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«Вважаємо, що соціально напруженою на сьогодні залишається проблема користування земельною
ділянкою, закріпленою за Навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» Тернопільського
національного економічного університету».
Вчена рада ТНЕУ

■ ЄВРОФЕМІДА

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Як росіяни
Крим
«врятували»
«Україна проти Росії»:
суд у Страсбурзі розпочав
слухання у справі
анексованого півострова
Ліна ТЕСЛЕНКО
У Страсбурзi в Головній палаті Європейского суду з прав людини в середу, 11 вересня, вiдбулися першi слухання у справі
«Україна проти Росiї». А саме — через
анексію Криму і порушення прав людини
на окупованому півострові. Відповідний
позов Київ подав ще в березнi 2014 року.
Як зазначає «Німецька хвиля», Україна звинувачує Росiю у порушеннi низки
статей Конвенцiї про захист прав людини й
основоположних свобод. Це стосуєтся права на життя, свободу слова та пересування. Росiя всi звинувачення вiдкидає і намагається переконати суд, що «кримське питання» взагалі не належить до його компетенції, а вся справа є «політичною».
За словами британського юриста Бена
Еммерсона, який представляє інтереси української сторони, Україна втратила контроль над Кримом 27 лютого «в результаті військового вторгнення збройних сил Російської Федерації за підтримки
проросійських політичних і воєнізованих представників у Криму». Саме в цей
день російський спецназ одночасно захопив Верховну раду Криму, блокував обидва аеропорти, вокзал, військові частини,
перекрив Чонгар. У свою чергу, представник Росії — заступник міністра юстиції
Росії Михайло Гальперін — намагався переконати суд у тому, що РФ перебрала на
себе юрисдикцiю у Криму лише 18 березня 2014 року, тобто за три дні до рішення
Держдуми про «приєднання» півострова.
Росіяни також наполягають, що на момент
анексії Україна не мала конституційної легітимної влади, якій би мала підпорядковуватися місцева влада в Криму, а російські війська лише допомогли «запобiгти насильству» та «захистили право на свободу
висловлювань». Тобто росіяни, по суті, намагаються переконати європейських суддів, що прийшли з добром і просто-таки порятували Крим! Пан Гальперін ще й порівняв ситуацію з Донбасом: мовляв, бачте,
чим усе закінчилося з правами там, де «іх
нєт».
Швидкого рішення, як зазначають експерти, в цій справі не варто чекати. Такі
міжнародні справи, як правило, тягнуть
довго, наприклад позов «Грузія проти
Росії» лежить у ЄСПР уже понад 10 років.
Найімовірніше, лише через пів року або й
рік ЄСПЛ зробить висновок, чи може він
узагалі розглядати цей позов. І то буде чималою нашою перемогою. «Звісно, у рішенні Страсбурзького суду не буде вживатися
слово «окупація» — політичних оцінок від
Суду дарма чекати. Але для перемоги Києва достатньо і фрази про «ефективний контроль». Для міжнародників це — повний
аналог окупації. Перше рішення суду, яке
визнає цей факт, — це дуже і дуже вагомо,
робить висновок редактор «Європейської
правди» Сергій Сидоренко. ■

Минулі дві доби по всій
лінії фронту були гарячими.
Кількість обстрілів збільшилася. На жаль, 10 вересня 6
військовослужбовців отримали поранення, 11 вересня під час ворожого обстрілу двоє загинули, один отримав важке поранення.
Відомо, що один із загиблих — морський піхотинець з Черкащини, 21-річний боєць 1-ї обмп 36-ї окремої бригади морської піхоти
ім. контрадмірала Михайла
Білинського ВМС ЗСУ Олександр Лінчевський. Про його
загибель повідомив голова
Черкаської обласної держадміністрації Ігор Шевченко:
«Уночі 11 вересня від кулі
снайпера загинув стрілецьпомічник гранатометника
Олександр Лінчевський зi
Шполянщини. Хлопець загинув під час виконання бойових завдань унаслідок обстрілу позицій противником
поблизу Волновахи».
Офіційно за ці дві доби зафіксовано 37 випадків порушень режиму припинення
вогню збройними формуваннями Російської Федерації
та їхніми посіпаками. Противник обстрілював позиції
підрозділів Об’єднаних сил із
заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120
мм та 82 мм. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів
різних систем, снайперської
та стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил поблизу Богданівки, Невельського, Новогнатівки, Авдіївки,
Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика, Павлополя, Гнутового.
На Луганщині, в зоні,
за яку відповідає оперативно-тактичне угруповання

Вполювали «Лева»
На Донбасі ліквідували командира роти розвідки
11-ї окремої мотострілецької бригади «Восток»
так званої «ДНР», кадрового російського військового

❙ Комусь перемир’я, а комусь — війна.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
«Північ», противник обстріляв позиції наших сил неподалік Жолобка, Зайцевого,
Луганського, Новолуганського, Новгородського, Катеринівки, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Майорська, Кримського, Попасної.
Варто зазначити, що у
нехтуванні безстроковим
режимом припинення вогню із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї зі сторони
НЗФ РФ вбачається системний характер.
Раніше військовий волонтер, а тепер народний депутат Юрій Мисягін підтвердив

інформацію про ліквідацію
опорного пункту противника в районі окупованої Горлівки. «У розпал чергового
загострення, коли відбувався
обстріл позицій українських
військових, бойова група одного з піхотних батальйонів
53-ї бригади потай висунулася вперед, обрала позицію та
з ПТУРа знищила ВОП терористів, розташований на верхівці терикону». За словами
Мисягіна, бійцям вистачило
одного пострілу.
За інформацією блогера Necro Mancer у мережі
Twitter, на Донбасі ліквідували командира роти розвідки 11-ї окремої мотост-

рілецької бригади «Восток»
так званої «ДНР» Олексія
Троцая з позивним «Лев».
У свою чергу, Necro Mancer
посилається на інформацію,
оприлюднену одним із ватажків бойовиків Олександром Ходаковським.
Олексій Троцай проходив
службу у в/ч 08818 1-го армійського корпусу південного
військового округу збройних
сил Росії. Кадровий російський військовий отримав важке поранення на ділянці між
населеними пунктами Спартак та Ясинувата.
Досі ще є в когось сумніви, що на Донбасі воює армія
Росії? ■

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Світлана МИЧКО
Тернопіль
Тернопільські правоохоронці продовжують розшук злочинця, який вчинив замах на життя ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Нагадаємо читачам, що рано-вранці 4 вересня у
селі Петриків під Тернополем, біля приватної оселі керівника вишу спрацював
саморобний вибуховий пристрій, через
що господар та його дружина отримали
важкі поранення. Наразі підозрюваним
є невідомий молодий чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження.
Поліцейські оприлюднили відеозапис у
ЗМІ й соцмережах та звернулися до громадян по допомогу в розшуку, гарантуючи анонімність та грошову винагороду
за інформацію, яка становитиме оперативний інтерес.
Тим часом у Тернопільському національному економічному університеті
відбулося засідання вченої ради вишу,
на якому прийнято звернення до прези-

Замах через землю?
В економічному університеті відмовляються від
ділянки, яка могла спричинити спробу вбити ректора
дента України з проханням взяти розслідування справи під особистий контроль. Також у зверненні йдеться про
земельну ділянку площею 1294,9379
гектара, яка перебуває в постійному
користуванні виробничого господарства університету з 1997 року і навколо якої довгий час тривають конфлікти. «Правоохоронні органи розглядають декілька версій замаху на вбивство
ректора, однією з яких є його професійна діяльність. Вважаємо, що соціально напруженою на сьогодні залишається невирішена проблема користування
земельною ділянкою, закріпленою за

Навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» Тернопільського
національного економічного університету. Більше двадцяти років ведуться
дебати про законність чи незаконність
закріплення цієї ділянки за університетом, які до сьогодні проходили у законодавчій площині та в судових інстанціях», — написано у зверненні. Відтак
вчена рада ТНЕУ зазначила, що вкотре
підтверджує добровільну відмову від
конфліктної земельної ділянки. Наразі
в університеті введено посилені заходи
безпеки, а в його гуртожитках обмежено пропускний режим. ■
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■ ОБОРУДКИ

Золотий шлам
Керівництво «Укргазвидобування»
заробляло на небезпечних відходах і
завдавало шкоди екології
Марина КРАВЧЕНКО
Полтава
Зранку 11 вересня в апараті
управління «Укргазвидобування» та газопромисловому управлінні «Полтавагазвидобування»
працівники Генпрокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшуки.
Заява про результати спільних дій правоохоронців з’явилася
того ж дня на сайті СБУ.

«Посадовці АТ «Укргазвидобування» організували протиправний механізм привласнення
коштів товариства під час утилізації небезпечних відходів, який
викрила Служба безпеки України. Правоохоронці встановили,
що представники комерційної
структури за «погодженням» із
менеджментом «Укргазвидобування» та через бездіяльність
посадовців органів Держекоінспекції створили схему отримання неправомірної вигоди. Кош-

ти привласнювали під час виконання договорів щодо утилізації
відходів буріння у Полтавській
області. Через дії зловмисників
також завдано шкоди екології
регіону», — йдеться у повідомленні.
Як було з’ясовано в ході досудового розслідування, відходи буріння не утилізували,
а під час їх тимчасового зберігання не дотримувалися необхідних екологічних вимог, що
призвело до забруднення навколишнього середовища. При
вивезенні бурового шламу супровідні документи підмінювали, відтак на полігоні побутових відходів він зберігався як
речовина, що не становить небезпеки природі. Але водночас,
згідно з результатами лабораторних досліджень відібраних
зразків бурового шламу, які
проводила профільна науководослідна установа, встановлено,
що вони належать до особливо

небезпечних і потребують спеціальної процедури захоронення та утилізації.
У ході проведення санкціонованих слідчих дій в офісних
приміщеннях та за місцями
проживання фігурантів справи
у Києві, Полтаві, Дніпрі, Кременчуці правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, що підтверджують проведення протиправної оборудки.
Тривають слідчі дії у межах
кримінального провадження,
розпочатого за ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») та ч. 2 ст. 191
(«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем») КК України.
Організатору протиправних дій — представнику комерційної структури — повідомлено про підозру у вчиненні злочину. ■

■ ЗМІНА НАСТРОЇВ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Минуло всього кілька днів,
і мерія Харкова відмовилася забороняти через суд проведення у місті маршу рівності
KharkivPride. Про це розповіла
співорганізаторка ЛГБТ-параду Анна Шаригіна, яку разом з
іншими колежанками запросив
на переговори перший заступник міського голови Ігор Терехов. «Він повідомив, — сказала
Анна, — що проти нас не подаватимуть позову і що міська влада
буде сприяти забезпеченню правопорядку під час заходу». Причину зміни своїх намірів чиновник не пояснив, але пообіцяв
співпрацю і допомогу.
Пізніше цю інформацію кореспонденту «МедіаПорту» телефоном підтвердив і мер Геннадій Кернес. На питання,
чому в мерії передумали, він
відповів: «Чому? Тому що ми
бачимо, що це такий захід, якому потрібно забезпечити безпе-

ПРАЙДьотє бєз праблєм
Харківська міська рада не подаватиме позову до суду з вимогою
обмежити проведення маршу рівності й навіть забезпечить
правопорядок під час ходи
ку. Ми не можемо обмежувати
його, забороняти». На уточнення, чи буде в такому разі міськрада всіляко сприяти проведенню маршу рівності, Кернес
сказав: «Так».
Як «УМ» уже повідомляла,
5 вересня узгоджувальна рада
доручила юридичному департаменту міськвиконкому направити до суду позов про заборону
проведення «ХарківПрайду» та
акцій «на захист традиційних
сімейних цінностей», що того ж
дня організовують противники

публічних заходів ЛГБТ-товариств. Свій крок чиновники тоді
пояснили бажанням забезпечити
спокій у місті, оскільки, на їхню
думку, подібні прайди часто супроводжуються вуличними конфліктами. На тому ж засіданні
заступник начальника обласного управління поліції Сергій Бірбасов запропонував не забороняти анонсовані заходи, а узгодити
їхні маршрути таким чином, щоб
акції не пересікалися. Але члени
узгоджувальної комісії його пропозицію обговорювати не стали.

Що саме змусило харківських управлінців відмовитися
від судового позову, наразі невідомо. Але водночас з’явилася інформація про негативні коментарі намірів мерії з боку іноземних структур. Так, на підтримку
KharkivPride виступили Представництво ООН в Україні, посольства Німеччини, Швеції, Канади, Данії, США, Нідерландів,
Норвегії, Великої Британії, організації Amnesty International
Ukraine, Freedom House Ukraine
та інші. ■

■ ОВВА!

Як нерідне
У черкаському зоопарку
моноклева кобра народила
альбіноса
Людмила НІКІТЕНКО
За минуле літо у Черкаському зоопарку в тамтешніх мешканців народилося трохи малечі.
Як повідомили «УМ»
в адміністрації зоосаду, літо минуло, тож настала пора підбити підсумки. Приміром, народження нових тварин у
«Акватераріумі» принесло яскраві позитивні враження.
Унікальним випадком
стало народження однієї
особини альбіноса у кобри моноклевої, розповідають у зоопарку.
І додають, народжен-

ня малят мало місце й серед інших видів змій. Стали батьками полоз тонкохвостий Рідлі, полоз
техаський білий та змія
королівська каліфорнійська. А оскільки свою
пару знайшли влітку два
види черепах — черепаха
новогвінейська зміїношия
та черепаха довгокігтева,
то у зоопарку чекають поповнення і від них.
До слова, тільки за останні два роки у Черкаському зоопарку збудували
експозиційний комплекс
для хижих тварин «Земля ведмедів і вовків» на 4
тис. 865 квадратних метрів вартістю 20,5 мільйо-

❙ Несхоже на батьків дитя кобр.
❙ Фото надане Черкаським зоопарком.
на гривень. Там використали зовсім інший підхід
до формування експозицій — це насичена інфраструктура і зануреність
відвідувачів у максимально наближені до природних умови життя тварин.
Збудовали експозиційні вольєри для ведмедів і
вовків, басейн для річко-
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Гроші Україна отримає,
навіть якщо Трамп проти
Якщо американський президент Дональд Трамп спробує
заблокувати виділення Україні
250 млн доларів допомоги, Конгрес зможе ухвалити рішення,
яке дозволить Україні отримати допомогу в будь-якому разі.
Таку думку 10 вересня висловили американські сенатори, республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі. Як повідомляє «Рейтер», Джонсон висловив упевненість, що протидію
Трампа в цьому питанні Конгрес подолає «на двопартійної
основі». Американські законодавці підкреслили, що Конгрес
США підтримує Україну «незалежно від того, що робить президент» Трамп.

Делегацію в ПАРЄ
сформовано
Парламент сформував постійну делегацію Верховної Ради
України в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомила народний депутат від «Європейської солідарності», член
парламентського комітету з питань зовнішньої політики Ірина
Геращенко. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», у складі делегації — 12 членів і 12 їхніх
заступників: 14 народних депутатів з фракції «Слуга народу»,
по два — від фракцій «Опозиційна платформа — За життя»,
«Батьківщина», «Європейська
солідарність», «Голос» і групи
«За майбутнє». Керівника делегації поки не обрали.

Відпустили
підозрюваного
У Нідерландах перекваліфікували cтатус Володимира Цемаха, який раніше вважався
ключовим свідком у справі про
знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, у підозрюваного, повідомила депутат
Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі. За її словами, рішення Києва включити Цемаха у
список для обміну ув’язненими
з Росією стало вкрай болючим і
для Нідерландів, і для родичів
жертв збитого MH17.«З міжнародної точки зору, Україна має
зобов’язання, що передбачають всебічне співробітництво в
спробах знайти відповідальних
за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала свою обіцянку», — наголосила європарламентарiй. І додала:
«Тепер немає практично ніяких
шансів на те, що міжнародній
слідчій групі вдасться допитати
Цемаха... Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його
для допиту. Але ми не настільки
наївні», — резюмувала Пірі.

