкодні шля-
хи морського сполучення, зокрема, в басей-
ні Азовського моря. Ця справа залишаєть-
ся важливою теж для союзників у НАТО і на-
ших кораблів, а також для торгівлі між НАТО 
та Україною».
 Ситуацією в Азовському морі цікавить-
ся також Європейський парламент, де обгово-
рення цієї теми відбулося у вівторок. Очільни-
ця євросоюзної дипломатії Федеріка Моґеріні 
сказала, що впродовж останніх шести місяців 
Росія зупинила для перевірки у цій акваторії 
понад 200 суден. Вчора Європарламент опри-
люднив резолюцію в цій справі. У проекті до-
кумента міститься пропозиція введення чер-
гових санкцій проти Росії. 

■
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Леся Пронь відома своїми лі-
ричними та дитячими збірками, 
серед яких «На крилах року» та 
«День усміхається». На творчих 
зустрічах по-особливому спри-
ймають читачі емоційні та за-
хоплюючі мандрівки творчістю 
письменниці, лауреатки Всеук-
раїнського літературного кон-
курсу імені Леся Мартовича.

«Не всі письменники можуть 
і вміють писати для малечі»
 ■ Пані Лесю, у вас ак-
торська професія, і раптом — 
письменницьке диво — віршо-
вана творчість. Чи мріяли ста-
ти письменницею?
 — Перші книги, які чита-
ла в дитинстві, мене заворо-
жували. Людей, що їх написа-
ли, обожнювала. Це були Іван 
Франко, Леся Українка, Воло-
димир Сосюра, Павло Тичина.
 Не думала, що стану пись-
менницею, не вірилося. Уже у 
зрілому віці видала три книж-
ки поезій для дорослих («Пле-
тениця долі», «Круговерть», 
«У купелі вітрів») та дві дитячі 
(«День усміхається», «На кри-
лах року»).
 Маючи двох онуків, стала 
писати і для них. Переконала-
ся, що їм це подобається, тож 
написане надіслала у дитячі 
журнали, щоб побачити, як 
сприйматимуть мої твори інші 
діти. Здається, непогано. 
 Дитяча література має роз-
виватися, вона не є другоряд-
ною. І не думайте, що всі пись-
менники можуть і вміють пи-
сати для малечі. Тут одного 
таланту замало, дитину не об-
дуриш, вона добре відчуває 
красу й по творність. 
 Щоб удосконалити своє 
письмо, ходжу на заняття лі-
тературного об’єднання «Ра-
досинь» при НСПУ, яким ке-
рує майстер поетичного сло-
ва, поет і перекладач Дмитро 
Чередниченко. Під своє «бать-
ківське крило» Дмитро Семе-
нович зібрав добре знаних пе-
ресічному читачеві творців по-
етичного слова та початківців. 
Ми обмінюємося досвідом, чи-
таємо свої твори. Вихованця-
ми Дмитра Семеновича є Анна 
Багряна, Олеся Мамчич, Га-
лина Манів, Тетяна Винник, 
Валентина Бондаренко, Леся 
Мовчун та багато інших. 
 ■ Нещодавно на зустрічі з 
вами діти із захопленням слу-
хали ваші вірші і казки у біб-
ліотеці імені Реріха. Звідки 

черпаєте нескінченну енергію 
слова? 
 — Рідне село Михальче на 
Івано-Франківщині окропи-
ло мене енергією життя на всі 
роки. Воно «лежить під небе-
сами в грушках і вишнях на 
горі. Його торкають сірі хмари 
і зорі, ніби ліхтарі». Це з мого 
вірша. Тут, серед мальовничої 
природи, де з одного боку про-
тікає річка Дністер, а з другого 
— потічок Денечанка, де вид-
ніються пагорби Дністровсь-
кого каньйону, що є одним із 
семи чудес України, я впива-
юся красою рідної землі. Коли 
пишу, згадую цю місцину. 
 Цього літа відвідувала маму 

(їй 87 років). Вилізла на розло-
гу стару грушу, щедро всипану 
плодами, дивлюсь на батьківсь-
ку хату, наче з космосу. Бачу 
маму, що дибає подвір’ям та 
скликає гусей, бачу ліс і поле… 
Пісня виривається з душі, а з 
нею геніальні Шевченкові сло-
ва: «Якого ще раю на світі бла-
гаєм!?». 
 Люблю природу — власне, 
з неї черпаю теми. Спостерігаю 
за дітьми, дещо беру від них.
 ■ Яким бачите нинішньо-
го читача ваших дитячих кни-
жок? 
 — Він допитливий. На зус-
трічах із дітками бачу, як вони 
уважно слухають, як сяють 

їхні оченята, коли розгляда-
ють малюнки до моїх творів. 
Хочеться, щоб книга допома-
гала малюкам ставати кращи-
ми, мудрими, розумними, щоб 
вони багато читали дома з ма-
мою і татом. 
 Важливу роль у виборі кни-
жечки для дитини мають бать-
ки. Від них залежить, що ди-
тятко триматиме в руках: 
низькопробну попсу чи висо-
кохудожній твір. Гарна книж-
ка читається легко, «на одно-
му диханні». Саме такі книги 
потрібно вибирати, не забува-
ючи про класиків української 
та світової літератури. 

І понад два десятки пісень 
для дорослих і дітей
 ■ Юні читачі і читачки люб-
лять фантазувати і мріяти. Про 
що ви в дитинстві мріяли?
 — Мріяла бути корисною 
людям. У десятому класі напи-
сала вірша з такими словами: 
«Я перли-мрії заберу в дорогу 
і завжди, люди, житиму для 
вас». Можливо, це надто па-
фосно, але вже як є.
 ■ Пам’ятаєте свого першого 
вірша?
 — Пам’ятаю. Я була у дру-
гому класі. Учителька дала 
нам роботу — написати щось до 
8-го Березня. Про маму, бабу-
сю, про жінок-трудівниць. Тоді 
й народився мій перший вірш 
«Учительці».
 ■ Вважаєте себе дитячим 
письменником чи тонким лі-
риком?
 — Колись Миколу Вінгра-
новського запитали, чому він 
деякі дитячі вірші друкує у 
збірниках поезій для дорос-
лих? Поет відповів, що для 
нього всі його вірші — це по-
езія, яку він творить серцем, а 
не абияк. І що його дитяча по-
езія за рівнем майстерності не 
поступається творам для дорос-
лих. Так воно й повинно бути. 
 ■ У співпраці з Миколою 
Ведмедерею ви маєте понад 
два десятки пісень для дорос-

лих і дітей. Що це за пісні?
 — Микола Ведмедеря знай-
шов мої тексти в інтернеті. 
Вибрав те, що йому сподобало-
ся, написав музику, зв’язався 
зі мною через мій сайт і поті-
шив тим, що є пісні. Деякі 
надруковані у дитячих жур-
налах, інші чекають часу, 
коли композитор видасть ок-
рему збірку. 
 Сподобалась мені його му-
зика на вірші «Плетениця 
долі» (це любовна лірика) та 
«Моєї мами сонячна душа». 
 Також маю пісні від ком-
позитора Володимира Ізото-
ва. Усі вони дитячі, друкува-
лися в журналах «Ангелят-
ко», «Колобочок», «Дошкіль-
не виховання». Нещодавно 
видавництво «Рідна мова» 
випустило дитячу книжечку 
«Мамині колискові» з текста-
ми моїх віршів та інших авто-
рів, а також із нотами до них. 
Пісні до колискових написав 
мій чоловік Богдан Пронь (на 
жаль, у 2011 році відійшов у 
вічність).
 ■ «Мамині колискові» — 
вони перегукуються з рідним 
прикарпатським краєм? 
 — Моє рідне Покуття ба-
гате на колисанки. У кож-
ній хаті, де були немовлята, 
їх співали. Це магічний код, 
який захищає від біди, лягає 
на душу дитини й супровод-
жує її аж до смерті. У колис-
кових про що співається? «Ой 
щоб спало, щастя мало, а щоб 
росло — не боліло, на сердень-
ко не скорбіло». Материнські 
слова-бажання й молитви не 
проходять безслідно, Бог усе 
чує. Раджу співати своїм ді-
тям. Мелодії колискових ла-
гідні, як весняний вітерець, 
ніжні, як материнське серце, 
привабливі, як та земля, на 
яку ти вперше ступив боси-
ми ноженятами й де закопана 
твоя пуповина.
 Мої колискові справді пе-
регукуються з тим, що я чула 
в дитинстві. Є в них і панноч-
ка Дрімота, і брат Сон, і доб-
рий Ангел.
 ■ В яку б пору хотілося пе-
ренестися «на крилах року»?
 — У весну, яку дуже люб-
лю. Усе квітне, пробуджуєть-
ся земля… Хіба це не диво?! 
Загалом усі пори роки люблю. 
І навіть сьогоднішню осінь, 
що за вікном…
 ■ День Лесі Пронь починає 
усміхатися кому?
 — Людям, сонцю, життю! 
■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Хелловін наближається. І як би не 
ставилася до нього в Україні частина 
дорослих, діти додатковий привід поба-
витися у перевдягання і прикрашання 
осель ліхтариками-павучками-гарбуза-
ми у пору осінніх канікул сприймають 
на ура. Тому і «ритуальне» кіно для охо-
чих трохи полоскотати нерви привида-
ми та відьмами — доречне: у вітчизня-
них кінотеатрах 25 жовтня стартували 
покази пригодницького американсько-
го фентезі «Страшилки 2: Привиди Хел-
ловіна» від режисера Арі Сандела. 
 Місце дії — штат Нью-Йорк, Медісон 
(міста з такою назвою, до речі, є трохи 
не у половині штатів США). Усі готують-
ся до Хелловіна. У школі, де діти віль-
но ходять у жовтих, зелених і картатих 
светрах та джинсових куртках (на відмі-

ну від більшості українських, де все ще 
у більшості панує «світлий верх, темний 
низ»). У магазинах і приватних оселях. 
 Незважаючи на передсвятковий 
ажіотаж, Сарі, яка хоче стати студент-
кою, потрібно дописувати конкурсну ро-
боту; її братові — здати лабораторну про 
вежу Тесли (пам’ятник ученому — важ-
лива декорація для розвитку сюжету), 
мамі — працювати у другу зміну, інак-
ше звільнять. Ще і сусідського хлопця 
залишають родині на кілька днів...
 Усі, хто бачив перші «Страшилки», 
розуміють, що і другі — про монстрів із 
книг фантаста Стайна. Цього разу — про 
його першу книжку «Неспокійний Хел-
ловін», яку дописують своїми діями ге-
рої «Страшилок 2».
 На «Привидів Хелловіна» витратили 
35 млн. доларів. У фільмі ефектно ожи-
вають монстри, феєрично відбувається 

електрозамикання спочатку малого ма-
кета вежі Тесли, а потім гігінтського. А 
взагалі, це добре і повчальне кіно про те, 

що треба телефонувати мамі, не кривди-
ти однолітків, досягати мети і понад усе 
цінувати родину. ■

Леся Пронь у рідному селі Михальче на Івано-Франківщині.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Леся Пронь: Мамині колискові 
— це магічний код
Письменниця — про рідне Покуття та слова-бажання й молитви, 
які не проходять безслідно

■

ПРОКАТ

Привиди Хелловіна
Сімейні цінності у фільмі про монстрів

■

Головні герої замаскувалися.
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙



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»

12.30, 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 «Міняю жінку-14»

23.45, 0.50 «Танці з зірками»

04.10 Комедія «Недотуркані»

ІНТЕР

03.30, 2.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.45 «Top Shop»

05.15 Д/п «Місця сили»

06.00 «Мультфільм»

06.15, 23.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Х/ф «Ларго 
Вінч: Початок»

13.15 Х/ф «Ларго Вінч-2: 
Змова в Бірмі»

15.45 «Чекай мене. Україна»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Таїсія»

22.00 Т/с «Однолюби»

00.10 Х/ф «Я тебе ніколи 
не забуду»

02.00 «Готуємо разом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину -

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30 Х/ф «Мумія-3: 
Гробниця Імператора 
Драконів»

01.45 Телемагазин

03.10 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.05 Абзац

05.55, 7.10 Kids Time

06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.15 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»

08.15М/ф «Кунг фу Панда»

10.10 Х/ф «Знайомство зі 
спартанцями»

11.45 Х/ф «Перший месник: 
Інша війна»

14.35 Х/ф «Перший месник: 
Протистояння»

17.30, 1.30 Таємний агент

19.00 Ревізор

21.40 Страсті за ревізором

00.00 Пост шоу. Таємний 

агент

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.25 Х/ф «Хітмен»

16.50 Х/ф «Хітмен: Агент 

47»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 Свобода слова

00.55 Х/ф «Проект Ікс»

02.50 Т/с «Прокурори»

03.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 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, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

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

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

05.45 Х/ф «Чорна рада»
08.30, 18.20 «Свідок. Агенти»

09.10 Х/ф «Звинувачення»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.55, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Х/ф «Драйв»
01.50 «Таємниці 

кримінального світу»

03.15 «Випадковий свідок»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Білінський, 

ч. 1

06.35 Документальна 

програма. Кардинал 

Любомир Гузар

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 історії

11.35 100 років українського 

кінематографа

11.45 100 років української 

літератури

11.55 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

12.05 100 років українського 

мистецтва

12.20 Українська читанка. 

Оксана Забужко

12.30 Львівський театр імені 

Марії Заньковецької. 

  Райнер Марія Рільке. 

«Завчасна паморозь»

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.05 Світ навколо 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.35 Ольга Балашова. 

Олексанра Андрусик. як 

працювати з сучасною 

академічною музикою

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 Вікно в Америку

19.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.20 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

19.30 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля

22.00 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

00.15 Букоголіки

00.45 Вікно в Америку

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Білінський, 

ч. 1

01.40 Брати Гадюкіни. 

Концерт пам’яті Сергія 

Кузьминського. 

 «Я вернувся домів»

03.45 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Райнер Марія Рільке. 

«Завчасна паморозь»

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

07.05, 15.25 Все буде добре!

09.05, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

10.05 МастерШеф

13.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Хата на тата

02.45 Найкраще на ТБ

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 «Помста природи»

08.45, 1.15 Т/с «Пляжний 

коп-3»

09.25, 18.15 «Спецкор»

10.05, 18.50 «ДжеДАІ»

10.45 Т/с «Опер за викликом»

14.35 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

16.25 Х/ф «Прямий 
контакт»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35 Т/с «Кістки»

23.20 Х/ф «Хижак-2»
02.10 М/ф «Правда крупним 

планом»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

07.45, 17.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.45, 20.25 Топ-матч

12.00 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

13.50 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.05, 19.55 «Моя гра» 

 Р. Маліновський

16.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00 «Передмова до 

матчу «Барселона-

Динамо(К)» (1997 

р./98). Золота Колекція 

Ліги Чемпіонів з А. 

Шевченком. Прем’єра

18.05 «Барселона» 

— «Динамо (К) (1997 

р./ 1998 р.) Золота 

Колекція Ліги Чемпіонів 

з А. Шевченком. 

Прем’єра

20.35 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.30, 23.55 «Check-in»

21.55 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Ман Сіті». ЧА

00.25 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

02.15 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

04.05 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 14.40 Топ-матч

06.10 «Десна» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

10.00, 20.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.30 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

12.20 «Моя гра» Р. 

Маліновський

12.50 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

14.45 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

16.35, 2.10 «Великий футбол»

18.20 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 LIVE. «Лаціо» — 

«Інтер». ЧІ

23.25 ЧІ. Огляд туру

00.20 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

03.55 «Аталанта» — 

«Парма». ЧІ

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 М/ф «Барбі і 

Кришталевий замок»

10.25 «Ух ти show»

11.00 Т/с «Дорогий доктор»

14.30 «Орел і Решка. Навколо 

світу»

15.30, 21.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.30, 22.00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»

17.30 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

00.00 Х/ф «Жінка в 
чорному»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.10 М/ф «Пригоди 

монстро-подружок. 

День усіх монстрів»

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, 0.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка 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 Д/ф «Незвичайні 

культури»

15.20 Чудова гра

15.55 Д/ф «Це цікаво»

16.25 Лайфхак українською

17.00 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00, 21.45 Своя земля

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.50, 2.25 Складна розмова

23.20 Перша шпальта

23.45, 3.55 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Д/ф «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»

12.35, 14.25 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 23.25, 0.50 «Модель 

Х1-2»

01.20 Комедія «Недотуркані»

ІНТЕР

04.05, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.50, 20.00 «Подробиці»
05.30 «Top Shop»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
13.40, 21.00 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Х/ф «Він, вона і я»
01.55 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 
сезон»

02.45, 3.25 «Орел і решка. 
Шопінг»

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. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30 Т/с «CSI: Майамі»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00, 0.10 Київ вдень та вночі

09.00 Т/с «Кохання напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя

17.00 Хто проти блондинок?

19.00 Вар’яти

22.00 Х/ф «Втеча 

неможлива»

01.10 Х/ф «Кікбоксер: 

Відплата»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.10, 13.20 Х/ф «Леон»
12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

00.00 Х/ф «Скарб 
Амазонки»

02.10 Т/с «Прокурори»

03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

6.00, 9.45, 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

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

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

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «В’язні Бомона»
06.55 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Т/с «Криміналіст»
02.05 «Таємниці 

кримінального світу»
03.30 «Випадковий свідок»
03.50 «Правда життя. 

Професії»
04.50 «Top Shop»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Білінський, 
ч. 2

06.30 Документальна 
програма. Кардинал 
Мар’ян Яворський 

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

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Григорій Семенчук

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

історії історії
11.35 100 років українського 

кінематографа
11.45 100 років української 

літератури
12.05 100 років українського 

мистецтва
12.20 Українська читанка. 

Петро Мідянка

12.30 Київський академічний 
театр «Колесо». 
Фрідріх Дюрренматт. 
Портрет планети, 
або Попередження 
нерозумному людству

14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. кліп 
15.00 Лайфхак українською 
15.05 Світ навколо 
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 
Злам парадигми

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

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

історії 
19.05 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко
19.10 UA.МУЗИКА. кліп 
19.20 Українська читанка. 

Юрій Винничук
19.30 Розсекречена історія 
20.30 Відкривай Україну з 

Суспільним 
21.00 Концертна програма. 
23.00 Новини
23.30 Тема дня 
23.50 Світло 
00.45 РадіоДень 
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Білінський, 
ч. 2

01.40 Сильна доля
02.30 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 
Теа Дорн. Marleni. 
«Пруські діви, волоссям 
білі, мов сталь»

04.00 Київський академічний 
театр «Колесо». 
Фрідріх Дюрренматт. 
«Портрет планети, 
або Попередження» 
нерозумному людству

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.55, 15.25 Все буде добре!
08.50, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.50, 20.00, 22.45 

МастерШеф
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп-3»
08.55, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
13.00, 3.55 «Облом.UA.»
13.25 Х/ф «Погоня»
15.10 Х/ф «Хижаки»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки»
01.55 Х/ф «Хижак-2»
03.45 М/ф «Правда крупним 

планом»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND»

06.45, 1.35 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.15 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

08.10 «Наполі» — «Рома». 
ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25 «Ворскла» — 
«Олімпік». ЧУ

12.10 «Великий футбол»
13.55 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА
16.55 «Лаціо» — «Інтер». ЧІ
18.45 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА
20.35 Топ-матч
20.40 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.45 «МЮ» — «Евертон». 
ЧА

02.05 «Торіно» — 
«Фіорентина». ЧІ

03.55 «Десна» — 
«Маріуполь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 10.10, 22.30 Топ-
матч

06.15 «Мілан» — 
«Сампдорія». ЧІ

08.20 «Чорноморець» 
— «Карпати». ЧУ

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.10, 4.05 «Лаціо» — 
«Інтер». ЧІ

13.00, 15.10 «Check-in»
13.25, 2.15 «Тоттенгем» 

— «Ман Сіті». ЧА
15.35 «Моя гра» Р. Маліновський
16.05 «Передмова до 

матчу «Барселона 
— Динамо(К)» (1997 
р. /98). Золота Колекція 
Ліги Чемпіонів 
з А. Шевченком

16.10 «Барселона» 
— «Динамо (К) (1997 
р. / 1998 р.) Золота 
Колекція Ліги Чемпіонів 
з А. Шевченком

17.55 «Ворскла» — 
«Олімпік». ЧУ

19.45 ЧІ. Огляд туру
20.40 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ
22.40 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА
00.30 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 «Дай Лапу»

10.00 «Ух ти show»

11.00 Т/с «Дорогий доктор»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 21.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

16.30, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.30 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.40 М/ф «Листоноша Пет»

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, 0.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка 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 Д/ф «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Д/ф «Незвичайні 

культури»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55, 4.30 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

22.50 Розсекречена історія

23.45, 3.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

05.30 Д/ф «Гордість світу»
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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»

10.50, 12.20 

«Одруження наосліп»

12.35, 14.25 «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, 22.55 «Світ навиворіт 

10»

00.00, 0.50 Комедія 

«Недотуркані»

04.55 Мульфільм

ІНТЕР

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»

05.15, 20.00 «Подробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.15, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Абатство Даунтон»

11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

13.40, 21.00 Т/с «Таїсія»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

22.00 Т/с «Однолюби»

00.05 Х/ф «Малахольна»
02.05 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

02.50 «Орел і решка. Шопінг»

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. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину -

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Майамі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

04.40 Абзац

06.34, 7.49 Kids Time

06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50, 0.00 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Кохання напрокат»

09.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя

17.00 Кохання на виживання

19.00 Екси

22.00 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»

01.00 Х/ф «Кікбоксер: 

Реванш»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10 Я зняв!