ОПАЛьний «Газпром»

вих видр, вольєр для перетримки, приміщення
для зимівлі тварин, господарчий блок із боксами для автомобілів і котельня, проведені роботи
з благоустрою території і
облаштування дитячого
майданчика.
Також у зоосаду побудовали комплекс «Мада-

гаскар» вартістю 750 тис.
грн. А нині тут завершується облаштування
нової експозиції для копитних тварин. Кажуть,
її мають урочисто відкрити на День міста, яке
у Черкасах святкуватимуть 14 вересня, і ця експозиція вразить містян і
туристів. ■

Суд Європейського Союзу
скасував рішення Європейської комісії від 28 жовтня 2016
року, яке давало «Газпрому»
право використовувати до 100%
потужностей газопроводу OPAL.
«Рішення суду дозволить зберегти систему енергетичної безпеки Польщі та України», — заявив міністр енергетики Польщі
Кшиштоф Тхужевський, передає
«Німецька хвиля». ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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українських вишів
від дня заснудобровольчi
тонни
вання відзнау Європі увійшла й українська
увійшли до рейтингу найкралікарських препаратів та
підрозділи
мова, такі дані наводить Рада
медобладнання Червоний
щих у світі, згідно з авторичає Українська
здали у Маріуполі залишЄвропи з нагоди Європейського дня мов.
тетним рейтингом університетів британсь- служба «Радіо «Свобода», нагадали ки зброї поліції, прозвітували у Нац- Хрест відправив на окупований Донбас, конского видання Times Higher Education.
у редакції РС.
поліції.
татують у пресцентрі Держприкордонслужби.
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

■ ПАРЛАМЕНТ

■ КОЛІЗІЇ

Зелені
«піаністи»

А рахувати будуть інші

Кнопкодавство, розмитнення
авто на єврономерах i зміни в
Законі «Про оборону України»
Катерина БАЧИНСЬКА
Від самого ранку вчора в парламенті гучно
лунали розмови на дві теми: відставка ЦВК i
кнопкодавство. У президентській партії «Слуга народу», яка йшла на вибори з обіцянками
«ніяких пропусків засідань i ніяких кнопкодавів», зловили трьох «піаністів». Громадські активісти руху «Чесно» зафіксували трьох
депутатів від партії «Слуга народу», які кнопкодавили. У кулуарах журналісти запитували
у «слуг народу», чи буде за це покарання для
депутатів. Нагадаємо, що під час парламентської кампанії представники «Слуги народу»
обіцяли кримінальну відповідальність за кнопкодавство і навіть проголосували за цей закон,
який направили до Конституційного Суду. Проте з виконанням цієї обіцянки виникли проблеми.
Після реєстрації під куполом було зафіксовано 388 депутатів. Засідання розпочали зі
звернення депутатки від «Європейської Солідарності» Ірини Геращенко, яка закликала
парламент відреагувати на такі дії депутатів
від «Слуги народу» та звернулася до голови
парламенту Дмитра Разумкова з проханням
вжити заходів щодо притягнення депутатівкнопкодавів до відповідальності.
Під час самого засідання Верховної Ради депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук публічно вибачилися та пообіцяли більше не допускати таких ситуацій у парламенті. «Я хочу вибачитись за те, що сталося. У моїх діях не було ніякого злого умислу.
Я просто переживав, щоб за ці закони проголосували. Я готовий передати місячну зарплату
на благодійність», — заявив Литвиненко.
У свою чергу підтримала ініціативу депутата й пані Копанчук: «Хочу також офiцiйно
вибачитися перед усіма. Для мене хоч і було
важливим, щоб даний законопроєкт був проголосований, але це не є виправданням. Для
мене це буде важливим уроком на все життя.
І також я приєднуюсь до пропозиції свою заробітну плату віддати у благодійний фонд. І я
думаю, що це стане посилом не вчиняти неособисте голосування».
У фракції «Слуга народу» заявили, що позбавляти депутатів мандата за це не будуть, та
й притягнути до кримінальної відповідальності поки за це не можуть. Чи якось каратимуть своїх однопартійців, пообіцяли вирішити на фракції. Поки ж офіційні вибачення та
кошти, передані на благодійність, мають стати «виховним процесом» для депутатів, заявили в партії «Слуга народу».
Також на події відреагував і президент Володимир Зеленський. Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував
президентський законопроект, яким пропонують карати депутатів за кнопкодавство штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, що на сьогодні становить близько 50—85 тисяч гривень. Апарату Верховної
Ради, в разі прийняття цієї ініціативи, буде
доручено слідкувати за голосуванням депутатів i виявляти порушникiв.
Також Стефанчук повідомив, що до регламентного комітету надіслано звернення з вимогою розібратися з ситуацією із зафіксованими фактами кнопкодавства та дати їм правову
оцінку.
Депутати встигли вчора й попрацювати.
Верховна Рада відтермінувала штрафи з авто
на єврономерах. «За» — 284 голоси. Проти
виступили фракції «Голос», «Опозиційна платформа — За життя» та «Європейська Солідарність». Таким чином водіям продовжили на 90
днів строк розмитнення авто на єврономерах.
Окрім цього, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт «Про
внесення змін до Закону України «Про оборону
України» щодо організації оборони держави».
Законопроєкт пропонує законодавчо ухвалювати план оборони України та надати права президенту затверджувати його структуру. ■

Розпуск ЦВК: причини дострокового припинення повноважень
Центрвиборчкому та чи законне таке подання від президента Зеленського
Катерина БАЧИНСЬКА

Причини розпуску
Несподіванкою стала новина про
те, що президент Володимир Зеленський вирішив розпустити весь склад
ЦВК. Таке подання він направив
парламенту, щоб депутати затвердили його рішення. Причинами назвав
упередженість під час парламентських i президентських виборів i політичну вмотивованість членів Центрвиборчкому. Також у наведених президентом доказах згадується, зокрема, позиція Центрвиборчкому щодо
169-го округу в Харкові, де комісія
не реєструвала кандидатом у нардепи від «Слуги народу» Олександра
Куницького, який пізніше переміг
Олександра Грановського.

Рахували менше року
Новий склад ЦВК, який провів останні президентські та парламентські вибори, обрали менше року тому.
Відразу після публікації подання в
президентській партії «Слуга народу» таке рішення президента назвали вмотивованим, а діяльність відомства — упередженою. «Я був очевидцем, коли ЦВК буквально на колінах писала свої постанови, бачив, що
ЦВК упереджена у своїх рішеннях, я
хочу, щоб у нас була Центральна виборча комісія, а не виконавча, яка
виконує чиїсь доручення», — зазначив під час брифінгу у ВРУ депутат
від «Слуги народу» Олександр Качура. Напередодні профільний комітет
Ради підтримав подання президента
про розпуск ЦВК. «За» проголосували 16 членів комітету, «проти» — 2,
ще сiм утримались.

ЦВК: рішення є політичним
На засідання прийшли і члени
ЦВК, голова відомства Тетяна Сліпачук намагалася довести професійну та неупереджену роботу своєї команди, проте депутати були непохитними. «Із самого початку своєї роботи
Центральна виборча комісія була абсолютно незалежною та рівновіддаленою від усіх політичних сил. І саме це
стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній», — підкреслила голова ЦВК.
Сліпачук нагадала, що нинішня ЦВК
провела дві виборчі кампанії в ОТГ,
президентські двоетапні вибори та
парламентські вибори. «Усі міжнародні спостерігачі, які відслідковували виборчий процес, відзначили,
що багато проблем, з якими зіткнулася ЦВК, є проблемами виборчого
законодавства і повного безладу в судовій практиці», — розповіла голова
Центрвиборчкому. За її словами, відповідно до даних опитувань, з грудня
2018 року по травень-липень 2019-го
рівень довіри до ЦВК із 40% виріс до
77% серед виборців. Водночас у коментарях журналістам вона зауважила, що рішення парламенту щодо
звільнення членів ЦВК має бути виважене, а саме рішення президента
про звернення до ВР про дострокове
припинення повноважень комісії назвала «політичним». Водночас Сліпачук підкреслила, що в разі ухвалення
народними депутатами рішення про
її звільнення з посади вона особисто
не збирається його оскаржувати.

Чому депутати не визначились?
Деякі ж фракції до кінця не змогли визначитися зi своїм рішенням
щодо ЦВК. Адже, щоб звільнити теперішній склад Центрвиборчкому,
необхідно 300 голосів. А в «слуг на-

❙ Голова ЦВК Тетяна Сліпачук вважає розпуск Центрвиборчкому політично вмотивованим.
роду» їх недостатньо. «Ми розуміємо, що це зараз дуже актуальне питання. І розуміємо, що всі чекають
від нас конкретної відповіді, але поки
я не даватиму офіційних коментарів
від фракції. Ми будемо обговорювати це питання», — наголошував у
кулуарах лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. Таку ж позицію
тримали і в партії «Батьківщина»,
зазначаючи, що рішення прийматимуть колективно, а поки ж не готові
дати відповідь, проголосують «за»
чи «проти» звільнення теперішнього
складу ЦВК. Проте Сергій Власенко,
депутат від партії «Батьківщина», додав: «Відповідно до закону, Верховна Рада може припинити діяльність
ЦВК, принаймні так і було з попереднім скликанням».

Громадські організації проти
звільнення ЦВК
Офіційні заяви вже опублікували
в Комітеті виборців України та громадській мережі «ОПОРА». Там заявили, що причин звільняти ЦВК немає. «Рішення щодо розпуску ЦВК
має базуватися на об’єктивних фактах, які б свідчили про серйозні порушення в роботі ЦВК. Однак, за оцінкою КВУ, таких фактів надано не
було. Під час спостереження за виборами президента та народних депутатів України спостерігачі КВУ
справді відзначали низку проблем,
пов’язаних із роботою ЦВК, однак
такі проблеми мали, швидше, технічний характер і не були наслідком незаконних чи упереджених дій членів
Центрвиборчкому», — переконує голова КВУ.
Крім того, пан Кошель наголосив,
що аргументи, висловлені в поданні
президента, не є такими, що свідчать
про систематичні проблеми чи грубі
порушення законодавства з боку
членів ЦВК, наслідком яких має бути
беззаперечний розпуск ЦВК. «Більшість аргументів, зазначених у поданні президента, побудовані на наявності низки судових рішень, якими було визнано протиправними та
скасовано низку постанов ЦВК. Зокрема, щодо реєстрації окремих кандидатів у народні депутати та вказування некоректної партійності осіб,
які балотувалися, — каже він. — Такі
судові рішення справді були, однак
не варто ігнорувати той факт, що під
час виборчої кампанії неодноразово мали місце ситуації, коли рішення різних судових інстанцій не лише
скасовували постанови ЦВК, а й прямо суперечили одне одному, що було
викликано недосконалістю виборчого законодавства. Більше того, варто
враховувати, що досить часто рішення судів під час виборчих кампаній
прямо чи опосередковано можуть

приймати в інтересах окремих політичних груп. Наприклад, така ситуація була під час прийняття рішень
судами щодо протиправних дій ЦВК
із відмови в реєстрації окремих кандидатів у народні депутати, що призвело до організації низки протестів у
Києві й подальшого скасування відповідних судових рішень. Тому апелювання лише до кількості судових
рішень, якими було скасовано постанови ЦВК, не є коректним і таким,
що відображає реальні проблеми в роботі Центрвиборчкому».
«ОПОРА» констатує, що вищий
орган адміністрування виборів упродовж останніх 15 років, коли відбулися чергові та позачергові ротації комісії, перетворюється на заручника політичної кон’юнктури, незалежно від наявності чи відсутності
підстав для визнання системних грубих порушень чи протиправних дій iз
його боку. «Така практика є неприйнятною та може системно й назавжди
дискредитувати ЦВК як інституцію,
а разом iз нею і перебіг будь-яких виборів, чи ставити під сумнів їх результат», — йдеться в заяві.
Крім того, експерти наголошують, що семирічний термін повноважень для членів ЦВК закладався
у закон за логікою забезпечення безсторонності цього органу, і це відповідає Кодексу належної практики у виборчих справах Венеційської
комісії. «Належні практики визначають, що члени виборчих комісій
не можуть бути відкликані на власний розсуд органами, які їх призначають. Президент або парламентська більшість не повинні формувати склад комісій під поточну політичну конфігурацію. Наближення
практики скорочення чи, навпаки,
пролонгації без належних на те підстав каденції членів комісії ставить
під сумнів її нейтральність i можливість діяти винятково в межах закону, а не партійних інтересів», —
стверджують в «ОПОРІ».
Якщо ж керуватися законом, то в
президента є повноваження ініціювати розпуск ЦВК. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента. Що
ж, «Слуга народу» хоч і найбільша
фракція (252 депутати), утім для ухвалення рішення потрібно не менш як
дві третини конституційного складу
парламенту, тобто щонайменше 300
голосів. Хто ж доповнить завтра список «Слуг народу» і віддасть голоси за
розпуск ЦВК, спрогнозувати неважко. Адже більшість політичних партій не проти мати своїх представників у Центрвиборчкомі. Що, очевидно, й станеться, коли формуватимуть
новий склад ЦВК. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

Я ВАМ ПИШУ...
В. МИРОНЕНКО
Миколаїв
Вельмишановна редакціє
«України молодої»! Звертаюсь до вас, бо лише ви зможете опублікувати оцінку діяльності кума Путіна — Віктора
Медведчука.
Наведені далі мною факти
загальновідомі свідомим українцям, але сьогодні, коли реакція наступає по всіх фронтах,
варто ще і ще раз нагадувати
про це. З 29 вересня по 2 жовтня 1980 р. Київський міський
суд під головуванням Фещенка П. І. розглядав справу члена
Української Гельсінської спілки Василя Стуса, обвинуваченого за ст. 62 ч. 2 КК УРСР. Обвинувач — прокурор Аржанов,
адвокат — Медведчук. Василь
Стус відмовився від призначеного йому адвоката (як і першого разу). Але «захисник» Медведчук не облишив дорученого
йому підопічного і вів справу
«захисту» в суді проти волі підсудного. Як він міг відмовитись
у «захисті», коли за цим пильно стежило совєтське гебе, а від
цього залежала його подальша
кар’єра? Крім того, Медведчук
фактично виступив у ролі помічника прокурора. Зараз уже
всім відома фраза цього «захисника», яку він висловив під
час судового процесу: «Всі злочини Стуса заслуговують покарання». Цей вислів «адвоката»
Медведчука показує людині, не
знайомій з УПК, що він не захи-

■ НЕ ЗАБУДЕМО, НЕ ПРОСТИМО

Вчіть історію, щоб
уникнути помилок,
або Як «захисник» Стуса береться захищати Україну
щав, а, навпаки, наперед звинуватив свого підзахисного, що
чітко показує, що це аж ніяк
не відповідає нормам адвокатської етики, зате чітко вказує
на служіння відповідним органам.
На судовому засіданні Василь Стус зробив заяву, що
до нього застосовують фізичні тортури. Але і ця заява не
викликала жодної реакції «адвоката» Медведчука. Після заслуховування свідків, 1 жовтня
1980 р., із двогодинною промовою виступив прокурор Аржанов. За трибуною його заступив
«захисник» Медведчук, який в
унісон прокурору повторив, що
«всі злочини Стуса заслуговують покарання». Наступного
дня (2 жовтня) засідання почалося одразу із зачитання вироку. Таким чином Василя Стуса було незаконно позбавлено
права на останнє слово. Незважаючи на протести підсудного поета щодо права на останнє

слово, кадебістський адвокат
Медведчук його не підтримав,
чим було порушено Конституцію України і КК України.
Сьогодні постає питання:
чому так активізувалася опозиційна порохнява? Особливо
активний у цьому кум Путіна
— вищезгаданий Віктор Медведчук. Він став гучномовцем президента країни-агресора й очолює тих обдурених,
які вірять йому. Всіма силами
цей «опозиціонер» намагається загнати Україну під смердючий московський лапоть, адже
Кремль знає, що тільки Україна може забити кілок у могилу Російської імперії, тож і
остерігається та намагається
всіма засобами знесилити Україну. Російська Федерація, не
шкодуючи ніяких коштів, робить усе, щоб очорнити історію
України, адже саме з героїчних
сторінок власної історії українці черпають силу до боротьби за
незалежність, а приклади пред-

ків надихають їх на нові подвиги заради Батьківщини.
24 травня 1964 р. згорів український архів, що розташовувався на сьомому поверсі бібліотеки Академії наук України,
де зберігалися документи з історії визвольної боротьби України в 1917—1937 рр. Цьому є
підтвердження самої тодішньої
комуністичної влади, що згоріло понад 600 тисяч документів.
До цього московіти спалили національні бібліотеки в Ашхабаді
та в Самарканді. І таких фактів
можна наводити сотні.
Дії Медведчука і сьогодні спрямовані проти самостійності України. Він робить усе,
щоб підірвати сили нашої країни зсередини, не озираючись
ні на що, а його дії щедро оплачує сусідня країна. Так звана ОПЗЖ вербує у свої лави як
інтелігенцію, так і криміналітет — усіх, хто хотів би заробити на брехні і холуйстві. На
жаль, у таких умовах правда

Ці кадри облетіли
інформагенції
усього світу;
цього дня чекали
хто роками, хто
місяцями, але
для всіх він був
довгожданим.
Цю подію можна
по-різному
трактувати з
дипломатичного
чи політичного
погляду, проте
одне незмінне —
Герої повернулися
на Батьківщину,
яка зустріла
їх гарячими
обіймами,
сльозами радості
і вдячністю за
їхню незламну
позицію,
патріотизм і силу
духу.