12.00, 13.20 Х/ф «Проект 
Ікс»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

23.55 Х/ф «Правдива 
брехня»

02.40 Т/с «Прокурори»

03.20 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 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

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

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

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «В’язні Бомона»
07.05 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 «Таємниці 

кримінального світу»

03.30 «Випадковий свідок»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Білінський, 

ч. 3

06.30 Документальна 

програма. Кардинал 

Мар’ян Яворський 

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Галина Крук

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.10 Промінь живий 

11.20 Погода

11.25 100 років української 

історії історії

11.35 100 років українського 

кінематографа

11.50 100 років українського 

мистецтва

12.00 #ПроСлово з 

Олександром Михедом

12.05 100 років української 

літератури

12.20 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерас. Попіл 

14.30 52 вікенди 

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.05 Світ навколо

15.10 РадіоДень. Життя+

15.35 Євгеній Стасіневич. 

Східноєвропейський 

роман. 

 Німецькомовні письменники

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.45 UA.МУЗИКА. кліп 

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 100 років українського 

кінематографа 

19.00 Лайфхак українською

19.10 UA.МУЗИКА. кліп 

19.20 Українська читанка. 

Галина Крук

19.30 Світло 

20.25 Документальна програма 

«Шлях додому» 

з Євгенією Гладій

21.00 Концертна програма. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Розсекречена історія 

00.45 52 вікенди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Білінський, 

ч. 3

01.40 Прем`єра. Промінь 

живий 

02.30 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. М. Заньковецької. 

Айседора Дункан. Три 

любові

03.35 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

«Запорожець за Дунаєм» 

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

07.10, 15.25 Все буде добре!

09.05, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

10.05, 20.00, 22.45 

МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 Т/с «Пляжний коп-3»

08.55, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

15.00 Х/ф «Втеча»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки»

01.55 М/ф «Правда крупним 

планом»

02.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

07.45 «Моя гра». 

 Р. Маліновський

08.15 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Лаціо» — «Інтер». ЧІ

12.10 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

13.55 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30, 18.55, 21.25 «Студія 

LIVE»

16.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Ворскла». 1/8 

фіналу. Кубок України

19.25 LIVE. «Десна» 

— «Зоря». 1/8 фіналу. 

Кубок України

21.55 Топ-матч

22.00 Журнал Ліги Чемпіонів

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

01.35 «Сіткорізи»

02.05 «Шахтар» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

03.55 «Торіно» — 

«Фіорентина». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 1.45, 3.50 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

08.10 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

10.00, 12.10 «Check-in»

10.25 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.40 «Арсенал-Київ» 

— «Шахтар». ЧУ

14.25 «Моя гра» 

 Р. Маліновський

14.55 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

16.40 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

18.30, 20.55 «Студія LIVE»

18.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Олімпік. 1/8 

фіналу. Кубок України

21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Дженоа». ЧІ

23.25 «Сіткорізи»

23.55 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

02.00 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

04.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

04.55 ЧІ. Огляд туру

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 «Дай Лапу»

10.00 «Ух ти show»

11.00 Т/с «Дорогий доктор»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.30, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.30 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Пані Метелиця»

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, 0.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка 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 Д/ф «Смаки культур»

13.10 РадіоДень

13.35 Д/ф «Незвичайні 

культури»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Прем’єра. Шахтарська 

зміна

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45, 2.25 Складна розмова

22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

22.50 Схеми. Корупція в 

деталях

23.20 Букоголіки

23.45, 3.55 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Д/ф «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»

12.35, 14.25 «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 Мелодрама «Жінка, не 

схильна до авантюр»

05.00 Мульфільм

ІНТЕР

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»

05.15, 20.00 

«Подробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.15, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Абатство Даунтон»

11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

13.40, 21.00 Т/с «Таїсія»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

22.00 Т/с «Однолюби»

00.05 Т/с «Гетьман»

03.25 «Орел і решка. Шопінг»

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. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину -

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Майамі «

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Кохання напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00 Будиночок на щастя

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Хенкок»

22.50 Х/ф «Книга Ілая»

01.10 Х/ф «Втеча 

неможлива»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.15, 13.20 Х/ф 
«Правдива брехня»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

21.15 Т/с «Пес-4»

22.20 Нові лідери

00.00 Х/ф «Апокаліпсис»

02.25 Т/с «Прокурори»

03.10 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 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

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

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

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Х/ф «Сорок перший»
07.00 Х/ф «Сказання 

про двох братів-
близнюків»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Розірване 
коло»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50, 3.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 «Таємниці 

кримінального світу»

03.30 «Випадковий свідок»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Білінський, 

ч. 4

06.30 Документальна 

програма. Блаженний 

Священномученик 

Григорій Хомишин

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Оксана Забужко

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо 

10.00 Погода

10.10 Відкривай Україну з 

Суспільним 

10.35 Чудова гра 

11.20 Погода

11.25 100 років української 

історії

11.30 100 років української 

літератури

11.45 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою 

12.00 100 років українського 

кінематографа 

12.20 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

12.30 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.05 Світ навколо 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.35 Юрій Андрухович. 

Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років ХХ століття

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.45 UA.МУЗИКА. кліп 

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 — Ярина 

Сенчишин

20.30 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч

21.00 Букоголіки 

21.25 Лайфхак українською

21.55 Концертна програма. 

ТЕЛЬНЮК.rehearsal

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Світло повтор

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Білінський, 

ч. 4

01.40 Документальна 

програма. Історія однієї 

криївки 

02.55 Документальна 

програма. Легіон. 

Хроніка Української 

Галицької армії 

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерас. Попіл 

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

06.15, 15.25 Все буде добре!

08.10, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.10 МастерШеф

12.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 Т/с «Пляжний коп-3»

08.55, 1.00 Т/с «Пляжний коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 Відеобімба

15.10 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 1.55 Т/с «Кістки»

02.50 13 тур ЧУ з 

футболу «Зоря» 

— «Олександрія»

04.40 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 23.20 «Тоттенгем» 

— «Ман Сіті». ЧА

07.45, 20.15 «Сіткорізи»

08.15 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 3.55 «Чорноморець» 

— «Ворскла». 1/8 

фіналу. Кубок України

12.10 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

13.55 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

16.05 «Десна» — «Зоря». 

1/8 фіналу. Кубок 

України

17.55 «Моя гра». 

Р. Маліновський

18.25 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

20.45 «Шахтар» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

22.50 Журнал Ліги Чемпіонів

01.10 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.05 «Лаціо» — «Інтер». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 19.45, 0.05, 3.55 

Топ-матч

06.10, 0.15 Десна» — «Зоря. 

1/8 фіналу. Кубок 

України

08.10 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

10.00 «Моя гра». 

 Р. Маліновський

10.30 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

12.20, 21.45 «Сіткорізи»

12.50 «Шахтар» — «Олімпік. 

1/8 фіналу. Кубок 

України

14.40 ЧІ. Огляд туру

15.35 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

17.25 Журнал Ліги Чемпіонів

17.55 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

19.55 «Чорноморець» 

— «Ворскла. 1/8 

фіналу. Кубок України

22.15 «Емполі» — 

«Ювентус». ЧІ

02.05 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

04.05 «Кальярі» — «К’єво». ЧІ

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.00 М/с «Каспер»

09.00 «Дай Лапу»

10.00 «Ух ти show»

11.00 Т/с «Дорогий доктор»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.30, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.30 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.50 Х/ф 

«Румпельштільцхен»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 0.00 Мольфар

13.00, 20.00 Танька і Володька

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Віталька

17.00 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка У

01.40 Х/ф «Чорна рада»

04.10 Щоденники Темного

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 Д/ф «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Д/ф «Незвичайні 

культури»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Промінь живий

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

22.50 Сильна доля

23.45 Д/ф «Гордість світу»

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

04.00 «Крути»

04.20 «Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України. 

1919—1939»

05.35 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 

1939—1941»
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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, 10.50, 12.20 

«Одруження наосліп»

12.50 «Міняю жінку-12»

14.25 «Міняю жінку-13»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.15 Мелодрама «Родинні 

зв’язки»

00.20 «Розсміши коміка»

02.15 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

04.45 «Top Shop»

05.15 «Подробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Абатство Даунтон»

11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

13.40 Т/с «Таїсія»

14.50, 15.45, 16.45, 1.45 

«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Дот»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.40 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика

13.10 Т/с «Краще за всіх»

15.30 Т/с «Краще за всіх «

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Ні слова 

про кохання»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

04.25 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 2.35 Служба розшуку 

дітей

03.25, 2.40 Зона ночі

05.05 Абзац

07.00 Ревізор

09.40 Страсті за ревізором

12.00 Х/ф «Клятва»

14.00 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»

16.15, 19.00 Топ-модель

21.40 Екси

23.40 Київ вдень та вночі

00.40 Х/ф «У ліжку з 

ворогом»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.30, 13.25 Х/ф 

«Апокаліпсис»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30 Х/ф «Троя»

00.50 Т/с «Марк+Наталка»

03.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 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, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

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

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост Hate Friday 

Night

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Наприкінці 

ночі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ішов четвертий 

рік війни...»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.55 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.00 «Таємниці 

кримінального світу»

03.35 «Випадковий свідок»

03.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Маргарита Довгань

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Українська 

революція 

08.00 Новини 

08.05 Документальна 

програма. Вони 

боролись до загину 

09.00 Новини 

09.05 Документальний цикл. 

Напам`ять. Левко 

Лук’яненко

09.30 Документальна 

програма. Герої 

України. Крути. Перша 

Незалежність 

10.30 Розсекречена історія 

11.20 Погода

11.30 100 років української 

історії 

11.40 100 років української 

літератури 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.00 Хвилина мовчання 

( Пам’яті жертв 

Батуринської трагедії )

12.01 100 років українського 

кінематографа

12.20 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». 

 Поетична вистава за 

віршами Ліни Костенко 

13.35 Розсекречена історія

14.30 РадіоДень

15.00 Українська читанка. 

Сергій Жадан

15.10 РадіоДень 

15.30 Документальний цикл. 

Напам`ять. Валентина 

Чорновіл

15.55 Документальний цикл. 