І. ШІМАНЧУК
Рівне
Як писав Кобзар, «доборолась Україна до самого
краю...». Українофоби скуповують телеканали, щоб
іще активніше паплюжити Україну, сіяти «русскій
мір», зомбувати українців,
що на керівних посадах може
бути просто порядна людина, а не професіонал, патріот
своєї Вітчизни. У Верховну
Раду правдами й неправдами лізуть колишні «регіонали», сподвижники Януковича, які здали Крим і частину
Донбасу, призвели до війни
з Росією, тисяч убитих і покалічених людей, мільйонів
біженців, завдали колосальних збитків Україні, але, незважаючи на це, українці в

■ БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ!

Не нові обличчя,
а розумні українські голови
південно-східних областях
знову й знову готові віддавати
свої голоси за цих малоросів,
які ненавидять Україну та українців. Виборці купилися на
слова політтехнологів та агітаторів, що у Верховній Раді
повинні бути нові обличчя.
Насправді ж люди повинні голосувати не за нові обличчя, а
за розумні українські голови,
які й виведуть Україну в ряди
передових економік світу.
За період української незалежності комуно-соціаліс-

тичне болото виростило в нашій країні і далі вирощує
тільки олігархів, кримінальних скоробагатьків, які паразитують на тілі Української
держави і призвели до тотальної бідності її населення. Прийшов час осушити це болото, а
на його місці виховувати патріотичних українських освічених професіоналів.
В Україні відсутня структурованість політичних сил
— маємо 350 партій, а достатньо всього десять, які ко-

ристуватимуться популярністю і підтримкою в народі.
Повернення Росії в ПАРЄ
ще раз показало, що для Європи основне не європейські
цінності, а ціна їхніх прибутків із торгівлі з Росією. Так
було і є за всю новітню історію
взаємовідносин України з Європою. З Україною почнуть
рахуватися тільки тоді, коли
вона стане сильною у воєнному та економічному відношенні, а для цього в нас є
всі підстави і ресурси, як матеріальні, так і людські. Бракує лише лідера, але «...мали
ми Богдана, мали і Тараса,
але мало шанували Христа
свого Спаса...»
В Україні багато талановитих, професійних, розумних
людей, з’явиться у нас і новий
національний лідер. ■
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не може перемогти, адже вона
затиснута у власних рамках, а
брехня має простір, де розгулятися. Медведчук збирає під
свої знамена ображених на владу або продажних. Для цього
Кремль не шкодує коштів, щоб
плодити невдоволених, незгодних, п’яту колону та тих, хто
їй вірить, нищити національні та релігійні традиції, гальмувати ті дії, які зміцнюють
державу. Медведчук постійно
теревенить, що НАТО для України — це знищення держави,
а от «спасіння» для нашої незалежності — це міцна «дружба»
з Росією. Мабуть, цей пан погано знає нашу історію, тому хочу
нагадати один із тисяч трагічних прикладів, до чого призводила така «дружба»: митрополита Арсена Мацієвича*
живим замурували у Ревельській тюрмі за те, що протестував
проти руйнування української
шкільної системи і пограбування українських монастирів. ■
*Арсен Мацієвич — народився
на Волині у 1697 р. у родині православного священника. Навчався у Львівській і Київській
академіях. У 1741-му був висвячений на митрополита Ростовського та став членом найсвятішого Синоду. За критику
імператриці Катерини ІІ суд
виніс смертний вирок, але «милосердна» цариця помилувала
підсудного і наказала постригти в ченці та заживо замурувати. — Ред.

■ ПОЛІТПАРНАС

Наречена
Ганна ПОНОМАРЕНКО,
фармацевт вищої категорії, ветеран
праці, пенсіонерка
с. Наумівка, Корюківський район,
Чернігівська область

Доброго дня, шановна редакціє! Щиро вітаю всіх, хто
причетний до виходу улюбленої
газети «Україна молода». Дякую
за допомогу зрозуміти складне
в нашому нинішньому житті. Залишаюсь вірною своїй газеті від
самого початку її виходу. Вітаю
також усіх передплатників, а значить — однодумців. Гуртуймося
навколо Правди, Добра, Патріотизму, Справедливості. Слава
Україні!
Серед поля сумна горобина —
І струнка, й молода, як весна.
А літа усе мимо і мимо,
Але ж мріє про щастя й вона.
Дошкуляють лихі суховії,
Хоч би крапля-дощинка з небес.
А вона не втрачає надії,
Мов чекає якихось чудес.
Мимо неї проходив хлопчина,
На вбрання подивився просте,
Каже, взяв би собі, та калина
У дворі для душі вже росте.
Навесні, як у поле всі вийшли,
Милувались красунею знов –
Ти вродлива, повір, та вже вишні
Розцвітають у нас під вікном.
І настала щаслива година —
Деревце схвилювалось до сліз:
Взяла жінка і пересадила
У село, де стоїть обеліск.
Мабуть, вибрала так чиясь мати
(Щоб утішити душу свою)
Наречену для сина-солдата,
Що поліг у нерівнім бою.
І коли я це бачу, буває,
Моє серце пронизує щем —
Горобина немов обіймає
Й хилить віти йому на плече.
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UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 17.25,
21.00, 2.00, 5.25 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»

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, 5.20 ТСН
09.30 «Життя відомих
людей»
10.25, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.50 «Міняю жінку»

11.15, 14.15 Телепродаж

14.05 «Сімейні мелодрами»

11.30 «Кухня По»

15.05 Т/с «Величне століття.

12.00 Енеїда
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»

14.30 «Аромати Іспанії»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

15.15 «Морська кухня»

22.45 «Гроші-2019»

16.25, 23.30 Пліч-о-пліч

00.00 «Танці з зірками-2019»

16.55 Перша шпальта

04.25 Т/с «Центральна

17.50, 2.25 Чемпіонат Європи

лікарня»

з волейболу серед
чоловічих команд
2019 р. Чорногорія
— Україна
20.00 Д/ф «Як працюють
машини»
21.30 «Зворотний відлік»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 Розсекречена історія
НТН
05.00 Top Shop
06.00, 13.25, 17.45, 3.10
«Випадковий свідок»
06.10 Х/ф «Володя
великий, Володя
малий»
07.25 Х/ф «Звинувачується
весілля»
08.55 Х/ф «Зупинився
потяг»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.05, 3.35 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.10 Х/ф «Залишені»
23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 Х/ф «Рейд»
04.35 «Професії»
UA.Культура
Увага! За можливими змінам
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Морська кухня.
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати Греції
09.30 Аромати Перу
10.00 Гніздо Горлиці.
Художній фільм 16+
11.50 Мегаполіси.
Документальний цикл

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 15.15 Невигадані історії
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, 22.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
12.25 Віктор Павлік ТА PAVLIK
OverDrive «Ні обіцянок,
ні пробачень»
14.05 Музеї. Як це працює
14.30 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини
16.10 Культура діалогу
16.40 РадіоДень
17.00 Морська кухня.
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Музика
19.45 Мегаполіси.
Документальний цикл
20.05 Острови. Азорські
острови. Акули, кити,
манти
21.00 Новини
21.25 Сучасне українське
кіно на UA.КУЛЬТУРА.
СЕНСІЗ. Кримська
трилогія Нарімана
Алієва
21.35 ПОВЕРНУТИСЬ ЗІ
СВІТАНКОМ. Кримська
трилогія Нарімана
Алієва
21.55 ТЕБЕ КОХАЮ. Кримська
трилогія Нарімана
Алієва
22.10 ЕКЗАРХ. Фільм Надії
Парфан
22.20 НОВОСІЛЛЯ. Фільм
Надії Парфан
22.30 Відкрита ніч. Найкраще.
Маланка
22.40 Вікно в Америку
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Найкраще з Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Джазовий квартет
Руслана Єгорова

16 вересня
ІНТЕР
03.15 « Орел і решка.
Курортний сезон»
04.30 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 2.00
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Три
мушкетери. Підвіски
королеви»
13.50 Х/ф «Три мушкетери.
Помста миледі»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 4.05 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча робота»
23.50 Т/с «Лінія світла»
02.45 «Орел і решка»

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
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.30, 2.15 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с
«Капітанша-2»
01.45 Телемагазин
03.00 Реальна містика

5 канал
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
23.55, 1.10 Погода на
Актуально: Економіка.
курортах
Політика. Соціум
08.25 Полігон
07.20, 12.45, 15.55, 18.15
09.25, 17.40 Час громади
Погода в Україні
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
07.25, 8.35 Огляд преси
16.10, 17.10, 18.20,
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
19.30, 0.25, 1.15
14.55, 16.55, 22.55,
Інформаційний день
01.35 Сучасна музика на
UA.Культура. Rockoko
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Сергій Жадан.
про новий роман
«Інтернат», війну, мир
та мову
03.25 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.50 Пліч-о-пліч
04.15 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
10.40, 19.25, 20.30 Т/с
«Ментівські війни.
Харків-2»
14.35 Х/ф «Зіткнення»
16.05 Х/ф «День
Незалежності:
Відродження»
21.35 Т/с «Касл-6»
23.10 Х/ф «Акуляче
торнадо 5: Глобальне
роїння»
00.45 «Облом.UA.»

СТБ
06.35 Т/с «Коли ми вдома»
11.35 МастерШеф
14.15, 19.00, 22.45 Хата на
тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Т/с «Кріпосна»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45, 20.30 «Автогол»
12.00 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
13.50 «Боруссія» (Д)
— «Баєр». Чемпіонат
Німеччини
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05 «Фіорентина» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18.45 «Реал» — «Леванте».
Чемпіонат Іспанії
20.45 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
21.40 LIVE. «Торіно»
— «Лечче». Чемпіонат
Італії
23.40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
00.35 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
02.20 «Дженоа» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10
«Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «ХХХ»

НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 1.55 Зона ночі
04.50 Абзац
05.45, 7.05 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі»
07.10, 11.20 Х/ф «Мисливці
на привидів»
09.10 Х/ф «Мисливці на
привидів-2»
13.50 Х/ф «Клік: З пультом
по життю»
16.00 Х/ф «Пікселі»
18.00 Х/ф «Дуже погані
матусі»
20.00 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Американський
пиріг»
00.50 Т/с «Спецзагін «Кобра»
01.50 Служба розшуку дітей
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
23.15 Лінійка документальних
проєктів
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
04.05 «Лейпциг» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
ФУТБОЛ-2
06.00 «Олександрія» —
«Дніпро-1». Чемпіонат
України
07.45 «Лейпциг» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
09.30 «Автогол»
09.45 «Дженоа» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
11.30 Журнал Ліги Чемпіонів
12.00 «Маріуполь» —
«Олімпік». Чемпіонат
України
13.45 «Рома» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
15.30 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
17.15, 0.30 «Великий футбол»
19.00 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
19.55 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
21.45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра
22.40 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України
02.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
03.10 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
05.00 Журнал Ліги Європи
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.45 Правда життя
08.40 Мисливець і здобич
09.40 Життя
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35, 0.40, 5.10 Речовий
доказ
14.55, 23.40 Секрети Другої
світової
15.55, 21.45 Скарби з горища

ICTV
04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.05, 13.20 Т/с «Невиправні»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Енді «Орел»
16.25 Х/ф «Піднесення
Юпітер»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «У полі зору»
01.45 Стоп
16.55 Велетні льодовикової
ери
17.55, 22.45 Дика Арктика
18.55, 20.50 Фантастичні
історії
19.55 Прихована реальність
01.50 Містична Україна
02.35 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30
07.45
08.50
09.45
11.30

Top Shop
М/с «Каспер»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.10 Х/ф «Все найкраще»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20.00 Т/с «Доктор Хто»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
00.10 «Вірю не вірю»
01.10 М/ф «Ронал-Варвар»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Казка про того,
хто ходив страху
вчитися»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Ігри Приколів
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

17 вересня
UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 2.00, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.15, 14.15 Телепродаж
11.30 «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з
Суспільним
14.30 «Аромати Мексики»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 Пліч-о-пліч
15.55, 2.30 «Зворотний
відлік»
18.25 Тема дня
20.00 Д/ф «Як працюють
машини»
21.25, 23.40, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 #ВУКРАЇНІ
04.50 Перша шпальта
НТН
05.00 Top Shop
06.40 Х/ф «Заграва»
08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 3.20
«Випадковий свідок»
14.05, 3.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 «Склад злочину»
01.50 «Таємниці
кримінального світу»
04.00 «Професії»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Морська кухня.
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати Перу
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.45 Чудова гра.
Документальна
програма
11.20 Таємниця. Художній
фільм
12.15 Кінокласика студії ім.
Олександра Довженка.
Тіні забутих предків.
Художній фільм
14.05 Лекторій. Поезія
14.30 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини
16.10 Культура діалогу
16.40 РадіоДень
17.00 Морська кухня.
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Поезія

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.25, 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»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 21.00 Т/с «Не жіноча
робота»
12.25 Х/ф «Вулкан
пристрастей»
14.10, 15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
Прем’єра
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується
кожного»
20.00, 2.45 «Подробиці»
23.50 Т/с «Лінія світла»
03.30 «Три сестри»
04.55 «Телемагазин»

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
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.00, 2.10 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капітанша-2»
23.20 Контролер
01.40 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

03.00, 2.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.45, 7.00 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі»
07.05 Т/с «Друзі»
08.40 Т/с «Медфак»
09.40 Т/с «Бібліотекарі»
11.10 Т/с «Абсолютно
секретно»
14.10 Х/ф «Гроші
вирішують все»
16.10, 21.00 Вар’яти
17.10 Хто зверху?
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Шалений
Будапешт»
01.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
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, 22.00, 23.00,
0.00, 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, 12.55, 15.55, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55,

5 канал
13.55, 14.55, 16.55,
17.55, 22.55 Погода на
курортах
08.20 Полігон
08.30 Клуб LIFE
08.40 ID JOURNAL
09.20, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
16.10, 17.10, 18.20,
19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний день
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

19.45 Мегаполіси.
Документальний цикл
20.05 Острови. Азорські
острови. Люди, фауна,
спосіб життя
21.00 Новини
21.25 Театральне реаліті.
Захопи сцену
21.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА вистави
на UA. КУЛЬТУРА.
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Найкраще з Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Хорея Козацька
01.35 Сучасна музика на
UA.Культура. Blooms
Corda
01.50 Сучасна музика на
UA.Культура. Jonych
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Юрій Андрухович.
розстріляне
Відродження.
Українська культура
10-30 років ХХ століття
03.20 Дивацькі історії України
03.25 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.55 Пліч-о-пліч
04.20 Супер-чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «ХХХ»

00.50 «Реал» — «Леванте».
Чемпіонат Іспанії
03.35 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України
05.25 Топ-матч

08.30, 1.30 «Орел і решка».
09.30 Т/с «Дорогий доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.30 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.30 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
00.30 «Вірю не вірю»
02.20 «Нічне життя»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.30 «Життя відомих
людей»
10.25, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.25 «Міняю жінку»
14.00 «Сімейні мелодрами»
15.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.45, 0.35 «Міняю жінку-14»
02.15 Т/с «Центральна
лікарня»

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12.30 МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.00 Наречена для тата
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Казка з татом-3»
08.00 Т/с «Удар у відповідь-3»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
12.50 «Помста природи»
13.05 Х/ф «Персі Джексон
та викрадач
блискавок»
15.15 Х/ф «Герой»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»
00.55 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Маріуполь» —
«Олімпік». Чемпіонат
України
07.45 «Фіорентина» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
16.05 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
17.55 «Боруссія» (Д)
— «Баєр». Чемпіонат
Німеччини
19.40 LIVE. «Інтер»
— «Славія». Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.50 LIVE. «Боруссія» (Д)
— «Барселона». Ліга
Чемпіонів УЄФА
23.55, 2.00 Топ-матч
00.10 «Лейпциг» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
02.15 «Наполі» —
«Ліверпуль». Ліга
Чемпіонів УЄФА
04.05 «Олександрія» —
«Дніпро-1». Чемпіонат
України

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ФУТБОЛ-2
06.00, 2.40 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру
06.55 «Боруссія (Д)»
— «Баєр». Чемпіонат
Німеччини
08.45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
09.40 «Торіно» — «Лечче».
Чемпіонат Італії
11.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
12.25 «Олександрія» —
«Дніпро-1». Чемпіонат
України
14.15, 19.10 Журнал Ліги
Чемпіонів
14.45 «Дженоа» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
16.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
17.25 «Маріуполь» —
«Олімпік». Чемпіонат
України
19.40 LIVE. «Ліон» —
«Зеніт». Ліга Чемпіонів
УЄФА
21.50 LIVE. «Наполі»
— «Ліверпуль». Ліга
Чемпіонів УЄФА
23.55 Журнал Ліги Європи

НОВИЙ КАНАЛ
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МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.35, 13.45 Правда життя
08.35, 16.55 Мисливець і здобич
09.35, 17.55, 22.45 Дика
Арктика
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35, 0.40 Речовий доказ
14.55, 23.40 Секрети Другої
світової
15.55, 21.45 Скарби з горища
18.55, 20.45 Фантастичні
історії
19.50 Прихована реальність
01.50 Містична Україна
02.40 Легендарні замки
Закарпаття
03.25 Аджимушкай.
Підземелля смерті
04.15 Володимир Басов. Бігун
на довгі дистанції
05.10 Академік Корольов
К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 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 з Костянтином
Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
11.55, 13.20 Т/с «Невиправні»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф
«Грошовий поїзд»
17.00 Х/ф «Кобра»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
22.30 «На трьох»
00.40 Т/с «У полі зору»
02.15 Стоп

23.15 Лінійка документальних
проєктів
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Шестеро весь
світ обійдуть»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду» на жовтень і наступні місяці 2019 року як за
електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
Оформити передплату на жовтень можна до 18 вересня у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця року — 187 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці — 165 грн. 24 коп.,
до кінця року — 247 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,
до кінця року — 69 грн. 33 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 19.00,
21.00, 23.10, 2.00, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.15, 14.15 Телепродаж
11.30 «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.10 #ВУКРАЇНІ
13.40 Пліч-о-пліч
14.30 «Аромати Мексики»
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з
Суспільним
16.15 «Світ дикої природи»
16.50, 2.30 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
чоловічих команд 2019 р.
Україна — Естонія
19.25, 4.20 Спільно
20.00 Д/ф «Як працюють
машини»
21.25, 23.40, 5.45 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.50 Схеми. Корупція в
деталях
НТН
05.00 Top Shop
06.45 Х/ф «Тупик»
08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.30, 17.45, 3.20
«Випадковий свідок»
14.05, 3.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 «Склад злочину»
01.50 «Таємниці
кримінального світу»
04.00 «Професії»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Подорож відкритим
космосом
07.00 Новини
07.00 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.05 Морська кухня.
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати Перу
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
10.45 Чудова гра.
Документальна
програма

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, 5.20 ТСН
09.30 «Життя відомих
людей»
10.25, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.30 «Міняю жінку»
14.00 «Сімейні мелодрами»
15.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.45, 21.45 Комедія
«Свати-4»
22.45, 23.45 «Світ навиворіт
10: Бразилія»
00.45 Т/с «Центральна
лікарня»
06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.35, 8.20 Полігон
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, 22.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
11.40 Замки Британії.
Документальний серіал
«Секрети Замків
Великобританії»
12.35 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Danses et Contredanses/
Танці та контраданси
14.05 Лекторій. Музика
14.30 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини
16.10 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Морська кухня.
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Література
19.45 UA. Культура на
Львівському BookForum
21.25 Концерт на
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet
Kyiv Stage. Барвінок
наддніпрянських сурм.
Гурт Dz’ob
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Найкраще з Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Etnovation. Квартет
Усеїна Бекірова
01.35 Сучасна музика на
UA.Культура. The ВЙО
01.50 Сучасна музика на
UA.Культура. Деніс
Кінчев
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Юрій Вінничук. «Амури
і батяри. Масова
культура Галичини».
UPLectorium.
Розстріляне
відродження

18 вересня
ІНТЕР
05.25, 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»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 21.00 Т/с «Не жіноча
робота»
12.25 Х/ф «Як одружитися
і залишитися
холостяком»
14.10, 15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується
кожного»
20.00, 2.45 «Подробиці»
23.50 Т/с «Лінія світла»
03.30 «Три сестри»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.00, 2.10 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капітанша-2»
23.20 Гучна справа
01.40 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55
Актуально: Економіка.
Погода на курортах
Політика. Соціум
08.30 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
07.15, 12.55, 15.55, 18.15,
10.10, 11.10, 12.20, 13.10,
23.55 Погода в Україні
16.10, 17.10, 18.20,
07.20 Огляд преси
19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний день
07.40 Драйв
03.30 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.50 Пліч-о-пліч
04.15 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода
СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.55 МастерШеф
14.35 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Зважені та щасливі
00.45 «Зважся!»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10
«Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «ХХХ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-4»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.20 «Загублений світ»
13.00 «Помста природи»

13.35 Х/ф «Вірус для
солдатів»
15.25 Х/ф «Макс Пейн»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»
00.55 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч
06.10 «Реал» — «Леванте».
Чемпіонат Іспанії
07.55 «Автогол»
08.10 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 «Наполі» —
«Ліверпуль». Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.10 Журнал Ліги Європи
12.55 LIVE. «Шахтар»
— «Ман Сіті». Юнацька
Ліга УЄФА
14.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
16.05, 4.10 «Боруссія» (Д)
— «Барселона». Ліга
Чемпіонів УЄФА
17.55 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
18.45 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
19.40 LIVE. «Олімпіакос»
— «Тоттенгем». Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.50 LIVE. «ПСЖ» —
«Реал». Ліга Чемпіонів
УЄФА
23.55 «Атлетіко»
— «Ювентус». Ліга
Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
01.40 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
02.25 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Юнацька Ліга
УЄФА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.50 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 6.45 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі»
06.50 Т/с «Друзі»
08.10 Т/с «Медфак»
09.20 Т/с «Бібліотекарі»
11.10 Т/с «Абсолютно
секретно»
14.00 Х/ф «Дуже погані
матусі»
16.00, 21.00 Improv Live Show
17.00 Хто зверху?
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Хлопці
з жіночого
гуртожитку»
00.50 Т/с «Спецзагін «Кобра»
01.45 Служба розшуку дітей

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашинґтон
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 з Костянтином
Стогнієм
12.00, 13.20 Т/с «Невиправні»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.25 Х/ф «Кобра»
16.40 Х/ф «Термінатор»

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
23.15 Лінійка документальних
проєктів
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 «Дженоа» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
07.45 Журнал Ліги Європи
08.40, 14.25 «Інтер»
— «Славія». Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.30 «Боруссія (Д)»
— «Барселона». Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.20 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України
14.10 «Автогол»
16.10 «Наполі» —
«Ліверпуль». Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.00 «Шахтар» — «Ман
Сіті. Юнацька Ліга
УЄФА
19.50 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.45, 23.55 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
21.55 LIVE. «Шахтар»
— «Ман Сіті». Ліга
Чемпіонів УЄФА
00.45 «Динамо (З)»
— «Аталанта». Ліга
Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
02.30 «Олімпіакос»
— «Тоттенгем». Ліга
Чемпіонів УЄФА
04.10 «Фортуна»
— «Вольфсбург».
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.25, 13.45 Правда життя
08.35 Велетні льодовикової
ери
09.35 Під іншим кутом
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35, 0.40 Речовий доказ

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
22.30 «На трьох»
00.45 Т/с «У полі зору»
02.15 Стоп
14.55, 23.40 Секрети Другої
світової
15.55, 21.45 Скарби з горища
16.55 Мисливець і здобич
17.55, 22.45 Дика Арктика
18.55 Фантастичні історії
19.55 Прихована реальність
20.50 Фантастичні історії.
Піраміди
01.50 Містична Україна
02.40 Бандитський Київ
К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.00, 1.30 «Орел і решка.
Шопінг»
09.00 Т/с «Дорогий доктор»
10.50, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.40, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.30 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.30 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
00.30 «Вірю не вірю»
02.25 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Том Сойєр»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

19 вересня
UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
20.25, 23.30, 2.00, 5.25
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.15, 14.15 Телепродаж
11.30 «Кухня По»
12.00, 15.15 Енеїда
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 «Аромати Мексики»
16.15 «Морська кухня»
17.10, 4.45 Своя земля
17.30 Наші гроші
18.25 Тема дня
19.25 Перший на селі
19.55 Схеми. Корупція в
деталях
20.50, 2.25 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
чоловічих команд 2019 р.
Польща — Україна
23.00 «Світ дикої природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.20 Д/ф «Як працюють
машини»
05.05 52 вікенди
НТН
05.00 Top Shop
06.50 Х/ф «Дорога на Січ»
08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Постріл у
спину»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.30, 17.45, 3.20
«Випадковий свідок»
14.05, 3.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
04.00 «Професії»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.00 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.05 UA. Культура на
Львівському BookForum
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
10.45 Чудова гра.
Документальна
програма

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.30 «Життя відомих
людей»
10.25, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.30 «Міняю жінку»
14.00 «Сімейні мелодрами»
15.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.30 «Право на владу-2019»
00.55 Фантастика «Міф»
03.35 Т/с «Центральна
лікарня»

05.25, 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»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 21.00 Т/с «Не жіноча
робота»
12.25 Х/ф «Коханнязітхання пофранцузськи»
14.10, 15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується
кожного»
20.00, 2.45 «Подробиці»
23.50 Т/с «Лінія світла»
03.30 «Три сестри»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.20 Огляд преси
06.20, 2.15, 5.35 Машина часу
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, 22.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
08.30 Клуб LIFE
Актуально: Економіка.
08.40 Світла енергія
Політика. Соціум
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
07.15, 12.55, 15.55, 18.10,
23.55 Погода в Україні
16.10, 17.10, 18.15,
07.25 MEDекспертиза
19.30, 0.25, 1.15
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
Інформаційний день
17.55, 22.55 Погода на
12.30 Брифінг речника
курортах
Міністерства оборони

11.45 Замки Британії.
Арундел.
Документальний серіал
«Секрети Замків
Великобританії»
12.40 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
ЗУСТРІЧ ЕПОХ.
Вівальді – Гайдн
14.05 Лекторій. Література
14.30 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По. Кулінарна
програма
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Кіно
19.45 UA. Культура на
Львівському BookForum
21.30 Як дивитися кіно
22.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА
художніх фільмів на UA.
КУЛЬТУРА. Наслідки
любові, 18+
00.15 Новини (із
сурдоперекладом)
00.35 Тема дня
01.30 Найкраще з Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Літографії Юрія
Андруховича та Karbido
02.30 UA.МУЗИКА. Кліп
02.40 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
03.25 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.50 Пліч-о-пліч
04.15 Супер-Чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник

05.10 РадіоДень
05.50 Погода
СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.50 МастерШеф
14.25 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.00 Зважені та щасливі
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «ХХХ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-4»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «Нокаут»
14.50 Х/ф «Імперія вовків»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»

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
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00, 0.00, 2.10 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капітанша»
23.20 Слідами міфів про
Роттердам +. Міф
третій
01.40 Телемагазин
03.10 Реальна містика

21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»
00.55 «Облом.UA.»
04.15 7 тур ЧУ з футболу
«Карпати» —
«Ворскла»
ФУТБОЛ-1
06.00, 18.45 «Автогол»
06.15 «Атлетіко»
— «Ювентус». Ліга
Чемпіонів УЄФА
08.05 Топ-матч
08.15 «Динамо» (З)
— «Аталанта». Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 «ПСЖ» — «Реал».
Ліга Чемпіонів УЄФА
12.10 «Олімпіакос»
— «Тоттенгем». Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.55 «Наполі» —
«Ліверпуль». Ліга
Чемпіонів УЄФА
16.05 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Ліга Чемпіонів
УЄФА
17.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»
19.00 «Шлях до Гданська»
19.50 LIVE. «Динамо» (К)
— «Мальме». Ліга
Європи УЄФА
21.50 LIVE. «Гент» — «СентЕтьєн». Ліга Європи
УЄФА
23.55 «Еспаньйол» —
«Ференцварош». Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
01.40 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
02.25 «Айнтрахт» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
04.10 «Вольфсбург»
— «Олександрія». Ліга
Європи УЄФА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.05 Зона ночі
03.40 Абзац
05.15, 6.45 Kids Time
05.20 М/с «Том і Джеррі»
06.50 Т/с «Друзі»
08.10 Т/с «Медфак»
09.10 Т/с «Бібліотекарі»
11.00 Т/с «Абсолютно
секретно»
14.00 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
16.00, 21.00 Шалена зірка
17.00, 19.00 Хто зверху?
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Моя дівчина
— монстр»
01.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»
02.00 Служба розшуку дітей

9

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф «Енді
«Орел»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25 Х/ф
«Термінатор»
16.45 Х/ф «Грошовий

14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
23.15 Лінійка документальних
проєктів

поїзд»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
21.25 Т/с «Вижити за будьяку ціну»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

22.30 «На трьох»

04.10 Феєрія мандрів

00.25 Т/с «У полі зору»

05.15 Полігон

02.15 Стоп

ФУТБОЛ-2
06.00, 0.45 «ПСЖ» —
«Реал». Ліга Чемпіонів
УЄФА
07.45, 10.45 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
08.55 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Ліга Чемпіонів
УЄФА
11.35 «Атлетіко»
— «Ювентус». Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.20 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
14.10 «Динамо (З)»
— «Аталанта». Ліга
Чемпіонів УЄФА
16.00 «Олімпіакос»
— «Тоттенгем». Ліга
Чемпіонів УЄФА
17.50 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
18.45 Журнал Ліги Європи
19.40 LIVE. «Айнтрахт»
— «Арсенал». Ліга
Європи УЄФА
21.50 LIVE. «Вольфсбург»
— «Олександрія». Ліга
Європи УЄФА
23.55 «Шлях до Гданська»
02.30 «Динамо (К)» —
«Мальме». Ліга Європи
УЄФА
04.10 «Гент» — «СентЕтьєн». Ліга Європи
УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.45, 14.05 Правда життя
08.55, 17.05 Мисливець і
здобич
09.55 Під іншим кутом
10.55 Скептик
11.55 Там, де нас нема
12.55, 0.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 Секрети Другої
світової
16.05, 21.45 Скарби з горища
18.05 Таємнича Аравія
19.05, 20.50 Фантастичні
історії
20.00 Прихована реальність
22.45 Дика Флорида
01.50 Містична Україна
02.40 Гордість України
К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.00, 1.00 «Орел і решка.
Шопінг»
09.00 Т/с «Дорогий доктор»
10.40, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.30, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
00.00 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Три пера»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Богиня шопінгу
17.00, 1.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.50, 5.05 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.20, 14.15 Телепродаж
11.40 «Тайська кухня»
12.00 Енеїда
13.10 «Браво, шеф!»
14.30 «Аромати Мексики»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 «Морська кухня»
17.10, 4.45 Своя земля
17.25 Схеми. Корупція в
деталях
17.55 VoxCheck
18.25, 1.40 Тема дня
19.30, 2.30 Розсекречена
історія
20.30 Д/ф «Як працюють
машини»
21.25, 1.15, 5.30 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф «Наслідки
кохання»
03.25 #ВУКРАЇНІ
03.50 Разом
04.20 Спільно
НТН
05.00, 4.45 Top Shop
07.05 Х/ф «Тримайся,
козаче!»
08.30 «Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Одеські
канікули»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що
читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.25, 17.45 «Випадковий
свідок»
14.05, 3.00 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
22.00, 23.45 Т/с «Справжній
детектив-3»
00.55 Х/ф «Чорта з два»
04.00 «Професії»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Супер-чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.00 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.00 Новини
08.05 UA. Культура на
Львівському BookForum
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.45 Чудова гра.
Документальна
програма