Напам`ять. Мустафа 

Джемільов 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Документальна 

програма. Хроніка 

Української 

повстанської Армії. 

1942-1954 

17.50 Погода 

18.00 Інформаційна година

18.50 Музеї. Як це працює? 

19.20 Українська читанка. 

Артем Чапай

19.35 Спецпроект. Батурин. 

Забута трагедія 

незабутої столиці

21.00 Документальна 

програма. Срібна 

земля. Хроніка 

Карпатської України. 

1919-1939 

22.30 Як дивитися кіно 

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Розсекречена історія 

00.45 РадіоДень

01.05 Документальна 

програма. Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954 

03.30 Концертна програма. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

04.55, 17.30, 22.00 Вікна-

Новини

06.25 Х/ф «П’ять років та 

один день»

08.25 Т/с «Палка помста»

18.00 Один за всіх

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 12.55 «Помста 

природи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

13.20 Х/ф «Мисливці 
за реліквіями (В 
пошуках втрачених 
реліквій)»

19.25 Х/ф «Кров 
Тамплієрів»

23.20 «Змішані єдиноборства. 

UFC № 215»

01.40 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Наполі» — «Рома». 

ЧІ

07.45 «МЮ» — «Евертон». ЧА

09.30 «Моя гра» Р. 

Маліновський

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 1.40 «Емполі» 

— «Ювентус». ЧІ

12.10, 4.00 «Десна» 

— «Зоря». 1/8 фіналу. 

Кубок України

13.55 «Лаціо» — «Інтер». ЧІ

16.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.35 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА

18.25 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

20.10, 1.10 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Чорноморець» 

— «Ворскла». 1/8 

фіналу. Кубок України

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.20 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

03.30 «Сіткорізи»

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 16.30, 18.55, 1.45, 

3.45 Топ-матч

06.10, 1.55 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

08.10 «Чорноморець» 

— «Ворскла. 1/8 

фіналу. Кубок України

10.00 «Сіткорізи»

10.30 «Лестер» — «Вест 

Гем». ЧА

12.20 Журнал Ліги Чемпіонів

12.50 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

14.40, 23.55 «Шахтар» 

— «Олімпік. 1/8 

фіналу. Кубок України

16.35 «Наполі» — «Рома». ЧІ

18.25 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

19.05 «Десна» — «Зоря. 1/8 

фіналу. Кубок України

20.55 ЧІ. Передмова до туру

21.25 LIVE. «Наполі» 

— «Емполі». ЧІ

23.25 Світ Прем’єр-Ліги

03.55 «Наполі» — «Емполі». 

ЧІ

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Каспер»

08.25 М/ф «Барбі і чарівний 

Пегас»

10.10 «Ух ти show»

11.00 Т/с «Дорогий доктор»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.30, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.30 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

01.00 «Вечірній квартал»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45, 23.30 Х/ф «Схід 

темряви»

11.30 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.10 Мольфар

14.00 Т/с «ТУТ»

19.00 М/ф «Пташині 

пригоди»

20.45 Х/ф «Прогулянки з 

динозаврами»

22.30 ЛавЛавCar

01.15 17+

02.45 Панянка-селянка

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1939-

1941»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.10, 7.30, 8.10, 8.30, 

9.05 Д/ф «Напам’ять»

09.35 «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

Армії 1918-1919»

10.25, 14.05 Телепродаж

10.55 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»

12.00 «Українська революція»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Д/ф «Незвичайні 

культури»

15.15 «Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України. 

1919-1939»

17.00 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1939-

1941»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.35, 1.25 Спецпроект 

«Батурин. Забута 

трагедія незабутої 

столиці»

21.25, 3.20 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.15, 5.30 Д/ф «Гордість 

світу»

02.40 Лайфхак українською

03.45 Тема дня

04.05 52 вікенди

04.30 Фольк-music

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 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 ХL-2»

14.15 Мелодрама «Жінка, не 

схильна до авантюр»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал-2018»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.20 «Розсміши коміка»

02.15 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

03.50 Д/п «Попелюшка на 

прізвисько Бонд»

04.35 «Удалий проект»

05.15 «Top Shop»

05.45 «Мультфільм»

06.45 «Чекай мене. Україна»

08.40 «Слово Предстоятеля»

08.50 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

10.30 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

12.30 Х/ф «Перш ніж 
розлучитися»

14.10 Т/с «Абатство Даунтон»

18.10 Х/ф «Зимова вишня»
20.00, 2.00 «Подробиці»

20.30 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»

22.20 Х/ф «Арифметика 
підлості»

00.20 Х/ф «Випадковий 
запис»

02.30 Д/п «Актори-

фронтовики»

03.05 М/ф «Бабай»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 4.40 Зоряний шлях

07.50, 15.20 Т/с «Віддай мою 

мрію»

16.00, 20.00 Т/с «Нерідна»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00, 2.15 Т/с «Зведена 

сестра»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

05.50, 8.04 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.05 Заробітчани

14.00 Вар’яти

16.00 Хто зверху?

18.00 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

19.40 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

21.00 Х/ф «Тор»

23.10 Х/ф «Знайомство зі 

спартанцями»

00.50 Х/ф «Клятва»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

15.30 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Т/с «Пес-4»

20.15 Х/ф «Повстання 

планети мавп»

22.20 Х/ф «Світанок 

планети мавп»

00.55 Т/с «Прокурори»

01.50 Т/ф «Секретний 

фарватер»

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, 0.00, 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

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

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

22.05 Док. проект 

«Апельсинова долька», 

1 ч.

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.05 «Top Shop»

06.05 Х/ф «Вічний поклик»
10.00 Х/ф «Табір іде в 

небо»
12.00 «Україна вражає»

12.55, 3.05 «Речовий доказ»

16.05 «Легенди карного 

розшуку»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

21.30 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

23.15 Х/ф «Чорна кобра»
01.00 «Таємниці 

кримінального світу»

02.35 «Випадковий свідок»

03.35 «Правда життя. 

Професії»

04.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Олена 

Хохлаткіна

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Спадок 

Кеннеді

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. Пастка для котів. 

Мультфільм

10.35 Фольк-music

11.30 Енеїда 

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний серіал. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Будапешт

14.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра 

15.00 Суспільний університет 

15.30 Документальна 

програма. Незвідане 

Закарпаття. 

Ужгородський скансен

16.00 Фольк-music

17.05 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

17.30 Батурин. Ренесанс 

Незалежності

19.05 Світло 

20.00 Документальна 

програма. Бій за гору 

Маківка 

21.00 Концертна програма. 

RadioChoir_UA

22.05 Документальний цикл. 

Біографії великих. 

Діана. Незабутня

23.00 Київський театр 

оперети. Вадим Ільїн, 

Владлен Лукашов. 

  «За двома зайцями»

01.10 Головна роль. Олена 

Хохлаткіна

01.55 Музеї. Як це працює? 

02.25 Концертна програма 

гурту Антитіла «Сонце» 

04.10 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Маргарита Довгань

05.00 Документальна 

програма. Бій за гору 

Маківку

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.05 Караоке на Майдані

09.05 Все буде смачно!

11.00 Битва екстрасенсів

13.00 Зважені та щасливі

16.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

21.55 Цієї миті рік потому

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 «102. Поліція»

08.55 «Загублений світ»

12.50 Х/ф «Мисливці 

за реліквіями (В 

пошуках втрачених 

реліквій)»

16.45 Х/ф «Хижаки»

18.50 Х/ф «Кришталеві 
черепи»

20.40 Х/ф «На межі»
22.40 Х/ф «Ігри кілерів»
00.35 Х/ф «Общак»
02.40 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Наполі» — «Емполі». ЧІ

12.10 «Шахтар» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Борнмут» 

— «МЮ». ЧА

15.15, 17.55 Футбол Tables

16.50 LIVE. «Вест Гем» 

— «Бернлі». ЧА

18.55, 21.25 «Check-in»

19.25 LIVE. «Арсенал» 

— «Ліверпуль». ЧА

21.45 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

23.45 «Фіорентина» — 

«Рома». ЧІ. Прем’єра

01.35 Топ-матч

01.40 «Маріуполь» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

03.30 Світ Прем’єр-Ліги

04.00 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00 Світ Прем’єр-Ліги

06.30 «Чорноморець» 

— «Ворскла. 1/8 

фіналу. Кубок України

08.20 «Лаціо» — «Інтер». ЧІ

10.10 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.40 ЧІ. Передмова до туру

11.10 «Десна» — «Зоря. 1/8 

фіналу. Кубок України

13.30, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

14.45 Футбол Tables

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо». ЧУ

17.45, 20.15 Футбол NEWS

19.25 LIVE. «Олімпік» 

— «Карпати». ЧУ

21.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Кальярі». ЧІ

23.25, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Борнмут» — «МЮ». 

ЧА

01.40 «Вест Гем» — 

«Бернлі». ЧА

03.40 «Вулвергемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Каспер»

08.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.00 «Ух ти show»

12.45 М/ф «Барбі і чарівний 

Пегас»

14.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Екстрасенс-2: 

Лабіринти розуму»

02.00 «Їже, я люблю тебе!»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг»

12.45 Х/ф 

«Румпельштільцхен»

14.00 Чотири весілля

17.15 Х/ф «Прогулянки з 

динозаврами»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

00.00 ЛавЛавCar

03.00 Панянка-селянка

03.50 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, 

3.00 Новини

10.00 Лайфхак українською

10.15 Д/ф «Це цікаво»

10.40 Чудова гра

11.10, 16.30 Телепродаж

11.30 Хто в домі хазяїн?

12.00 Сильна доля

13.00 Х/ф «Апокаліпсис: 

одкровення Іоанна 

Богослова»

15.00 Казки, перевірені 

часом. «Співаюче 

дзвінке деревце»

16.50 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00, 5.05 Розсекречена 

історія

21.25 Промінь живий

22.35 Д/ф «Неповторна 

природа»

23.05, 3.30 Світло

00.05 Д/ф «Незвичайні 

культури»

01.35 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

02.10 Д/ф «Смачні історії»

04.25 Війна і мир

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЖОВТНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 1.30 «Українські 

сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.10, 11.30, 12.35 «Світ 

навиворіт»

13.50 Комедія «Диявол 

носить «Прада»

16.05 Комедія «За двома 

зайцями»

17.45 Комедія «Ейс Вентура: 

розшук домашніх 

тварин»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.30 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»

04.30 Мульфільм

ІНТЕР

04.15 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

05.00 «Top Shop»

05.30, 20.00 «Подробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.25 Х/ф «Тридцять три»
08.00 «Удалий проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

12.10 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»

14.10 Х/ф «Попелюшка 
`80»

18.10 Х/ф «Мадам»
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»
01.10 «Речдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Нерідна»

12.55 Т/с «ні слова про 

кохання»

17.00, 21.00 Т/с «На самій 

межі»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Шукаю тебе»

00.50, 2.20 Історія одного 

злочину

01.50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Стендап-шоу

06.55, 8.49 Kids Time

07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.50 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»

09.55 М/ф «Помста 

пухнастих»

11.45 М/ф «Кунг-Фу 

Панда-2»

13.30 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

15.00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

16.30 Х/ф «Тор»
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

темряви»
21.00 Х/ф «Людина 

— мураха»
23.10 Х/ф «Абатуар. 