КАНАЛ «1+1»

20 вересня

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 4.25 ТСН
09.30 «Життя відомих
людей»
10.25, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.30 «Міняю жінку»
14.00 «Сімейні мелодрами»
15.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.25 «Ліга сміху-2019»
22.30 Х/ф «Форма води»
01.00 Х/ф «Едвард рукиножиці»
02.40 «Ігри приколів»
05.20 «Світське життя-2019»

ІНТЕР
05.25, 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»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.25 Х/ф «З речами на
виліт!»
14.10, 15.00, 23.50 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
18.00, 2.20 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.50 Х/ф «Як
посварився Іван
Іванович з Іваном
Никифоровичем»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 ЧасTime
06.15 Огляд преси
06.25, 2.15 Машина часу
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,
22.00, 0.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.15, 21.25, 0.15
08.30 Клуб LIFE
Актуально: Економіка.
09.25, 16.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 12.25, 13.10,
07.15, 12.55, 15.55, 18.10
16.10, 17.10, 18.15,
Погода в Україні
19.30, 0.25, 1.15
07.25 Драйв
Інформаційний день
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
12.30 Брифінг речника
16.55, 17.55, 0.20
Міністерства оборони
Погода на курортах

11.45 Замки Ірландіїї.
Документальний серіал
«Історія Ірландських
Замків»
12.40 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Квартет Олександра
Павлова
14.05 Лекторій. Кіно
14.30 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу
16.35 РадіоДень
16.55 Кухня По. Кулінарна
програма
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Музеї. Як це працює
19.45 UA. Культура на
Львівському BookForum
21.20 Фестивалі, спецпроекти
на UA.КУЛЬТУРА.
Найкраще Гогольфест2019. Red Snapper
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
RadioSymphony_UA
01.45 Сучасна музика на
UA.Культура. Idealism
Addict
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Олена Боримська.
Візуальне мистецтво.
Злам парадигми
03.15 Дивацькі історії України
03.25 Шахтарська зміна.
Реаліті-шоу
03.50 Пліч-о-пліч
04.15 Супер-чуття.
Документальний цикл
04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.55, 19.00, 22.45
МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
23.00 Х-фактор
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10 «Кримінал»
12.20, 16.30 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
16.10 «Кримінал. Підсумки»
17.00 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.30 Спецпроект «Влада
хохотала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар
у відповідь-4»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 «Помста природи»
13.25 Х/ф «Буря сміливих»
15.05 Х/ф «Персі Джексон
та викрадач
блискавок»
19.25 Х/ф «Атлантичний
рубіж»
21.10 Х/ф «Атлантичний
рубіж-2:
Воскресіння»
22.55 Х/ф «Клеймо»
00.50 Х/ф «Планета акул»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30 Т/с «годинник з
зозулею»
15.30 Т/с «годинник з
зозулею
18.00 Т/с «Пошта»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.10 Т/с «Сестра у
спадок»
01.40 Телемагазин
04.00 Зоряний шлях

02.15 «Облом.UA.»
04.25 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Наполі» —
«Ліверпуль». Ліга
Чемпіонів УЄФА
08.10 «Гент» — «СентЕтьєн». Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 «Еспаньйол» —
«Ференцварош». Ліга
Європи УЄФА
12.10 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.05 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Ліга Чемпіонів
УЄФА
14.50 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
16.05, 20.25 «Шлях до
Гданська»
16.55, 1.05 «Динамо» (К)
— «Мальме». Ліга
Європи УЄФА
18.40 «Вольфсбург»
— «Олександрія». Ліга
Європи УЄФА
21.15 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
21.40 LIVE. «Кальярі» —
«Дженоа». Чемпіонат
Італії
23.40 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
00.35 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
02.55 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
03.25 «Шальке» — «Майнц».
Чемпіонат Німеччини
05.15 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
ФУТБОЛ-2
06.00, 2.15«Еспаньйол»
— «Ференцварош».
Ліга Європи УЄФА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 6.35 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі»
06.40 Т/с «Медфак»
08.50 Х/ф «Хлопці
з жіночого
гуртожитку»
10.40 Х/ф «Вона —
чоловік»
12.50 Т/с «Подорожники»
16.20, 19.00 Топ-модель поукраїнськи
21.40 Екси
23.40 Х/ф «Американський
пиріг»
01.20 Х/ф «Супер Алібі»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 2.00 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20, 23.55 «На
трьох»

14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
22.45 Лінійка документальних
проєктів
00.50 ID JOURNAL
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву
07.50, 12.20«Шлях до
Гданська»
08.40 «Динамо (К)» —
«Мальме». Ліга Європи
УЄФА
10.30, 23.55 «Вольфсбург»
— «Олександрія». Ліга
Європи УЄФА
13.10 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
14.05 «Айнтрахт» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
15.55 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.25 «Гент» — «СентЕтьєн». Ліга Європи
УЄФА
18.10 Огляд матчів». Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
19.05 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Ліга Чемпіонів
УЄФА
20.55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
21.25 LIVE. «Шальке»
— «Майнц». Чемпіонат
Німеччини
23.25 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра
01.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
04.05 «Кальярі» —
«Дженоа». Чемпіонат
Італії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 14.00 Правда життя
08.50, 16.50 Мисливець і
здобич
09.50 Під іншим кутом
10.50 Скептик
11.50 Там, де нас нема
12.50, 0.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Секрети Другої
світової
15.50, 21.45 Скарби з горища
17.50 Таємнича Аравія

12.45, 15.45 Факти. День
16.35, 22.55 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу
02.25 Стоп
18.50 Фантастичні історії.
Піраміди
19.50 Прихована реальність
20.45 Фантастичні історії
22.45 Дика Флорида
01.50 Містична Україна
02.40 Бізнес на залякуванні
03.30 Ліліпути
04.15 Жертви краси
05.05 Запрограмовані долі
К1
06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30, 1.15 «Орел і решка.
Шопінг»
09.30 Т/с «Дорогий доктор»
11.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.10 «Орел і решка.
Мегаполіси»
16.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
18.00 Х/ф «Велика афера»
20.15 Х/ф «Побачення
наосліп»
22.10 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
00.15 «Вірю не вірю»
02.15 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принци
повітря»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Танька і Володька
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 Ігри Приколів
16.00 Х/ф «Сам удома-2»
18.00, 1.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Сам удома-3»
23.00 Х/ф «Кравчиня:
Помста от-кутюр»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

21 вересня
UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15,
2.00, 3.50, 5.10 Новини
09.30 Енеїда
10.35 Хто в домі хазяїн
11.05 Відкривай Україну з
Суспільним
11.35, 14.15 Телепродаж
11.50 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
13.05 Х/ф «Бал казок»
14.35 «Браво, шеф!»
15.35 Разом
16.05, 5.30 Спільно
16.35 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.20, 4.10 М/ф
06.45 «Гроші-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.30 «Їмо за
100-2019»
11.15 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Світ навиворіт»
16.30 «Вечірній квартал2019»
18.30, 4.40 «Розсміши
коміка»
19.30, 5.25 ТСН
20.15 «Українські сенсації2019»
21.30 Прем`єра «Вечірній
квартал-2019»
23.30, 0.30 «Світське
життя-2019»
01.30 Фантастика «Міф»

05.25 «Жди меня. Україна»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Не було б
щастя»
12.20 Х/ф «На Вас
чекає громадянка
Никанорова»
14.00 Х/ф «Перш, ніж
розлучитися»
15.40 Т/с «Не жіноча робота»
20.00, 4.55 «Подробиці»
20.30 «Крутіше за всіх.
Новий сезон»
22.30 Т/с «Анна Герман»
01.50 Х/ф «Життя як цирк»
03.25 «Орел і решка.
Морський сезон-3»
04.05 «Орел і решка. Чудеса
світу»

06.00 Час-Time
06.20, 10.25, 13.30, 14.15,
15.20, 23.15, 2.40, 4.10
Машина часу
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, 8.10, 12.55, 15.15,
18.10, 23.55 Погода в
Україні
07.20, 11.10, 3.40 Феєрія
мандрів
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

17.05 Д/ф «Індія.
Національний парк
Канха»
18.05 «Херсонщина на
Вулкані»
18.55 Х/ф «Вулкан»
21.25 «Світ дикої природи»
22.25 Т/с «Монро»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
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03.10 Служба розшуку дітей

05.20 Скарб нації

03.15 Зона ночі

05.30 Еврика!

06.00, 6.45 Kids Time

05.40 Факти

07.30, 4.40 Зоряний шлях

06.05 М/с «Лунтик»

06.05, 11.50 Особливості

08.10 Т/с «Капітанша-2»

06.50 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»

15.20 Т/с «Капітанша-2»
17.00, 21.00 Т/с «Невипадкові
зустрічі»

08.00 Подіум

23.00, 2.15 Т/с «Вірю.

09.50 Т/с «Бібліотекарі»

01.45 Телемагазин

12.45 Факти. День

17.00 М/ф «Angry Birds у

13.00 Дизель шоу
16.25 Х/ф «Атомна

18.50 Х/ф «Джуманджи»

блондинка»

21.00 Х/ф «Джуманджи:

18.45 Факти. Вечір

5 канал
07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55,
20.55, 0.55 Погода на
курортах
09.15 Автопілот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Натхнення
10.10 Історія успіху
12.10 Олімпійські історії

19.10 Х/ф «Містер і місіс

23.20 Х/ф «Офісний
розковбас»
01.10 Х/ф «Шалений

03.00 Реальна містика

яку ціну»

15.00 Хто зверху?

Заклик джунглів»
Люблю. Сподіваюся»

07.55 Я зняв!
09.45 Т/с «Вижити за будь-

кіно»
20.00 Головна тема

національної роботи

Будапешт»

Сміт»
21.30 Х/ф «М’ята»
23.25 Х/ф «Викрадення»
01.00 Т/с «Невиправні»

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Континент
13.45 Навчайся з нами
16.10, 20.00, 1.15, 5.15
Рандеву
17.15 Стоп корупції!

18.15 Док. проект
18.25, 0.30, 2.15 Полігон
19.25 Особливий погляд
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.05 Лінійка документальних
проєктів
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.30 Огляд преси

08.50, 18.25, 21.25, 23.55, 2.00
Топ-матч
08.55 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
09.25 «Атлетіко»
— «Ювентус». Ліга
Чемпіонів УЄФА
11.40 «Динамо (К)» —
«Мальме». Ліга Європи
УЄФА
13.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
13.55 LIVE. «Львів» —
«Олімпік». Чемпіонат
України
14.45 Футбол Tables
16.25 LIVE. «Баєр»
— «Уніон». Чемпіонат
Німеччини
18.30 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
19.25 LIVE. «Атлетіко»
— «Сельта». Чемпіонат
Іспанії
20.15 «Футбол NEWS
21.55 LIVE. «Гранада»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
00.10 «Баварія» — «Кельн».
Чемпіонат Німеччини
02.15 «Вільярреал»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
04.05 «Ювентус» —
«Верона». Чемпіонат
Італії

14.15 Сучасні дива. Гостра
їжа
15.05 Дика Флорида
16.55 Під іншим кутом
18.25 Місця сили
21.00 101 страва, що змінила
світ
22.20 Сучасні дива
23.55 Скарб.UA
05.15 Таємниці пірамід

00.00 Телепродаж Тюсо
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.20 Своя земля
04.15 Сильна доля
НТН
05.15 Х/ф «Карусель»
06.25 Х/ф «Вічний поклик»
12.00 Т/с «Закон і порядок»
15.35, 3.10 «Випадковий
свідок»
16.50 «Таємниці світу»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 2.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «Сім старих і
одна дівчина»
21.10 Х/ф «Проповідник із
кулеметом»
23.40 Х/ф «Арес»
01.20 «Втеча. Реальні історії»
03.55 «Легенди бандитського
Києва»
04.45 Top Shop
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Елементи
07.00 Новини
07.05 Все по Азимуту.
Карпати.
Документальний цикл
08.00 Новини
08.05 Марин та його друзі.
Підводні історії.
Мультсеріал
09.00 Новини
09.05 UA.МУЗИКА. Кліп

09.15 Казки,перевірені
часом. Чарівна бекеша.
Художній фільм
10.45 Відкривай Україну з
Суспільним
11.45 По Азимуту. Карпати.
Документальний цикл
12.20 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
16.05 Фільм-концерт
«Рекіти»\ HUDAKI
VILLAGE BAND
16.20 UA. Культура на
Львівському BookForum
18.15 Гранд- концерт «Зірки
світової опери» на
UA.КУЛЬТУРА
19.45 UA. Культура на
Львівському BookForum
21.25 Ігри імператорів.
Документальний цикл
23.05 Найкраще з Будинку
Звукозапису. Джорджу
Гершвіну 120 років
01.00 Федір Стригун. Абриси
долі. Документальна
програма
01.45 Містерія Марії
Приймаченко.
Документальна
програма
02.10 Букоголіки
03.30 Разом
04.45 #ВУКРАЇНІ
СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.35, 9.25 Хата на тата
08.25 Прокинься з Ектором!
12.05 Зважені та щасливі
14.05 «Зважся!»
15.05 Т/с «Кріпосна»
19.00 Х-фактор
22.00 МастерШеф

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер».
Новини
09.10, 10.10 «Ехо України»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий
марафон»
17.00 «Щасливе інтерв’ю»
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу
в прямому ефірі з
Лейлою Мамедовою
21.00 «Закрита зона»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.50 «ДжеДАІ. Дайджест2018»
08.50 «Загублений світ»
14.55 Х/ф «День
Незалежності:
Відродження»
17.05 Х/ф «Макс Пейн»
19.00 Х/ф «Чужий: Заповіт»
21.15 Х/ф «Бронежилет»
23.00 Х/ф «Мега-пітон проти
Гатороїда»
00.50 Х/ф «Старі дні»
02.15 «Облом.UA.»
04.30 «Цілком таємно-2016»

10.00, 15.55, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.10 «Вольфсбург»
— «Олександрія». Ліга
Європи УЄФА
13.55 LIVE. «Вільярреал»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
16.20 Топ-матч
16.25 LIVE. «Баварія»
— «Кельн». Чемпіонат
Німеччини
17.15, 19.45 Футбол Tables
18.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
18.55 LIVE. «Ювентус» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
20.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
21.40 LIVE. «Мілан»
— «Інтер». Чемпіонат
Італії
23.40 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
00.35 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
02.25 «Баєр» — «Уніон».
Чемпіонат Німеччини
04.10 «Атлетіко» —
«Сельта». Чемпіонат
Іспанії
ФУТБОЛ-2

ФУТБОЛ-1
06.00 «Айнтрахт» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 «ПСЖ» — «Реал».
Ліга Чемпіонів УЄФА

06.00, 11.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
06.30 «Гент» — «СентЕтьєн». Ліга Європи
УЄФА
08.20, 15.55 «Бундесліга
weekly»«. Чемпіонат
Німеччини

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50, 23.10 Містична Україна
09.35 Речовий доказ
10.45 Секрети Другої світової
12.45 101 річ, що змінила світ

К1
06.30
07.45
08.25
09.00

Top Shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
М/ф «Країна фей Барбі:
чари веселки»
10.40 М/с «Земля до початку
часів»
12.00 Х/ф «Велика афера»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Бабій»
01.50 «Вірю не вірю»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф «Казка про того,
хто ходив страху
вчитися»
12.50 Х/ф «Шестеро весь
світ обійдуть»
14.00, 1.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Кравчиня:
Помста от-кутюр»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У Кіно
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Вруміз»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 20.25, 23.30,
2.00, 4.00 Новини
09.30 Енеїда
10.25 «Браво, шеф!»
11.30, 14.15 Телепродаж
11.45 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
13.00 Х/ф «Шестеро
мандрують світом»
14.35 «Тайська кухня»
15.30 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
17.00 Перший на селі
17.30 Д/ф «Індія. Слідами
тигра»
18.30 «Мегаполіси»
18.55 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
19.55 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
20.55, 2.25 Гандбол. Ліга
Чемпіонів сезон
2019 р. / 2020 р.
Польща — Україна
22.40 Т/с «Монро»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.25 Сильна доля
05.15 Своя земля
05.30 Спільно
НТН
05.15 Х/ф «Дезертир»
06.50 «Страх у твоєму домі»
10.25 Х/ф «Міміно»
12.15 Х/ф «Без року
тиждень»
13.35 Х/ф «Позашлюбний
син»
16.30 Х/ф «Проповідник із
кулеметом»
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.15 Х/ф «Рейд-2»
01.10 Х/ф «Арес»
02.40 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Елементи
07.00 Новини
07.05 Фестивалі планет.
Документальний цикл
08.00 Новини
08.05 Марин та його друзі.
Підводні історії.
Мультсеріал
09.00 Новини
09.05 Казки,перевірені часом.
Король Дроздовик.
10.45.00UA.Культура
для найменших.
ПРЕМ’ЄРА вистави
«Золоте курча». Театр
маріонеток
11.40 Смак сиру.
Документальний цикл
12.40 Біблійна Колекція.
Поряд з Ісусом. Марія
Магдалена. Художній
фільм
14.30 Патагонія. Від БуеносАйреса до мису Баїа.
Документальний фільм
15.30 Патагонія. Від
Камаронес до
гори Дарвіна.
Документальний фільм
16.30 UA. Культура на
Львівському BookForum

КАНАЛ «1+1»

22 вересня
ІНТЕР

05.00 ТСН

05.25 Д/п «Життя»
06.10 Х/ф «Двоє
під однією
парасолькою»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон-3»
12.00 «Крутіше за всіх.
Новий сезон»
14.00 Т/с «Тягар істини 2»
15.50 Х/ф «Крістіна»
17.50 Х/ф «Чорний
тюльпан»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Гордість і
упередження»
23.00 Х/ф «Обіцянка»
01.00 «Речдок»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 10.05, 13.30, 14.10,
20.00, 2.15 Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55,
23.10 Погода в Україні
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55,
11.55, 14.55, 16.55,

18.25 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо. Я
— віртуоз!
19.40 UA. Культура на
Львівському BookForum
21.20 Дика Африка. сафарі.
Документальний фільм
22.10 Патагонія. Від БуеносАйреса до мису Баїа.
Документальний фільм
23.00 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
ЗУСТРІЧ ЕПОХ.
Вівальді – Гайдн
00.35 Раїса Кириченко.
Діагноз – народна.
Документальна
програма
01.20 Персона грата.
Іван Фундуклей.
Документальна
програма
01.45 Бути сама собі ціллю.
Ольга Кобилянська.
Документальна
програма
02.10 Букоголіки
03.30 Разом
04.40 #ВУКРАЇНІ

18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу
в прямому ефірі з
Лейлою Мамедовою
21.00 «Великі новини»
23.00 «ВАТА-шоу»

06.20 М/ф
06.45 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт 10:
Бразилія»
10.50 Фентезі від Ґільєрмо
Дель Торо «Форма
води»
13.30 Комедія «Свати-4»
19.30 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2019»
23.30, 3.05 «Міс україна2019»
01.25 Х/ф «Едвард рукиножиці»

СТБ
07.00, 12.00 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
10.00 Наречено для тата
14.00, 18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Один за всіх
21.00 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.45, 20.45
«Репортер». Новини
09.10 «18 плюс»
10.10 «Кримінал»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий
марафон»
17.00 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.50 «ДжеДАІ-2019»
09.10 Т/с «Звонар»
12.10 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
13.55 8 тур ЧУ з футболу
«Десна» — «Шахтар»
16.00 Х/ф «Захисник»
17.50 Х/ф «Кікбоксер»
19.45 Х/ф «Закляті вороги»
21.15 Х/ф «Пробудження
смерті»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.30 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Шахтар» — «Ман
Сіті». Ліга Чемпіонів
УЄФА
07.45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08.15 «Гранада»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.25 «Автогол». Прем’єра
10.40 «Ювентус» —
«Верона». Чемпіонат
Італії
12.20, 2.15 «Баварія»
— «Кельн». Чемпіонат
Німеччини
14.00 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
16.05, 23.55 Журнал Ліги
Чемпіонів
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
17.45, 20.15 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
21.20 «Великий футбол»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30 Сьогодні
07.30, 5.45 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Невипадкові
зустрічі»
13.00 Т/с «Сестра у спадок»
17.10, 21.00 Т/с «Підкидьок»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Буде світлим
день»
01.45 Телемагазин
03.00 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся»
5 канал
17.55, 20.55, 0.15
Погода на курортах
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.30, 3.15 Кіно з Я. Соколовою
11.30 Будемо жити
23.00 LIVE. «Ліон»
— «ПСЖ». Чемпіонат
Франції. 2-й тайм
00.25 «Лечче» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
04.05 «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
07.50, 15.00 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА
08.45 «Вольфсбург»
— «Олександрія». Ліга
Європи УЄФА
10.35 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
11.05 «Львів» — «Олімпік».
Чемпіонат України
12.55, 21.15 «Автогол»
13.10 «Атлетіко» —
«Сельта». Чемпіонат
Іспанії
15.55 LIVE. «Лечче»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
16.15, 19.45, 22.45 Футбол
Tables

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

03.10, 2.50 Зона ночі
05.45, 7.35 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі»
07.40 Х/ф «Гроші
вирішують все»
09.40 М/ф «Тарзан-2»
10.50 М/ф «Робінзон Крузо:
Дуже населений
острів»
12.50 М/ф «Angry Birds у
кіно»
14.40 Х/ф «Джуманджи»
16.50 Х/ф «Джуманджи:
Заклик джунглів»
19.10 Х/ф «Лиса нянька:
Спецзавдання»
21.00 Х/ф «Змішані»
23.20 Х/ф «Супер Алібі»
01.10 Х/ф «Офісний
розковбас»

05.20 Скарб нації

12.10 Невигадані історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.20 Світла енергія
15.35 Паспортний сервіс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.00, 1.00, 5.10 Час.

Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
19.25 Стоп корупції!
21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних
проєктів
23.15, 0.20 Полігон
00.50, 1.55 Огляд преси

17.55 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.50, 1.45, 3.50 Топ-матч
18.55 LIVE. «Аталанта»
— «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
20.55 Футбол NEWS
21.30 Журнал Ліги Чемпіонів
21.55 LIVE. «Севілья»
— «Реал». Чемпіонат
Іспанії
23.55 «Брюгге»
— «Андерлехт».
Чемпіонат Бельгії.
Прем’єра
02.00 «Ворскла» —
«Динамо». Чемпіонат
України
04.05 «Колос»
— «Олександрія».
Чемпіонат України

15.00
17.00
18.30
21.00

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00, 23.20 Містична Україна
09.40 Речовий доказ
10.50 Секрети Другої світової
12.50 101 страва, що змінила
світ
14.10, 22.30 Сучасні дива

05.30 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Секретний фронт
07.00 Громадянська оборона
07.55 Антизомбі. Дайджест
08.50 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.00 Х/ф
«Викрадення»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «М’ята»
16.20 Х/ф «Містер і місіс
Сміт»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Тілоохоронець
кілера»
22.55 Х/ф «Атомна
блондинка»
01.00 Т/с «Невиправні»

Таємнича Аравія
Під іншим кутом
Місця сили
101 річ, що змінила світ
К1

06.30
07.45
08.25
09.20

Top Shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.50 Х/ф «Місяць 2112»
02.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Х/ф «Крутий пес»
13.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Сам удома-3»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

CЕЛЯНИ І К°
Оксана СИДОРЕНКО
Фітосанітарні експерти Рівненської та Волинської областей
інформують про численні випадки
виявлення нових вогнищ поширення американського білого метелика. У зв’язку з появою цієї комахи на Волині у Рожищенському
районі станом на 5 вересня карантин запроваджено на площі понад
тисячу гектарів. Як зазначають у
головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області, цього карантинного шкідника
на території регіону виявили вперше.
Тим часом поширення американського білого метелика спостерігається й на сусідній Рівненщині. За даними обласного управління Держпродспоживслужби,
в місцях запровадження карантинного режиму (у Гощанському
районі — смт Гоща та село Бабин
— 3,7 га, поблизу міста Сарни —
4,5 га) американський білий метелик нашкодив найбільше. Нові
Олена ЯРОШЕНКО
Облік громадян, які отримали безоплатні ділянки з земель
державної та комунальної власності, держава офіційно не веде.
Про це свідчить відповідь, надана на запит Agravery.com за підписом заступника голови Держгеокадастру Олександра Краснолуцького.
«Держгеокадастр не здійснює
облік громадян, які скористалися правом на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності
відповідно до статті 121 Земельного кодексу України», — йдеться
у повідомленні. Посилаються на
те, що при цьому Держгеокадастр
керується у своїй роботі Постановою Кабміну від 14.01.2015 №15
та чинними нормативно-правовими актами.
Проте той самий Олександр

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

■ Є ПРОБЛЕМА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Метелик — це небезпечно

Картопляне насінництво

У Рівненській та Волинській областях
поширюється карантинний шкідник
вогнища шкідника вже помітили
і в сусідніх районах Рівненщини.
Так, лише за серпень поточного
року знайшли нові вогнища та запроваджено карантинний режим
щодо шкідника в Здолбунівському (Зовбиця, Кунин, Уїздці) та
Сарненському (Ремчиці) районах
на загальній площі 3,4 гектара.
«У порівнянні з минулим роком унаслідок сприятливої для
нього погоди шкодочинність метелика значно зросла. До 2018 року
площі насаджень із карантинними обмеженнями щодо американського білого метелика у Рівненській області були відсутні.

Однак цього року погодні умови
спричинили появу нових вогнищ
шкідника та збільшення загальних площ під карантином», —
стверджують місцеві спеціалісти.
Нагадаємо, що з 1 вересня набули чинності нові фітосанітарні вимоги Європейського Союзу
про захисні заходи проти ввезення в ЄС організмів, шкідливих
для рослин та рослинної продукції, і проти їх поширення в межах
Євросоюзу. Обов’язковою умовою
для імпорту є відсутність у країні
або місці виробництва низки паразитарних організмів. Тому ця
«мила» комаха з її білими криль-

цями — провісник загрозливого торговельного шторму для українських експортерів сільгосппродукції. ■

Земля без офіційного контролю
Частина приватизованих ділянок знову опиниться на відкупі в
«чорних нотаріусів»?
Краснолуцький озвучив під час
одного з публічних заходів, що
правом безоплатної приватизації скористалися 17 мільйонів
осіб.
Щодо площ безоплатно приватизованих земель Держгеокадастр надав дані лише з 1 січня
2013 до 1 липня 2019 року. За
цей період територіальними органами Держгеокадастру «передано у власність 392,6 тис. ділянок загальною площею 597,8
тис. га».

Як відомо, відповідно до
ст.122 Земельного кодексу України, право передавати землі у приватну власність, окрім
Держгеокадастру, мають місцеві ради (від сільських до обласних), районні та області держадміністрації та Кабмін. За ст.
121 Земельного Кодексу України, кожен громадянин України
має право безоплатно отримати
у власність від держави або територіальної громади 6 ділянок
загальною площею близько 6 га.

■ КОНФЛІКТ

Під час збирання врожаю на спірній земельній ділянці один iз фермерів зробив
кілька пострілів з карабіна по колесах трактора опонента. Як повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, фізично
постраждалих осіб після побутового збройного конфлікту немає.
«Близько 17:40 6 вересня до Лозівського
відділу поліції звернувся сорокадворічний
директор сільськогосподарського підприємства. Він повідомив, що керівник товариства з
обмеженою відповідальністю збирає врожай
соняшника з поля, яке восени посіяв заявник. На місце події виїжджала слідчо-опера-

Сотки розбрату
На Харківщині фермер
відстоював межу
стріляниною
тивна група та керівництво відділу поліції»,
— йдеться в офіційному повідомленні.
Поліцейські встановили, що наприкін-

Водночас механізму дієвого контролю за безоплатним відведенням ділянок в Україні немає.
Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, використання та
охорони земель усіх категорій
і форм власності, є Держгеокадастр. Можна тільки здогадуватися, які оборудки найближчим
часом чекають українські землі
при такому «неформальному»
державному обліку... ■

ці травня поточного року п’ятдесятирічний
керівник товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір на оренду земельної ділянки, яка раніше перебувала в користуванні у заявника та на якій останній знову посіяв соняшник. Фермер зі своїми працівниками, аби перешкодити чужій техніці збирати врожай,
поставив свій трактор на шляху руху комбайну. Опонент дістав карабін та цілеспрямовано
пошкодив задні колеса трактора та причепа.
Із місця події поліція вилучила злощасний карабін, гільзу та патрони. За фактом
події відкрили кримінальне провадження за
ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до
семи років позбавлення волі. ■

■ ОФІЦІЙНО

Кукурудзяні тижні
Жнива на пізніх зернових вступили
в активну фазу
Аграрії з 15 областей України взялися за збирання кукурудзи, повідомляє прес-служба
Мінагрополітики. Так, на початок цього тижня вже було намолочено 281 тисячу тонн кукурудзяного зерна з площі 46
тисяч гектарів при непоганій
середній урожайності 61,4 центнера з гектара.
Загалом збирання зернових i
зернобобових культур в Україні
проведено на площі 10,1 мільйона гектарів або 66 відсотків до
прогнозу. Адже останніми ро-

ками саме кукурудза та соняшник становлять суттєву частку в
сівозміні вітчизняних сільгоспвиробників. До другої декади вересня загалом було намолочено
39,7 мільйона тонн зерна при середній урожайності 39,2 центнера з гектара.
За офіційною статистикою, в
розрізі культур ранніх зернових
i зернобобових намолотили 39,2
млн тонн iз площі 9,96 млн га
(99,9%); гречки — 29 тис. тонн
iз площі 46 тис. га (третина щодо
прогнозу); проса — 110 тис. тонн
iз площі 58 тис. га (64% від прогнозованого). Крім того, соняш-

❙ Жнива увійшли в останню фазу: навіть пізні кукурудза та соняшник
❙ незабаром опиняться на елеваторах.
❙ Фото з сайта landlord.ua.
ник обмолотили на площі 1,2
млн га ( 21%) та зібрали 2,5 млн
га зерна при середній урожайності 20,4 ц/га. Сою обмолотили на площі 214 тис. га (14%). Її
зібрали 484 тис. тонн при середній урожайності 22,6 ц/га.

Фермерське господарство «ЕкоТур» iз Волинської області, яким керує Василь Аршулік, внесли до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, повідомила
пресслужба Волинської ОДА. Це єдине в області господарство, внесене до
Реєстру як виробник насіннєвої картоплі. Відтепер підприємство реалізовуватиме насіння картоплі сортів Солоха, Сюзанна та Хортиця. Тим часом
Українська асоціація виробників картоплі наполягає на припиненні реекспорту російської картоплі в Україну,
якою північний сусід намагається демпінгувати, аби знищити вітчизняних
виробників.