Лабіринт страху»
01.15 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Інсайдер

07.30 Т/с «Відділ 44»

11.30, 13.00 Х/ф «Планета 

мавп»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Повстання 

планети мавп»

16.05 Х/ф «Світанок 

планети мавп»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Війна за 

планету мавп»

23.30 Х/ф «Леон»

02.10 Т/ф «Секретний 

фарватер»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 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, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 1.10 

Погода на курортах

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, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект 

«Апельсинова долька», 

2 ч.

23.15 Винна карта

00.30 Open Theatre

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.15 «Top Shop»

06.15 Х/ф «Перший 
поверх»

07.35 Т/с «Я — охоронець»

11.00 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

12.45 Х/ф «Невиправний 
брехун»

14.10 Х/ф «Зіта і Гіта»
17.10 Х/ф «Тримай у полі 

зору»
19.00 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

20.35 Х/ф «Чорна стріла»
22.20 Х/ф «Залізний 

лицар»
00.40 Х/ф «Чорна кобра»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. 

Михайло Іванов

07.00 Новини 

07.10 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Будапешт

07.40 Двоколісні хроніки 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.25 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. «Біляночка та 

Розаночка». Художній 

фільм 

10.35 Фольк-music. Діти

11.30 Енеїда 

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний серіал. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Берлін

13.55 Букоголіки 

14.20 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

14.50 Сильна доля

15.45 Лайфхак українською

16.00 Фольк-music 

17.05 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

17.30 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 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян. «Спартак»

01.10 Територія Кіно. 

Михайло Іванов

02.05 Документальна 

програма. 

Сімдесятники. Сергій 

Параджанов

02.55 Київський театр 

оперети. Вадим Ільїн, 

Владлен Лукашов. «За 

двома зайцями»

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

 

СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

06.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.45 Все буде смачно!

10.40 Караоке на Майдані

11.40 МастерШеф

18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.10 «102. Поліція»

09.05 «Загублений світ»

12.15 «Шалені перегони»

13.15 Х/ф «Кров 
Тамплієрів»

17.10 Х/ф «Джек Хантер.
У пошуках скарбів 
Угаріта»

19.05 Х/ф «Джек Хантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

21.00 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесна зірка»

23.00 ПРОФУТБОЛ

00.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC № 215»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Борнмут» — «МЮ». 

ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Моя гра» Р. Яремчук. 

Прем’єра

10.55 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

12.45, 13.30, 15.55, 16.35, 

18.55 «Тур ONLINE»

13.15, 3.10, 5.30 Топ-матч

13.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Десна». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Львів». ЧУ

19.25 LIVE. «Чорноморець» 

— «Зоря». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Челсі» — «Кристал 

Пелес». ЧА

00.50 Журнал Ліги Чемпіонів

01.20 «Лаціо» — «СПАЛ». ЧІ

03.40 «Болонья» — 

«Аталанта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

07.45, 10.05 «Check-in»

08.15, 1.40 «Арсенал» 

— «Ліверпуль». ЧА

10.35 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.05 «Вест Гем» — 

«Бернлі». ЧА

12.55 «Моя гра» Р. Яремчук

13.25 LIVE. «Лаціо» — 

«СПАЛ». ЧІ

14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables

15.25, 20.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

15.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Торіно». ЧІ

17.55 LIVE. «Челсі» — 

«Кристал Пелес». ЧА

20.00 LIVE. «Болонья» 

— «Аталанта». ЧІ. 2-й 

тайм

21.25 LIVE. «Удінезе» 

— «Мілан». ЧІ

23.25, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Олександрія» 

— «Десна». ЧУ

03.40 «Ворскла» — «Львів». 

ЧУМЕГА

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 М/с «Каспер»

08.30 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.35, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.25, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Їже, я люблю тебе!»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

13.20 Х/ф «Кудлатий 
спецназ»

15.00 Чотири весілля

17.15 М/ф «Пташині 

пригоди»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

00.00 ЛавЛавCar

02.00 Панянка-селянка

02.50 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

09.35 Х/ф «Апокаліпсис: 
одкровення Іоанна 
Богослова»

11.25 Д/ф «Світ дикої 

природи»

12.00 Енеїда

13.00 Лайфхак українською

13.25, 16.25 Телепродаж

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

15.00 Фольк-music

16.00 Шахтарська зміна

16.50 Т/с «Галерея Вельвет»

20.05 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 Промінь живий

23.10 Д/ф «Неповторна 

природа»

00.05 Д/ф «Незвичайні 

культури»

01.35 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

02.10 Д/ф «Смачні історії»

03.30 Світло

04.25 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Днями Михайло Михайлович презентував 
у всесвітньо відомому Кембриджському 
університеті (Великобританія) авторську 
книгу «Ректор». Англомовна версія ви-
дання, яке присвячене 25-річчю його 
діяльності на посаді керівника головного в 
країні культурно-мистецького вишу, тепер 
займе почесне місце на полицях бібліоте-
ки університету Кембриджа.

«Головна суспільна роль — ректор»
 Чи багато в Україні вишів, які іден-
тифікують за прізвищем ректора? Напев-
но, університет Поплавського — такий 
один. Утім, нічого дивного, адже саме Ми-
хайло Поплавський із звичайного «куль-
ка» (Інституту культури) створив універ-
ситет, який сьогодні є одним із найпопу-
лярніших в Україні. Задля цього доводи-
лося і судитися, і співати, і йти в депутати, 
і ламати стереотипи, і вигадувати нові під-
ходи до навчального процесу — про все це 
Михайло Поплавський відверто розповів 
у своїй автобіографічній книзі.
 Послухати про непересічний досвід 
становлення українського вишу прийшли 
викладачі європейських університетів, 
представники діаспори, студенти і коле-
ги з України. Зустріч була щирою і неви-
мушеною, адже Михайло Поплавський — 
чудовий оповідач, вміє зацікавити і «три-
мати» аудиторію.
 Після презентації професор Кемб-
риджського університету Пітер Мілбарк 
(Рeter GH Milbark) під час автограф-сесії 
зауважив, що книга цікава і доступно роз-
повідає про історію створення бренду — 
Університету культури, про інноваційні 
іміджеві та маркетингові стратегії, до того 
ж вона має наукову та історичну цінність, 
бо в ній відображено особливості станов-
лення української системи освіти.
 Згодом сам Михайло Поплавський 
на своїй сторінці в «Інстаграм» написав: 
«Для мене велика честь і відповідальність 
виступати у навчальному закладі світово-
го рівня! Ця книга — про успіх, вірність 
мрії та сміливість мріяти. Про мою форму-
лу щастя — емоційний інтелект із творчо-
прикладним характером! Про азарт у до-
сягненні мети і мету, яка стає шляхом дов-
жиною в життя. Коли мене запитали, що 
ж є головною справою мого життя, я від-
повів — університет, а головною суспіль-
ною роллю — ректор!»

«Михайло Михайлович — красень!»
 На пост жваво відреагували користу-
вачі соцмереж. «Культурна та освітня 
дипломатія в дії! Геніальний українець 
Михайло Поплавський популяризує ук-
раїнську систему освіти за кордоном!!!», 
«Михайло Михайлович — красень!», 
«Оце так рівень! Круто! Вражає! Мотивує! 
Надихає!», «Тішимося, що у нас ректор 
— це людина-легенда!», «Рада, що маю 
такого чудового ректора! Тепер навіть у 
Кембриджі можна сказати: «А ви знає-
те, хто мій ректор? Так, Михайло Поп-
лавський», «Яскравий приклад того, як 
потрібно жити, працювати і отримува-
ти задоволення від кожної миті! Постій-
ний рух уперед і вдосконалення — голо-
вне кредо для тих, хто прагне стати ліде-
ром! Дякую, що своїм прикладом постійно 
змушуєте вдосконалюватись всіх, хто по-
руч із вами!», «Це, мабуть, єдиний ректор 
на всю Україну, книга якого зайняла до-
стойне місце в бібліотеці Кембриджсько-
го університету!», «Неймовірно! Який ще 
ректор так може?! Тільки Михайло Ми-
хайлович!» — захоплено пишуть студен-
ти, випускники, викладачі та просто ша-
нувальники університету. Свої вітання за-
лишили й відомі артисти Алла Кудлай та 
Павло Зібров.

«У справу треба вкласти себе»
 Що ж це за книжка, яка дісталася на-
віть Туманного Альбіону? Важкенький 
— на майже 500 сторінок — фоліант — це 
не стільки автобіографічна розповідь Ми-
хайла Поплавського, а більше детальна 
історія становлення КНУКіМ та його по-
тужної «розкрутки». 
 «Коли я прийняв Університет культу-
ри, тут було всього два факультети — куль-
турно-освітньої роботи і бібліотечний, які 
були не дуже популярними серед молоді, 
— згадує Михайло Поплавський. — Вив-
чивши досвід українських і світових уні-