Мільярд на добрива

■ ПОЗА ЗОНОЮ

Олена ЯРОШЕНКО

Оксана СОВА
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Найбільший вал зерна намолотили хлібороби в Одеській та
Запорізькій областях — по 3,1
млн тонн, на Харківщині — 2,9
млн тонн, Дніпропетровщині —
2,7 млн тонн i Миколаївщині —
2,6 млн тонн. ■

Як свідчать дані Державної фіскальної служби України, впродовж
січня—серпня 2019 року Україна імпортувала 3,61 млн тонн добрив на
загальну суму $955,3 мільйона. В
розрізі імпорт мінеральних добрив
за 8 місяців 2019 року (січень—серпень) становив: калійні — 138,3 тис.
тонн на суму $40,9 млн; фосфорні —
67,6 тис. тонн на суму $15,9 млн; азотні — 1,29 млн тонн на суму $303 млн;
NPK добрива — 1,5 млн тонн на суму
$595,5 млн. Тим часом експорт добрив з України склав лише 22,8 тис.
тонн. Так, за січень-серпень ми експортували: калійних добрив 1,3 тис.
тонн на суму $365 тис.; азотних добрив — 17,5 тис. тонн на суму $69,2
млн; NPK добрив — 4 тис. тонн на
суму $3,9 млн. Нагадаємо, Антимонопольний комітет ухвалив рішення
примусово поділити групу компаній
Ostchem Дмитра Фірташа у частині
виробників азотних мінеральних добрив і накласти на «НФ Трейдінг Україна» штраф у розмірі 107 млн грн.

Грабували птахофабрику
У селі Новосілки Києво-Святошинського району на Київщині зловмисники пограбували місцеву птахофабрику. Як повідомила пресслужба Національної поліції в Київській
області, двох чоловіків, які вчинили
розбійний напад о 5-й ранку на птахоферму, поліція Київщини затримала у
Новосілках. Третій зловмисник наразі
перебуває в розшуку. Охоронцю птахоферми вдалося натиснути на «кнопку виклику», після чого на місце події
прибув наряд Управління поліції охорони. Під час оперативно-розшукових
заходів затримали одного з нападників, а також водія, який привіз зловмисників на місце злочину. Розбійники викрали з бухгалтерського сейфу близько 600 тисяч гривень. Під
час обстеження території птахоферми правоохоронці знайшли валізу з
частиною викрадених грошей.

Експортерів до ЄС
збільшується
Право експорту своєї продукції на
територію Євросоюзу вже мають 308
українських підприємств, повідомили
в Держпродспоживслужбі. З них 128
— підприємства-виробники продукції для споживання людиною та 180
— підприємства-виробники нехарчової продукції. Серед українських підприємств, котрі мають право експорту
до ЄС споживчої продукції, 22 виробники молока та молочних продуктів,
4 виробники м’яса птиці, 1 виробник
продуктів із м’яса птиці, 24 виробники риби, 4 виробники яєць та яєчної
продукції, 66 виробників меду, 1 виробник харчового колагену, 1 виробник кишкової сировини і навіть 5 виробників равликів та жаб’ячих лапок.
Виробники харчових продуктів з усіх
28 країн-членів ЄС можуть здійснювати експорт в Україну без обмежень
за виконання імпортних умов. Україна ж для відкриття експорту в ЄС має
проходити оцінку системи державного контролю (з подальшою верифікацією) та отримувати дозволи на експорт. ■
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2010 року «філософсько-містичний роман» (так його охрестила преса) «Три чесноти, або
Казка про оріхалк» увійшов до
короткого списку премії «Книга
року BBC». На той час то вже
була п’ята книжка львівської
письменниці Еви Гати, а перша
(«Очищення, або Роблю, що
хочу», 2007) здобулася на перевидання і переклади російською та німецькою (в Австрії).
Всеукраїнське визнання зумовлене насамперед незвичним на
тоді жанром — дивно-сміливим
поєднанням суто адаптаційної
складової (назвемо це так: «як
почуватися щасливим») із сюжетними інтерпретаціями античних міфів. Притчевий формат,
що, з одного боку, викорінюється з Біблійної традиції, а
з іншого — сягає нинішнього
міфотворчого
літературного
мейнстріму. Вже тоді поруч
імені Еви Гати небезпідставно
згадувалося ім’я світового еталону — Пауло Коельйо.
Власне, Еву Гату можна вважати за детонатора двох нині
плідних літературних напрямків. Адаптаційна складова пішла у буйноцвіття книжками
«про десять заповідей успіху»
— українські автори побачили, що можна і треба працювати на терені Карнегі і К°. А інтерпретації міфології набувають
письменницько-читацької популярності аж тільки тепер — згадаймо позаторішнього «Ловця
океану» Володимира Єрмоленка з авторською історією Одіссея. До речі, у передостанній
книжці Еви Гати є історія проходів професора Максиміліана, що ніби калькують Уліссову
мандрівку — навіть у прикінцевому екзістент-резюме: «Знову повернувся в світ профанів, з
якого так мріяв вирватися в молоді роки». Ще один теперішній
«послідовник» Еви Гати — Микола Хомич. Щоправда, його романи «Простір Х, або Територія
брехні» (2013) і «Таємниця гробниці» (2016) ґрунтуються на варязькій історіософії, але ж і у Еви
Гати була книжка «З варяг у греки, або Історія, накреслена рунами» (2008).
Старші українці зазвичай
знайомилися з давньогрецькою міфологією за переказами
російського професора Н.Куна.
Його «Легенди та міфи давньої
Греції» перевидавалися в СРСР
безліч разів (за «радянської» України вийшло навіть п’ять перекладів) — але то була суто тоталітарна версія: захоплива
історія мудрості богів і звитяжності героїв. Лишень тепер прозираємо, чим насправді є той
грецький фольклор. «Міфологія є каталогом невимовної жорстокості», — значить Умберто
Еко у передмові до зредагованого ним наукового багатотомовика «Історія європейської цивілізації» (Х.: Фоліо, 2015). Ева Гата
ніби стартує від цього означення
італійського метра і намагається знайти вихід із лабіринту перманентної навколоолімпійської
злочинності у вірі-переконанні, що «світло наприкінці тунелю» справді є і що воно зветься
Любов — справді, зовсім інший
спосіб потрактування стародавніх міфів.
Ева Гата — давно не таємне псевдо Ольги Коссак, науковиці Львівського університету,
чиї математичні моделі вико-

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Для людей, як для себе:
публічний
самоаналіз у прозі

❙ Письменниці Ева Гата (ліворуч) та Світлана Пиркало: інтерв’ю
❙ номінантки для BBC.
❙ Фото Костянтина РОДИКА.

ристовувалися навіть у військовій індустрії. Співпрацювала
з двома грецькими університетами, в Афінах і Салоніках, у дослідженні математичних основ
комп’ютерної графіки. Схоже,
поштовх до античної міфології
— із тих тривалих відряджень.
Писати почала, здається, зі зовнішньої спонуки. Як пише Ірина Ключковська у передмові-спогаді до щойно виданої посмертної
книжки Еви Гати «Дивні історії»
(Л.: БаК, 2019), «її любов до життя була такою всеохопною, що
світ після спілкування з нею
дивним чином ставав кращим,
яснішим і кольоровим». Я зазнайомився з пані Ольгою ще по
виході її першої книжки, і навіть та перша півофіційна зустріч цілком улягає повищим
характеристикам. Потім неоднораз спостерігав на книжкових
ярмарках, як по завершенні презентацій Еви Гати слухачі-глядачі, мов заворожені, розкуповували її новинки. То було, словами
згаданої І.Ключковської, наслідком «розуміння того... що ми можемо притягувати до себе добро
своїми думками і словами». Або
ж, як мовлено про одного з персонажів у «Трьох чеснотах...»,
«вона притягає до себе все, про
що думає». Ольга була не тільки
проривним дослідником, а і переконливим викладачем: навчала
вчитися. А відтак — і блискучим
модератором власних презентацій. Певен, ті шанувальники-покупці діставали втіху і від придбаних книжок.
Проте, з літературним поцінуванням було не все так просто.
Ольга Коссак, прибравши маску

Еви Гати, автоматично не стала
письменницею. Більшість її поціновувачів були мисливцями
за рецептами щастя — а тут, до
всього, ще й загорнуто у мелодраматичну, назагал, колізію.
Навіть тріумфальні, вважай (як
на початкуючого літерата) «Три
чесноти...» страждають на псевдоафористичність, замішану на
фентезійних загальниках і казкових штампах. Але там містилися дві засадничі для її творчості речі. По-перше, наскрізна
для всіх її книжок декларація,
що не може лишити байдужим
жодного читача, котрий усвідомлює немилосердний тиск Будня:
«Не хочу бути заживо похованою, хочу виплекати щасливу
душу». По-друге, сформульовано авторську концепцію археології свідомості: «Колись філософ сказав: «Я знаю, що нічого
не знаю». І мав рацію. А якби сказав: «Я знаю, що знаю все, лише
треба пригадати», — то це також було би правдою. Наша душа
знає все, і якщо виходити з цієї
позиції, то щоденно можна відкривати для себе нові таємниці, які колись вже знали». Отже,
авторка заповідала самопсихоаналіз, увагу до знаків довкруг
і застерігала не легковажити
ними.
Так, попервах усе було замішане на банальностях, бо це
— мова і свідомість «народу»,
й авторці ходило достукатися
до масового читача. Та невдовзі
вона робить однозначний вибір
на користь літератури. Показовою є книжка «Коріння світла»
(Л.: БаК, 2016), де про одну з персонажок (схоже — авторське альтер-еґо) мовлено у підкреслено
минулому часі: «Створила свою
ілюзію театру, у якому була навічно примадонною. І, на відміну
від інших, стала найщасливішою серед щасливих і найславетнішою серед славетних, єдиною у власному всесвіті». Тепер
авторка набагато ретельніше добирає слова, сягає справжньої
афористичності, як-от: «Що краще — коли істина проявляється, чи коли її не знати?». І так
само пам’ятно декларовано головний месидж усієї ЕваГатиної
творочості: «Метаморфози або
смерть. Іншого шляху немає».
Як на мене, вершиною літературних змагань Еви Гати є минулорічна книжка «Усі дороги
приводять до любові» (Л.: БаК,
2018). Аби її прозорити найглиб-

ше, треба знати, що писалася на
другому році запеклого герцю
Ольги з чи не найагресивнішим
видом раку, що, за статистикою,
майже не лишає шансів хворим.
Ситуація, в якій біль регулярно
атакує, — але вона писала.
Ясна річ, тема недуги — точніше, душевних способів подолати її, — тут є домінантною.
І в повісті, і у трьох зациклених оповіданнях, приміщених
у книжці. Повість під провокативною назвою «Думка творить
довкілля, і не завжди омріяне»
— це, фактично, один день спілкування трьох пацієнток онкологічної клініки, котрі «кожному слову, кожній фразі надають
особливого сакрального значення».
Розмови у лікарняній палаті
— ніби «Кентерберійські оповідки»: «А про святого Експедита,
який допомагає в час тривоги,
чули?.. Його вважають покровителем складних питань і невідкладних справ, до нього звертаються з найнеймовірнішими
проблемами, навіть актори».
Або таке: «Учні запитали вчителя: що робити, щоб стати
щасливими. Той відповів: «Коли
їсте — їжте, коли йдете —
йдіть, коли працюєте — працюйте, коли спите — спіть». Учні
відповіли, що так учиняють,
на що вчитель заперечив: «Ви,
коли їсте — йдете, коли йдете
— працюєте, коли працюєте —
спите». Щастя шукати не треба, воно постійно з нами, а його
пошук є ознакою порожнечі... Не
нехтуйте простими речами, занурюйте себе в щастя».
Власне, це все про недугу,
котра зігнала жінок до тимчасового гурту, і кожна з трьох має
власне — уже конкретне — тлумачення хвороби. Одна каже:
«Чула, що раком можна заразитися, бездумно талапаючи язиком наліво і направо про хворого,
бо стаєш провідником інформації, чи то ланкою, що замикає
ланцюжок». Друга: «Ця недуга
виникає від почуття страху».
А третя «поставилася до свого діагнозу не як до вироку, а як
до останнього попередження. І
тоді в мені пробудився азарт гри.
Тугу відразу наче вітром здуло і,
головне, повернулась жага життя. Я мала стати воїном... Або
виграєш цю гру, або робити тобі
тут більше нічого... На місце переполоху прийшов азарт». Тут
годі не згадати голландського фі-

лософа Йогана Гейзінґу, котрий
розглядав «поняття гри як виразний і вельми важливий чинник усього, що діється в світі...
Ми цілком могли б наректи гру
«тотальністю» в сучасному розумінні слова» (Homo ludens. —
К.: Основи, 1994).
В «Усіх дорогах...» Еви Гати
також знаходимо цей термін —
і то у цілком Гейзінґовому розумінні: «Живи тотально».
Письменниця перестала бути фігурою гри, як то було в її ранніх
книжках, а перетворилася на
гравця, що схилився над шахівницею. Набула дистанції, конче
необхідної для перетворення висловлення на прозу.
І, як у шаховій теорії, тут виникає безліч гамбітів. «Ти не
хвора, це надійшов час звільнитися», — читаємо у Еви Гати. І
це непомильно відсилає нас до
Клариси Пінколи Естес, дослідниці «занедбаних ділянок жіночої душі», котра так само переконана: «Усе, що би не сталося,
має здатність до перетворення» (Жінки, що біжать з вовками. Жіночий архетип у міфах та легендах. — К.: Yakaboo
publishing, 2019).
«Відкрий потаємну скриньку, випусти звідти Любов і наповни нею свій простір» у Еви
Гати — це також Естес, а ще більшою мірою — шлях Коельйо:
«Коли тебе люблять, ти можеш
досягти усього на світі... Не треба навіть розуміти, що діється,
бо все воно діється в тобі, й тоді
людина може стати вітром»
(Алхімік. — Л.: Класика, 2000).
Ева Гата пише про «відкриття досі зачиненого внутрішнього
простору», про те, що «страшно спостерігати незаповнений
простір», і про тих, хто «вибудував довкола себе фальшивий простір». І як тут не згадати Ярослава Мельника, з його «Далеким
простором»: «Єдиною метою лікування може бути повернення
людині її близького простору»
(К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2019).
Якось культуролог Вадим
Скуратівський написав — «замість передмови та замість
монографії» — вступне слово
до книжки малої прози Оксани
Забужко, де завважив «палімпсест цього письма» (Сестро, сестро. — К.: Факт, 2003). Твори Еви
Гати — також палімпсести, тобто тексти, з-під яких проступають давні, важко ідентифіковані
письмена. За великим рахунком, міфологічний Олімп для
неї — щось на кшталт ноосфери
Вернадського, де зберігається
уся ословлена мудрість та звідки лишень і можна дізнатися
відповіді на питання «пощо?».
«Коли я писала «Казку про
калинову сопілку», то не знала, звідки мені були відомі деякі речі», — казала в одному
з інтерв’ю О. Забужко. У тій
«Казці...» використано легенду про змія-перелесника з ноосферного асортименту, котру в
«Усіх дорогах...» інтерпретує й
Ева Гата. Інтерпретації вийшли
різні. «Все життя пишу про
світ, у якому холоне любов», —
зізнається Оксана Забужко (З
мапи книг і людей. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 2012).
«Відкрий потаємну скриньку,
випусти звідти Любов і наповни нею свій простір», — значить
Ева Гата («Усі дороги приводять
до любові»).
«У що віритимете, те і матимете... Думай, дізнавайся, дякуй і дій» (Ева Гата). ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу
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«Той експеримент, який ми провели, дав нам багато як позитивної, так
і негативної інформації. На таких матчах команда повинна зростати,
вчитися, рухатися вперед».