верситетів, я зрозумів, що ми не виживе-
мо, якщо не відкриватимемо конкурен-
тоздатні перспективні спеціальності». 
 У розбудові університету Михайло Поп-
лавський не просто йшов «у ногу з часом», 
а значно випереджав його. І тоді, коли ук-
раїнці ще тільки вивчали нове для себе сло-
во «піар», у виші в 1997 році створили одну 
з перших в Україні кафедру PR-технологій 
і на повну котушку впроваджували ці тех-
нології для реклами і популяризації свого 
університету. У книжці автор відверто роз-
криває секрети, як за допомогою PR-про-
екту «Співаючий ректор як технологія» і 
«теорії стресу» досяг особистого успіху й ви-
знання навчального закладу, створив бренд 
«Михайло Поплавський» і вдало його капі-
талізував! Відтак для студентів, які вивча-
ють PR, журналістику й менеджмент, кни-
га «Ректор» взагалі може бути рекомендо-
вана як навчальний посібник. Хоча це й не 
підручник у класичному розумінні, а, рад-
ше, мотиваційна книга, яка буде цікавою 
якнайширшому колу читачів. 
 «Щоб досягти успіху в будь-якій 
справі, потрібно вкласти в неї свою душу і 
серце. Не кошти, не інвестиції, не бажан-
ня заробити — а вкласти себе!» — так по-
яснює власний феномен успішності Ми-
хайло Поплавський. 
 Результат — це сучасний універси-
тет, який увійшов у топ-10 найпопуляр-
ніших вишів країни серед абітурієнтів 
за результатами поданих заяв на вступ, 
обійшовши класичні університети з бага-
товіковою історією. Тут готують фахівців 
із міжнародних відносин, дизайну і рек-
лами, піару й журналістики, кіно і теле-
бачення, готельно-ресторанного і турис-
тичного бізнесу, сценічного мистецтва, 
івент-менеджменту, фешн- і шоу-бізнесу, 
музичного та хореографічного мистецтв, 
інформаційної політики та кібербезпеки 
— загалом із півсотні спеціалізацій. Сту-
дентів навчають справжні професіонали 
своєї справи — видатні актори театру і 
кіно, хореографи, відомі співаки, івен-
тори, теле- та радіоведучі, ресторатори, 
дизайнери, стилісти, маркетологи, політ-
технологи, корифеї піару і журналісти-
ки. Серед викладачів університету куль-
тури такі імениті зірки, як Богдан Бе-
нюк, Остап Ступка, Ахтем Сеітаблаєв, 
Григорій Решетнік, Дмитро Ступка, Кос-
тянтин Грубич, Роман Безсмертний, Во-
лодимир Мойсеєнко, Вілена Воронова, 
Володимир Горянський, Раду Поклітару, 
Анатолій Матвійчук, Денис Богуш, На-
талія Могилевська, Олег Винник, Алла 
Попова, Стас Жирков, Григорій Чапкіс 
та інші знаменитості.
 «Я щасливий, що сьогодні Київсь-
кий національний університет культури 
і мистецтв — Національний за формою, 
за змістом, а головне — за духом, — каже 
ректор Поплавський. — Я хочу, щоб Уні-
верситет культури став українським Гар-
вардом, а бренд «КНУКіМ» у світовому ос-
вітньому просторі був лідером!».
 Книгу «Ректор» кожен бажаючий 
зможе прочитати у бібліотеці Кембридж-
ського університету. Потрапити на її по-
лиці — всесвітнє визнання геніальності! 
Цій книгозбірні — 600 років, а її фонди 
складають майже 8 мільйонів екземп-
лярів. Серед них і такі рідкісні, як Principa 
Mathematica Ісаака Ньютона, Біблія Гут-
тенберга, перше видання поем Гомера, на-
працювання Чарльза Дарвіна про теорію 
еволюції, копія чорнового варіанта книги 
«Коротка історія часу» знаменитого фізи-
ка-теоретика Стівена Хокінга, єдиний ек-
земпляр старокитайської писемності, ар-
хів Королівської обсерваторії Грінвіча... 
Та чи є серед них книжка бодай одного ук-
раїнського ректора? Тепер уже є. ■

ТАК ТРИМАТИ! 

«Ця книга — про успіх 
і сміливість мріяти»
Михайло Поплавський поділився з професурою Кембриджського університету 
професійним досвідом

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 З 27 жовтня (щосуботи) в Університеті культури проходять Всеукраїнські дні відкритих дверей. Це 
чудова нагода дізнатися якомога більше про один із найвідоміших в Україні вищих навчальних за-
кладів. Для тих, хто завітає до університету, відбудуться майстер-класи, зустрічі із зірковими викла-
дачами і студентами та особисто з Михайлом Поплавським. Отже, місце зустрічі — м. Київ, вул. Єв-
гена Коновальця, 36, на гостей чекатимуть із 10:00.

■

Презентація книжки викликала жвавий інтерес.❙

«Юний орел» долетів до Кембриджа. ❙

«Ректор» — вже у бібліотеці Кембриджського університету. ❙
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Олександра ТВЕРДА

 Три книжки творчої майстерні 
«Аґафка» потрапили до переліку найгар-
ніших книжок-картинок Франкфуртсь-
кого книжкового ярмарку від платфор-
ми dPICTUS. Із повним списком «краси» 
можна ознайомитися на сайті платфор-
ми. Українські фаворити — це «Голосно, 
тихо, пошепки», «Я так бачу» та «Війна, 
що змінила Рондо» «Аґрафки».
 Рішення відзначити саме цю кате-
горію видань прийняла п’ятірка між-
народних експертів: Леонард Маркус 
(США), Софі Ван дер Лінден (Франція), 
Мартін Солзбері (Велика Британія), 
Улла Редін (Швеція) та Сем МакКален 
(Велика Британія). dPICTUS є платфор-
мою, де книговидавці та агенти пред-

ставляють свої роботи міжнародним 
фахівцям у галузі видавничої діяль-
ності впродовж року, налагоджують ді-
лові контакти, укладають угоди, пропо-
нують умови співпраці. 
 «Ми надаємо майданчик художни-
кам, яких запрошуємо, щоб вони роз-
повіли історію книжки, подробиці її 

створення. Сам я про них не пишу, 
інтерв’ю не беру. Я даю художникам ба-
гато простору. І їм це подобається. Бо 
вони мають змогу розповісти про най-
цікавіші моменти процесу роботи над 
книжкою, про труднощі, і що це для них 
означає. Даю їм свободу просто розказа-
ти про створення книжки», — розповів 

співзасновник та керуючий директор 
платформи dPICTUS Сем МакКален.
 Ілюстрації до книг створив сімейний 
тандем художників — Романа Романи-
шин та Андрій Лесів.
 Романа Романишин та Андрій Лесів 
народилися в Україні, живуть і працю-
ють у Львові. Після закінчення Львівсь-
кої національної академії мистецтв вони 
заснували студію «Аґрафка», яка ство-
рює не лише ілюстрації до книг, а й самі 
книги.
 Нагадаємо, видання творчої майстер-
ні «Арґафка» не вперше отримують пре-
стижні нагороди та відзнаки міжнарод-
них книжкових форумів. Також книги 
Романи й Андрія видано в Південній Ко-
реї, Франції, Аргентині, Словенії, Сло-
ваччині та Польші. ■

ЛІДЕРИ

По-перше, це красиво...
Українські книги потрапили до Топ-100 найкрасивіших 
на книжковому ярмарку у Франкфурті

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Три золоті, шість срібних і 
три бронзові медалі завоювали 
учасники української збірної 
«Ігор Нескорених». Розпочалися 
змагання 21 жовтня. Впродовж  
чотирьох днів українські війсь-
кові щодня виборювали по кіль-
ка медалей. Цьогорічні змаган-
ня, в яких беруть участь війсь-
ковослужбовці, ветерани, котрі 
зазнали травм під час бойових 
дій, проходять у австралійсько-
му Сіднеї. Україна вже вдруге є 
учасницею «Ігор Нескорених». 
Цього року у складі збірної Ук-
раїни — 15 учасників, серед 
яких одна жінка — Майя Моск-
вич. Це чинні та демобілізовані 
службовці Збройних сил, Нац-
гвардії, співробітники поліції, 
добровольці, ветерани СБУ та 
прикордонники. У Сіднеї спорт-
смени змагаються у плаванні, 
легкій атлетиці, пауерліфтин-
гу, веслуванні та велоспорті.
 Цьогорічні змагання збір-
на України розпочала із золота. 
Першу медаль здобув ветеран 
АТО Сергій Ільницький. Після 
нагородження його запитали: 
«Якого смаку ця медаль?», на 
що чоловік відповів: «Із солоно-
го смаку поту та крові. Це, зви-
чайно, добре, що я її виборов, але 
коли ми спілкуємось із ветерана-
ми інших країн, то говоримо про 
спільні речі: як жити, як трену-
ватися, як перемагати. Тому цей 
проект насправді не про перемо-
ги, а про людей, які отримали по-
ранення, бо це не вирок, це поча-
ток нового життя».
 Присвятити перемогу всім 
нам вирішив Олександр Бело-
боков. «Перемога присвячуєть-
ся українцям. Ми доводимо, 
що ми сильна нація. Україна 
— непереможна». Із цими сло-
вами він отримував свою золо-
ту медаль у веслуванні на тре-
нажерах. Хлопчина у свої мо-
лоді роки — вже ветеран АТО, 
брав участь у боях за Маріуполь 
у 2014 році. Після перемоги роз-
повів, що в житті найважливі-
ше — це не переставати вірити 
у свої перемоги. «Моя особли-
ва риса характеру — цілеспря-
мованість, яка дозволяє стави-
ти чіткі цілі, боротися з трудно-
щами і ніколи не здаватися», — 
зазначив Олександр. Ще одне 
золото у категорії веслуван-
ня на тренажері до українсь-
кої скарбнички приніс капітан 
збірної України Сергій Ільни-
цький. Серед 64 ветеранів сві-
ту український доброволець — 
перший у турнірній таблиці. За-
певняє, що під час змагань, як і 
будь-який спортсмен, був зосере-
джений винятково на перемозі. 
«Я не бачив абсолютно нічого, 
крім свого монітора, і намагав-
ся витиснути з себе найкращий 
результат»,— поділився зі ЗМІ 
після перемоги капітан коман-
ди. Сергій потрапив у АТО ще 
2014 року і досі є добровльцем. 
Зазначає, що прагне популяри-

зувати спорт серед ветеранів як 
дієвий засіб реабілітації. 
 У свою чергу, в Міністерстві 
оборони України заявили: війсь-
ковослужбовці, які мають пора-
нення, мотивацію та бойовий до-
свід, матимуть можливість про-
ходити службу у військових час-
тинах та установах відомства. 
«Вони проходитимуть службу 
і передаватимуть свій бойовий 
досвід підростаючому поколін-
ню та захисникам України у вій-
ськових навчальних закладах і 
навчальних підрозділах, військ-
коматах, військових частинах та 
установах Збройних сил Украї-
ни», — заявив міністр оборони 
Степан Полторак. 
 За даними Головного управ-
ління військової служби право-
порядку ЗСУ, за час проведення 
АТО майже 5 тисяч українських 
військових отримали поранення 
різного ступеня тяжкості. І біль-
шості військовим важко адапто-
вуватися до життя після війни. 
«Такі люди й досі потерпають 
від зневаги, забобонів і страхів, 
які обмежують їм доступ до ус-
пішної роботи, навчання та роз-
витку. Військові не є винят-
ком. «Ігри Нескорених» мають 
на меті подолати стереотипи у 
ставленні до військовослужбов-
ців з інвалідністю, змінивши їх 
на відчуття гордості та поваги до 
людей, котрі мають унікальний 
досвід», — коментують «УМ» у 
прес-службі збірної України на 
«Іграх Нескорених». Стосовно 
змагань, то прес-секретар збір-
ної Оксана Пашкевич заявила — 
команда у прекрасному настрої 
«Усі у захваті від атмосфери, яка 
панує в Олімпійському містеч-
ку. Ми налаштовані на ще біль-
ше перемог і щодня пишаємося 
нашою командою і її зусиллями, 
здобутками та перемогами», — 
додала пані Оксана. 
 За словами групи підтримки 
нашої збірної, події цьогоріч-
них «Ігор Нескорених» охопи-
ли весь Сідней — від Олімпій-
ського парку до порту Сідней-
Харбор. Олімпійський парк, 
який був повністю оновлений до 
Олімпіади 2000 року й об’єднує 
одразу декілька майданчиків, 
став центральним місцем прове-
дення «Ігор Нескорених» 2018 
року. Сіднейський порт Сідней 
— Харбор слугує відправною 
точкою регати, а також велоси-
педних перегонів.
 Змагання «Ігри Нескорених» 
були започатковані в 2014 році. 
Засновником їх став британсь-
кий принц Гаррі, який у 2013 
році відвідав Warrior Games у 
США та побачив, яку важливу та 

корисну роль спорт може відігра-
вати у реабілітації поранених, 
травмованих військовослужбов-
ців та ветеранів. Уже в 2014 році 
заснована принцем Гаррі Фун-
дація «Ігор Нескорених»  про-
вела перші «Ігри Нескорених» 
у Лондоні. Участь у перших «Іг-
рах» узяли 400 спортсменів із 13 
країн. Другі «Ігри» відбулися че-
рез два роки, в травні 2016 року, 
в Орландо, а кількість учасни-
ків зросла до 500 учасників із 
15 країн. А вже у 2017 році в ка-
надському Торонто, до «Ігор Не-
скорених» приєдналася й збірна 
України. Вони стали найбільши-
ми змаганнями в історії Invictus 
Games, адже, окрім України, до 
них також приєдналася збірна 
Румунії. Цьогорічним новачком 
стала Польща. Австралія стала 
четвертою країною, яка прий-
має «Ігри Нескорених». Цього 
року участь у «Іграх» беруть 18 
країн, які змагаються в 11 адап-
тивних видах спорту. Отже, спи-
сок країн-учасниць є таким: Аф-
ганістан, Австралія, Канада, 
Данія, Естонія, Франція, Грузія, 
Німеччина, Ірак, Італія, Йор-
данія, Нідерланди, Нова Зелан-
дія, Польща, Румунія, Україна, 
Великобританія, США.
 Нагадаємо, у 2017 році на 
«Іграх Нескорених» у Торонто 
15 українських спортсменів за-
воювали 14 медалей: 8 золотих, 
4 срібних і 2 бронзові. Очевидно, 
що цього року наші спортсмени 
покажуть ще кращий резуль-
тат. ■

ПИШАЄМОСЯ

«Початок нового життя»
За чотири дні змагань збірна України на «Іграх Нескорених» здобула 12 нагород

■

Олександр Гавриленко завоював
у змаганнях з пауерліфтингу третє
«золото» для України 
на «Іграх Нескорених-2018» в Сіднеї.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
❙
❙
❙

Юрій Дмитренко став срібним призером змагань з метання дисків.
Фото з сайта novyny.online.ua.

❙
❙

Сергій Ільницький (на фото) та Олександр Белобоков виграли 
золоті медалі у веслуванні на тренажерах.
Фото з сайта telegraf.com.ua.

❙
❙
❙
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«Наша мета — намагатися перемогти в наступному матчі.

Робити вже зараз якісь далекоглядні розрахунки складно. 
Потрібно рухатися вперед крок за кроком, думати про кожен окремий 

поєдинок і не заглядати далеко в майбутнє».
Паулу Фонсека
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже давно кістяк до-
нецького «Шахтаря» — 
це чарівники м’яча з Пів-
денної Америки. Подіб-
ний факт нещодавно 
навіть дав підстави на-
ставнику київського «Ди-
намо» Олександру Хацке-
вичу назвати «помаран-
чево-чорну» команду бра-
зильською, що миттєво 
викликало серйозне обу-
рення донецького клубу. 
Попри те, що «гірники» 
нині делегують до націо-
нальної збірної України 
значну частину своєї «ос-
нови», факт залишається 
фактом: результат «гірни-
кам» забезпечують таки 
чарівники м’яча з Бра-
зилії. Яскравим підтвер-
дженням такого суджен-
ня став їхній поєдинок 
третього туру Ліги чем-
піонів проти «Манчестер 
Сіті», в якому підопічні 
Паулу Фонсеки, граючи 
без своїх лідерів — Тайсо-
на та Марлоса, зазнали в 
Харкові від чемпіона Ан-
глії розгрому — 0:3.
 Повертаючись до Ук-
раїни після поразки до-
неччанам в останньому 
турі групового раунду 
попереднього розіграшу 
ЛЧ, без сумніву, Хосеп 
Гвардіола зі своїми пі-
допічними мали чіткий 
план реваншу. А з огля-
ду на ослаблений склад 
господарів  втілити його в 
життя «блакитним» вда-
лося без особливих про-
блем. «У Фонсеки дуже 
добре налагоджена ко-
лективна гра. Прекрас-

но пам’ятаю, як мину-
лого року ми зазнали по-
разки. Тоді у складі були 
Бернард, Тайсон і Мар-
лос. Цього разу нам було 
простіше», — відзначив 
іспанський наставник 
«МС».
 Уже після першого 
тайму «городяни» мали 
перевагу в два м’ячі, при 
цьому їхня впевнена гра 
не залишала вболіваль-
никам «Шахтаря» надій 
на порятунок їхньої ко-
манди. Сподіватися ж на 
те, що команді Фонсеки 
вдасться чарівне переро-
дження, й вона втретє пос-
піль у поточній Лізі зіграє 
внічию 2:2, загалом  було 
марно, особливо коли на 
71-й хвилині матчу, щой-
но вийшовши на замі-
ну, Бернарду Силва пот-

роїв рахунок у матчі. При 
цьо му донецькому колек-
тиву, не маючи в цент-
рі поля власної рушійної 
сили, в атаці практично 
нічого не вдавалося. Опи-
нившись на голодному 
пайку, форварди-новач-

ки «Шахтаря» — Мораес 
та Фернанду — практич-
но не загрожували воро-
там «МС», які до завер-
шення поєдинку так і за-
лишилися неторканими.
 Попри розгромну по-
разку «гірники» отрима-

ли від титулованого на-
ставника опонентів комп-
лімент. «Шахтар» завжди 
проводить чудову транс-
ферну політику й зараз 
має прекрасну команду, в 
котрої все ще попереду», 
— наголосив Гвардіола. 

 

Однак попереду у Фонсе-
ки матч-відповідь у Ман-
честері, після котрого на-
вряд чи в доробку «гірни-
ків» побільшає залікових 
балів, адже харківський 
поєдинок продемонстру-
вав величезну різницю 
у класі команд. Вихо-
дить, що ще одна невда-
ча суттєво знизить шан-
си «Шахтаря» на пот-
рапляння до «плей-оф» 
ЛЧ-2018/2019. Поки ж 
зрозуміло одне: разом із 
чемпіоном Англії в лі-
дерах групи F опинив-
ся французький «Ліон», 
який, хоч і відстає від 
«городян» на один бал, 
залишається наразі єди-
ною командою в квартеті, 
котра йде без поразок.
 «Наша мета — намага-
тися перемогти в наступ-
ному матчі. Робити вже 
зараз якісь далекогляд-
ні розрахунки — склад-
но. Потрібно рухатися 
вперед крок за кроком, 
думати про кожен окре-
мий поєдинок і не загля-
дати далеко в майбутнє», 
— резюмував Фонсека. ■

Григорій ХАТА

 Попри те, що на фінішну 
пряму нинішнього сезону пер-
ша ракетка України Еліна Сві-
толіна вийшла, маючи міцні 
позиції в «топ-10» рейтингу 
WTA, було видно, що рік для 
лідера вітчизняного жіночого 
тенісу видався не найкращим. 
Особливо проблемно складала-
ся для Світоліної завершальна 
частина Чемпіонської гонки, 
за підсумками котрої форму-
вався октет учасників Підсум-
кового турніру WTA. Вийшло 
так, що після серії невдалих 
стартів  Еліна опинилася в си-
туації, коли ризикувала про-
пустити головний, за її ж сло-
вами, старт сезону. Для того, 
аби Кароліна Плішкова та Кікі 
Бертенс витіснили українську 
тенісну приму з першої вісім-
ки перегонів, потрібно було 
не так уже й багато. Однак на-
пружену ситуацію навколо 
відбору до Сінгапуру розряди-
ла перша ракетка планети Сі-
мона Халеп, заявивши, що че-
рез недоліковану травму спи-
ни, відмовляється від участі в 
Підсумковому турнірі року. 
 Змінивши за останні кіль-
ка місяців двох наставників, 
Еліна Світоліна жваво стар-
тувала в Сінгапурі. Спочатку 
впевнено розібралася в дебют-
ному поєдинку з дворазовою 
переможницею Уїмблдону 
Петрою Квітовою, а в наступ-
ному турі  перемогла ще одну 
чешку — Кароліну Плішко-
ву. Якщо втомленою від сезо-
ну Квітову українка перемог-
ла у двох сетах, то з її на два 

роки молодшою співвітчизни-
цею вона боролася значно дов-
ше.
 Як відзначила Світоліна, 

аби здобути гору над Пліш-
ковою, вона мусила тримати 
максимальну концентрацію, 
рухаючись від гейму до гейму. 