■ ФУТБОЛ

Проба на психологічну зрілість
Готуючись до
вирішальних матчів
у відборі на ЧЄ-2020,
українські збірники
«розписали» бойову
нічию з силовою
командою Нігерії

■ ТАБЛО
Товариський матч. Україна —
Нігерія — 2:2 (Зінченко, 78; Яремчук,
79 — Арібо, 4; Асімхен, 34 (пен.); У:
Лунін, Соболь, Матвієнко, Бурда, Караваєв, Малиновський (Шепелєв, 73),
Зінченко, Коваленко (Буяльський, 67),
Циганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко
(Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37)).
***
Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група В. Литва — Португалія
— 1:5, Люксембург — Сербія — 1:3.
Турнірне становище: Україна —
13 (5 матчів), Португалія — 8 (4), Сербія — 7 (5), Люксембург — 4 (5), Литва — 1 (5).

Григорій ХАТА
У контрольному поєдинку проти збірної Нігерії тренерський штаб національної
української команди отримав
можливість для кадрового експерименту, задіявши у грі проти
африканського колективу футболістів, які, за словами головного тренера «синьо-жовтих»
Андрія Шевченка, мають недостатньо ігрової практики. І експеримент, слід визнати, ризикував завершитися невдачею,
однак, продемонструвавши характер та отримавши подарунок долі, збірній України вдалося досягти в проблемному
матчі бойової нічиєї.
Як відзначив очільник збірної України, він свідомо пішов
на ризик і здійснив у порівнянні
з матчем євровідбору проти Литви достатньо масштабну ротацію
«основи». Дисбаланс, який виник у грі української команди,
дуже швидко дав про себе знати
— вже на четвертій хвилині матчу гості «Дніпро-арени» повели в рахунку. Велика кількість
помилок, «обрізок» у середині
поля призводили до того, що нігерійці в першому таймі постійно тікали в швидкі контратаки.

❙ Спаринг зі збірною Нігерії став для українських збірників хорошим тестом на психологічну зрілість.
❙ Фото прес-служби УАФ.
Загалом, видавалося, що українські збірники занадто безпечно поставилися як до суперника, так і самого матчу, що не
мав офіційного статусу. «У діях
наших футболістів було досить
багато недбалості. — визнав
Шевченко. — Утім ми хоч і часто помилялися, але найголовніше, що команда не зрадила своїм
принципам, намагалася контролювати м’яч і діяти різноманітно».
У тренерському штабі «синьо-жовтих» відзначили, що
українським збірникам пощастило зіграти з атлетичною та непоступливою командою, котрих

у Європі не так уже й багато.
Можливо, саме ігровий запал нігерійських футболістів і не дозволив «синьо-жовтим» опустити
руки після другого пропущеного
в матчі гола.
Хоча, без сумніву, тон у матчі задавали вболівальники на
трибунах «Дніпро-Арени», куди
після десятирічної перерви знову завітала збірна України. «Без
уболівальників ми ніхто», —
сказав після гри Олександр Зінченко, стараннями котрого «синьо-жовті» забили свій перший
м’яч у грі. Через хвилину рахунок у матчі був уже рівним, проте, слід визнати, свій гол Роман

Яремчук забив після потрапляння м’яча в його руку. На щастя
для української команди, судді
цього не побачили, хоча й мали
сумніви щодо чистоти гола.
«Той експеримент, який ми
провели, дав нам багато як позитивної, так і негативної інформації. На таких матчах команда повинна зростати, вчитися, рухатися вперед. Ми не грали з такими фізично сильними
гравцями, в Європі таких збірних мало, якщо не враховувати
такі топ-команди, як Франція й
Голландія. А хлопцями я задоволений — їхньою реакцією, бажанням перемогти», — відзна-

чив Андрій Шевченко.
Головне ж випробування
для збірної України залишається попереду. У жовтні підопічні Шевченка, володіючи прекрасними шансами на пряме
потрапляння на ЧЄ-2020, повинні ділом та аргументами
підтвердити свої претензії на
кваліфікаційні путівки. «Прошу зараз припинити всі розмови про достроковий вихід на
Євро. Попереду у нас три складні матчі, в яких потрібно взяти
максимум очок», — наголосив
керманич «синьо-жовтих». Загалом же, аби безапеляційно
посісти в групі одне з двох прохідних місць, команді Шевченка в заключних поєдинках проти Литви, Португалії та Сербії
потрібно набрати чотири бали.
Теоретично, для подолання
групового відбору нашим збірникам може вистачити і трьох пунктів, але для цього «синьо-жовтим» в останньому турі
варто не програти сербам більше п’яти м’ячів. ■

■ ТЕНІС

Досвід і надія
Незважаючи на оновлення формату Кубка Девіса,
збірна України буде змушена продовжити боротьбу
на підступах до елітної групи турніру
Григорій ХАТА
Критики Кубка Девіса, впродовж тривалого часу виказуючи незадоволення
низькою привабливістю турніру, котрий
часто-густо ігнорували кращі тенісисти
планети, зрештою, змусили керівництво
Міжнародної федерації тенісу суттєво змінити формат турніру.
Із нинішнього сезону змагання в елітній групі більше не нагадуватимуть тривалий марафон, оскільки тепер безпосередня боротьба за Кубок Девіса, у якій братимуть участь 18 національних команд, триватиме лише тиждень — у листопаді. Для
розіграшу трофею обиратиметься лише
одне місто, де проходитиме повний змагальний цикл знаного турніру. Спочатку,
розбившись на шість груп по три команди,
збірні-члени Світової групи формуватимуть вісімку учасників «плей-оф», після чого в матчах на виліт визначатимуть
між собою володаря Кубка Девіса.
Як і раніше, збірна України до числа
представників Світової групи КД не належить, тож, аби отримати місце в еліті,

«синьо-жовтим» потрібно подолати кілька відбіркових рубежів. Перший iз них
— поєдинок (14-15 вересня у Будапешті)
у Першій Євро-Африканській зоні проти Угорщини, переможець якого в лютому наступного року зможе взяти участь
у матчевій зустрічі, де розігруватиметься перепустка до когорти основних учасників Кубка Девіса.
На папері все є досить простим — від
Світової групи збірну України відділяє
лише дві матчеві перемоги. Утім, з огляду на не надто яскраві індивідуальні результати вітчизняних тенісистів у професійному «Турі», масштабних звершень
від української збірної в Кубку Девіса нині
очікувати, думається, не варто.
Перед поєдинком у Будапешті капітан української збірної Андрій Медведєв
визнає, що фаворитом у цій зустрічі будуть господарі, проте знаний у минулому
вітчизняний тенісист вірить у потенціал
своїх молодших співвітчизників. «Шанси рівні», — відзначає Медведєв, котрий
на гру проти угорців викликав Сергія Стаховського, Іллю Марченка, Дениса Мол-

❙ Після тривалих проблем зі здоров’ям Ілля Марченко зіграв кілька непоганих турнірів класу «Челлендж».
❙ Фото з сайта tennisua.org.
чанова та юного дебютанта Еріка Ваншельбойма. Про новачка збірної капітан «синьо-жовтих» каже: «За ігровими якостями він не поступається нашим лідерам.
Єдине, як і більшість гравців його віку,
він використовує юніорську тактику та
припускається дитячих помилок тактичного плану».
Водночас зрозуміло, що включення
Ваншельбойма до заявки української збірної на гру проти угорців — своєрідне стажування на найвищому рівні. Основний
же тягар відповідальності в Будапешті
ляже на плечі досвідчених Стаховського
та Марченка, котрий після тривалих про-

блем зі здоров’ям поступово почав повертатися на попередній ігровий рівень.
В останньому рейтингу АТР Ілля
стрибнув угору одразу на 59 сходинок,
щоправда, після тривалого лікування його нинішнє 371-ше місце виглядає
більш ніж скромно. На суттєвій дистанції
від першої «сотні» кращих тенісистів світу — на 147-й позиції — перебуває й перший номер українського тенісу, проте у
збірній вірять, що чималий досвід допоможе Стаховському в непростому протистоянні з лідерами угорського тенісу — Мартоном Фучовічем (65-й номер АТР) та Аттілою Балашем (136-й). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Цiна слова
Укрпошта за цілковитого невтручання держави продовжує підвищувати вартість доставки і тим самим
намагається знищити друковану пресу в Україні. Не дамося?

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ВЕРЕСНЯ 2019

■ СЕЛЕБРІТІЗ

Періс Хілтон
обирає Україну
Американська світська левиця купує
апартаменти в Києві
Українські скоробагатьки можуть виконати будь-які свої забаганки, в тому числі й
запросити золоту, в прямому й переносному значенні, світську левицю Періс Хілтон,
аби та розважала їх на різних заходах. Та, мабуть, не лише гроші привабили цю представницю американських «вершків» суспільства.
Хтось тішить себе думкою, що це красоти нашої прекрасної і древньої столиці, та не будьмо наївними, Періс — доволі цинічна молода
особа, що й дозволяє їй заробляти мільйони.
Тож, оцінивши ситуацію в нашій країні, вона
дійшла висновку, що зростаюча за останні
роки економіка, а також низькі ціни на нерухомість дозволять зробити капіталовкладення в Україні дуже вигідними в майбутньому.
Тож спритна молодичка вирішила прикупити
в Києві апартаменти за... 4,5 млн доларів!
Для нас така сума звучить фантастично, та не для бізнеследі зі США. Резиденція, яка припала до смаку панні Хілтон, розташована на печерських Липках у житлово-

му комплексі Linden. Це —
дворівневі апартаменти
площею понад 500 кв.
м. Позаяк Періс має
намір проводити в Україні різноманітні заходи, в тому чисПеріс Хілтон.
лі й міжнародні
конкурси краси, то
бувати в Києві вона
планує не менше двохтрьох разів на рік.
Нагадаємо, що востаннє панна Хілтон була в Україні, у тому числі й у Львові, зі
своїм нареченим — Крісом Зілка — навесні 2018 року, адже молодий чоловік запевняв, що його предки походять із Західної України. Періс навіть мала
намір прикупити оздоровницю на Закарпатті, проте не склалося ні з курортом, ні з нареченим. Сподіватимемось, що цього разу все
складеться. ■

❙

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №102

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 16 до 22 вересня
Овен (21.03—20.04). Партнери пiдбивають на оновлення сформованих стосункiв і
закликають до рішучiших дій. Це відчутно позначиться на фiнансових операцiях.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Телець (21.04—21.05). Цей тиждень
почнеться з жорсткої економiї. Ви не витрачатимете гроші на непотрiбнi речi, а, навпаки, робитимете заощадження.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Близнюки (22.05—21.06). У вас є заповiтня мрiя — мати власне житло. Заради
цього ви здатні відмовитися від багатьох покупок i багато працювати.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Рак (22.06—23.07). Попереду перевiрки, якi
органiзовуватимуть державнi органи. Штрафи можуть досить серйозно вдарити по вашій кишені, тож
треба ретельно перевiрити всю документацiю.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

Лев (24.07—23.08). Нарештi ви досягли всього, що вам необхідно для життя. Тепер
зможете більше часу приділяти собі та близьким. У вихiднi вiдвiдайте батькiв.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Діва (24.08—23.09). Ваше особисте життя стане яскравим і засяє новими фарбами. Ви
зможете знайти собі нове захоплення, якому
присвячуватимете майже весь вільний час.
Дні: спр. — 18; неспр. — 21.
Терези (24.09—23.10). Наприкiнцi тижня ви отримаєте неприємну звістку, яка порушить усі ваші подальші плани. Це сильно
вплине на душевний спокiй. Радимо звернутися до психолога.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Скорпіон (24.10—22.11). У декого з вас
з’являться серйознi стосунки, вдасться навiть
створити сiм’ю. Це стане початком нового перiоду в особистому життi.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

Стрілець (23.11—21.12). Останнiм часом у вашому бiзнесi з’являється все бiльше
конкурентiв. Щоб запобiгти цьому, тримайте
язик за зубами.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Козеріг (22.12—20.01). Щоб заробити
собi на життя, доводиться братися за будь-яку
роботу. Але в жодному разi не грайте в азартнi iгри.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Водолій (21.01—19.02). У вас є всі
шанси поліпшити життя. Це стосується не
лише роботи, а й стосункiв iз людьми, вiд
яких ви залежите i з якими доводиться стикатися.
Дні: спр. — 22; неспр. — немає.
Риби (20.02—20.03). Щоб досягти бажаної мети, доведеться подолати не один бар’єр.
Але гра варта свiчок. Дехто з вас знайде свою
другу половинку.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19. ■

■ ПОГОДА
14—15 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень
+20...+22. Пiслязавтра температура вночi +14...+16, удень мінлива
хмарність
+28...+30.
Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +13...+15, удень
+20...+22. Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +12...+14,
удень +20...+22. Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень
+24...+26.

хмарно

12 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 19-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.

сніг

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ.
Трускавець: уночi +11...+13, удень +17...+19. Моршин: уночi
+11...+13, удень +17...+19.

дощ,
гроза
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Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
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Північ
Захід

дощ

+6...+11
+15...+20

00…00
+10...+15
00…00
+17...+22

+5...+10
+15...+20

00…00
+10...+15
00…00
+18...+23

Схід
Центр

00…00
+10...+15
00…00
+18...+23
+6...+11
+16...+21

+7...+12
+15...+20

00…00
Південь +11...+16
00…00
+23...+28

Інформація
надана
+9...+14 Гідрометцентром
+18...+23
України.
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vsamchenko@i.ua

00…00
+9...+14
00…00
+21...+26
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По горизонталі:
1. Крутий поворот. 4. Товкачик,
яким розтирали в макітрі мак, пшоно
тощо. 8. Великий історичний відрізок часу. 9. Прилад з міхом для обкурювання бджіл. 10. Найвища гора
Західної Європи. 11. Столиця Португалії. 12. Металева підставка, на
якій клепають косу. 14. Місто на
Тернопільщині, де у 1649 році було
укладено мирний договір між Богданом Хмельницьким та польським
королем Яном Казиміром. 17. Курортне місто в Криму. 21. Старший
син Кайдашів, персонаж повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева
сім’я». 23. Найвища гірська вершина світу. 25. Тітка Проні Прокопівни
із комедії Михайла Старицького «За
двома зайцями». 26. Тропічна рослина, корінь якої використовують як
прянощі і як ліки. 27. Друг Гаррі Поттера. 28. Перерва у виставі чи концерті. 29. Американський мільярдер,
засновник корпорації Майкрософт.
По вертикалі:
1. Фахівець, що працює під водою у спеціальному гідрокостюмі. 2.
Професія, фах. 3. Спосіб прийняття рішення шляхом витягування позначеного предмета. 4. Викопна велика тварина з бивнями і хоботом, на
яку полювали наші далекі предки.

5. Людоїд. 6. Птах, якого вважають
символом миру. 7. Діалектна назва
бідної, нездалої людини. 13. Останній головнокомандувач УПА. 15. Декоративний шалик із пір’я. 16. Позика під заставу землі чи майна. 18.
Популярний чоловічий журнал. 19.
Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіона. 20. Французький філософ і математик, основоположник аналітичної геометрії. 21. Замкнена соціальна група людей, яка досі поширена в
Індії. 22. Незаконне заволодіння чужим майном, яке процвітало в 90-ті.
24. Приміщення на водній станції
для зберігання і дрібного ремонту
спортивних суден, інвентаря. ■
Кросворд №99
від 6—7 вересня

■ ПРИКОЛИ
— Сарочко, як ваша дієта?
— Так собі, ніяк не можу ввечері
знайти ворога, щоб віддати свою вечерю.
***
— Як відпочив?
— Просто супер. Готель класний, годували відмінно, а рушники
такі пухнасті, що ледве валізу закрив.
***
На Привозі:
— Мішо, у вас що, болить серце?
— Ні, я тримаю гаманець.
***
Сьогодні страшенно втомилася, розболілася голова, лягла по-

мирати. І тільки фраза чоловіка
«Люба, давай тобі що-небудь купимо» буквально повернула мене з
того світу.
***
— Що в нас сьогодні на вечерю?
— Дуже ліниві голубці.
— Це як?
— Капуста — на лоджії, фарш
— у морозильнику.
***
Свекруха:
— Не так, не так!
Невiстка:
— А як, мамо?
Свекруха:
— Не знаю, як, але не так!
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