«У мене був складний сезон. 
Але я щаслива від того рівня 
гри, який зараз демонструю. Я 
рада, що змогла зробити «кам-

бек» на останньому турнірі се-
зону», — заявила українська 
тенісистка.
 Здобувши другу перемо-
гу поспіль, Еліна одноосібно 
очолила «білу» групу, серйоз-
но наблизившись до виходу в 
півфінальну стадію. 
 Існувала й можливість до-
строкового виходу Світоліної 
з «пульки», проте для цього, 
як мінімум, потрібна була її 
«суха» перемога над Плішко-
вою. Однак їхня гра розтяг-
нулася на максимальну мож-
ливу довжину, де витривалі-
шою виявилася наша співвіт-
чизниця — 6:3, 2:6, 6:3.
 Проте із двома перемогами 
Еліна все одно має найбільше 
шансів поміж опоненток на 
вихід із групи, хоча й варіант 
невдачі виключати не варто. 
Утім, аби після гучного стар-
ту не залишити Сінгапур «на 
щиті», Світоліній достатньо 
буде виграти в заключно-
му поєдинку бодай один сет. 
«Не хочу перед матчем проти 
Возняцьки думати про півфі-
нал. Хочу взагалі викинути 
ці думки перед грою. Третій 
поєдинок буде не менш склад-
ним, ніж два попередні. Ка-
роліна — складна суперниця. 
Вона такий же боєць, як і я», 
— наголосила перша ракетка 
України. До слова, в мину-
лому році Світоліна так само 
перетиналася з Возняцьки в 
груповому раунді Підсумко-
вого турніру року, й програ-
ла поєдинок майбутній тріум-
фаторці змагань. Цього разу 
матиме українка шанс на ре-
ванш. ■

ФУТБОЛ

Голи і компліменти
Залишившись 
без травмованих 
лідерів, 
донецький 
«Шахтар» 
розгромно 
програв 
чемпіону Англії

■

Суттєво переважаючи своїх візаві у класі, футболісти «Манчестер Сіті» в гостях 
розгромили «Шахтар».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група 
F. 3-й тур. «Шахтар» (Ук-
раїна) — «Манчестер Сіті» 
(Англія) — 0:3 (Д. Сильва, 
30; Ляпорт, 35; Б. Силва, 71), 
«Хоффенхайм» (Німеччи-
на) — «Ліон» (Франція) — 
3:3.
 Турнірне становище: 
«МС» — 6, «Ліон» — 5, 
«Шахтар», «Хоффенхайм» 
— 2.

■

ТЕНІС

Шанс на реванш
Після другої поспіль перемоги в групі Еліна Світоліна впритул 
наблизилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA-2018

■

Перемігши у напруженому поєдинку Кароліну Плішкову, перша ракетка України вийшла в лідери своєї групи 
на Підсумковому турнірі року.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙
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 — Я пам’ятаю, як колись дружи-
на мене ревнувала, читала всi есе-
мески в моєму телефоні.
 — Моя й зараз це робить.
 — Так ви 20 років у шлюбі. Ти 
її не зраджуєш. І що вона там хоче 
прочитати?
 — «На ваш рахунок зараховано 
зарплату».

* * *
 Ізю, мене вкусив ваш собака! Я 
вимагаю компенсації.
 — Я його зараз потримаю, а ви 
— кусайте.

* * *
 Після весілля дружина каже чо-
ловікові:
 — У нас скоро буде троє дітей.
 — Звідки ти знаєш?
 — А вони зараз живуть у моєї 
матусі.

* * *
 На мосту стоять двоє англійців і 
чують крики з річки:
 — Допоможiть, я не вмію пла-
вати!
 Один — другому:
 — Джордже, ви вмієте плава-
ти?
 — На жаль, нi.
 — Я теж, але ми ж не кричимо 
про це на все місто.

* * *
 У фірмі пiд час роботи лунають 
дикі крики, вриваються хлопці в ка-
муфляжі й у масках:
 — Усім лежати, це пограбуван-
ня!
 Головний бухгалтер, опускаю-
чись на підлогу:—
 — Дякуємо! Дякуємо! Тепер усе 
спишемо.

По горизонталі:
 1. Стара-нова назва міста Ар-
темівська на Донеччині. 4. Бур’ян 
українсько-російського шоу-біз-
несу. 7. Художник чи письменник, 
який відкриває душу міста. 9. «Тече 
..., тече бистра ..., тече ..., і минають 
літа» (пісня). 11. Префікс, який оз-
начає народну культуру. 12. Хижий 
птах, якого дресирували для полю-
вання на інших птахів. 14. Передача 
м’яча від гравця до гравця у грі. 15. 
Розбійник, бешкетник, хуліган. 16. 
Отруйна змія. 18. Місто на Полтав-
щині, де в 1658 році Іван Виговський 
підписав угоду з Польщею. 19. Річ-
ка, на якій стоїть Париж. 22. Колиш-
ній канцлер Німеччини, за якого від-
булося об’єднання НДР та ФРН. 23. 
Каша з кукурудзяного борошна. 24. 
Критий прилавок для роздрібної тор-
гівлі. 29. Романтична пісня з розгор-
нутим сюжетом. 
По вертикалі:
 1. Королівство в Південно-Схід-
ній Азії. 2. Кубинський народний та-
нець. 3. Посудина для зберігання 
праху померлого після кремації. 4. 
Офіційна валюта Литви. 5. Газ, на-
сичений киснем, що з’являється в 
повітрі після грози. 6. Найромантич-
ніший із трійці мушкетерів. 8. Улюб-

лене слово з політичного лексикону 
Олега Ляшка. 10. Імператор Франц 
Йосип Габсбург. 13. Прохолодний 
напій із сухофруктів. 14. «Є свято в 
шахтаря і енергетика. У цьому є свій 
пафос і .... Є  свято в лікарів, у стю-
ардеси є. Забута нами лиш одна про-
фесія» (Андрій Панчишин. «День 
злодія»). 16. Давньогрецький філо-
соф. 17. Широкополий літній капе-
люх. 20. Неофіційний символ Рес-
публіканської партії США. 21. Ук-
раїнський парламент. 23. Рослина, 
плоди якої святять на Маковія. ■

Кросворд №113
від 19—20 жовтня
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Дара ГАВАРРА

 Не встиг відомий телеведучий і заодно мандрів-
ник Дмитро Комаров повернутися на Батьківщину, про-
вівши три небезпечні, але надзвичайно цікаві місяці у 
Бразилії, як тут-таки вирушив у промо-тур «Бразилія-
2018» по Україні. На своїх творчих вечорах автор про-
грами «Світ навиворіт» розповідає своїм прихильни-
кам про небезпечні відвідини фавел у Ріо-де-Жанейро, 
підступні води Амазонки, знайомство з дикими племе-
нами і не менш дикими хижаками в непролазних хащах 
джунглів. Творчі вечори Комарова зможуть відвідати 
жителі Києва, Дніпра, Чернівців, Ужгорода та Одеси. А 
от харків’яни вже змогли дізнатися про деякі цікавин-
ки майбутніх випусків програми. До того ж, вони ста-
ли ще й свідками головного сюрпризу, який приготу-
вав їм Дмитро, а саме — запросив на свої вечори зірку 
бразильського серіалу «Рабиня Ізаура» Луселію Сан-
тус, яка вперше відвідала Східну Європу і, відповід-
но, Україну. Подія, можна сказати, знакова, адже саме 

30 років тому і саме в жовтні гля-
дачі Європи вперше побачили цей 
серіал, який полонив серце не од-
ної домогосподарки, а все населен-
ня колишнього Радянського Союзу 
почало називати свої убогі дачні во-
лодіння фазендами — невідомим на 
той час, але таким чарівним словом. 
 Та яке ж захоплення викликало те, 
як Дмитро на пару з Луселією заспівали 
«Червону руту». Актриса поводилась аб-
солютно не зірково, а напрочуд скромно і 
водночас із неабияким гумором — роз-
повіла, що український борщ їй сподо-
бався набагато більше, ніж бразильсь-
кий (направду, в Бразилії проживає чи-
мало українців). А ще їй дуже сподобали-
ся наша природа і люди. ■

ЗОРЕПАД

Рабиня Ізаура 
заспівала українською
А ще Луселії Сантус більше подобається 
український борщ, ніж... бразильський

■

Дмитро Комаров 
із Луселією Сантус.

❙
❙

з 28 жовтня до 4 листопада

 Овен (21.03—20.04). Не контактуйте з 
людьми, чиї таємні наміри або філософія не-
зрозумілі, оскiльки їхня інформація може при-
вести до дисгармонії і втрати внутрішнього 
стрижня.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). Багатьом удас-
ться підвищити свій соціальний статус, зайня-
ти більш високу соціальну позицію. Необхідно 
в цей момент бути впевненим у собі й не сумнi-
ватися у прийнятті рішень.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Важливо 
пам’ятати, що основне завдання — вийти в 
люди, відірватися від звичного. І якщо хтось за-
тримався бiля батьківського вогнища, то настав 
час для самостійного активного життя.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Для декого настав 
час залишити рідне гніздо. Стати дорослим, 
навчитися відповідати за себе — це завдання 
не тільки підростаючого покоління. Найбіль-
шою спокусою буде бажання якомога більше 
заробити.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Не радійте появi ве-
ликих грошей. Вони можуть швидко піти, але 
набагато гірше, якщо ви надовго загрузнете в 
зобов’язаннях, пов’язаних iз цими грошима. На-
магайтеся не позичати нікому і не брати в борг.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Діва (24.08—23.09). У вас може з’явитися 
спокуса вкладати кошти, щоб заробити побіль-
ше. У цей період важливо не спокушатися на 
легкi грошi. Будьте обережнішими при продажу 
особистого майна.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Терези (24.09—23.10). Фiнансовi про-
блеми зникнуть, якщо ви не будете сильно на 
цьому зосереджуватися. У моменти сильних 
тривог і невдач спробуйте подивитися на си-
туацію філософськи або займiться чимось ко-
рисним.
 Дні: спр. — 4; неспр. — немає.

 Скорпіон (24.10—22.11).  Життєва по-
зиція, яка полягає в бажанні придбання земних 
благ і фінансової стабільності за будь-яку ціну, 
може призвести до протилежного результату. 
Краще відмовитися від усіх видів накопичення 
матеріальних цінностей.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Успiх залежати-
ме вiд вашого умiння оточити себе новими людь-
ми, в зав’язуванні цікавих контактів. Ви відкрива-
тимете нові джерела інформації, які допоможуть 
знайти відповіді на невирішені питання.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Козеріг (22.12—20.01). Цього тижня 
можливi матеріальнi негаразди. З’явиться не-
обхідність великої економії. Марнотратство і 
життя на широку ногу можуть призвести до фі-
нансової катастрофи. 
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Точкою опори 
для вас будуть друзі. Ви вiдчуватимете влас-
ну значущiсть у колективі. Уникайте в цей пе-
ріод зміни роботи, фінансового статусу зара-
ди збільшення заробітку. Це може виявитися 
лише ілюзією.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Риби (20.02—20.03). Ви можете щедро 
розмахнутися у своїх проектах, дозволити собі 
мріяти. Дуже важливо бути активним і відмови-
тися від звичної розміреності. Доля готова ба-
гатьох винагородити, якщо змiниться динамі-
ка вашого життя.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

27—28 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, 
удень +12...+14. Пiслязавтра температура вночi +6...+8, удень 
+12...+14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями невели-
кий дощ. 
Славське: вночi +3...+5, удень +11...+13. 
Яремче: вночi +2...+4, удень +15...+17. 
Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +13...+15. 
Рахiв: уночi +5...+7, удень +14...+16.

Висота снiгового покриву
Пожежевська — 13 см.
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