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Експерти 

прогнозують 

чергове 

здорожчання 

хлібобулочних 

виробів в Україні  

стор. 2»

Британський суд продовжив 

арешт активів Коломойського 

і Боголюбова та починає 

розглядати по суті справу 

про виведення коштів із 

ПриватБанку
стор. 5»

Сліди ведуть у Лондон Дурне й сало без хліба

стор. 14»

Демонстранти 

підпалюють 

машини і зводять 

барикади

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Каталонія 
бунтує 

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,835 грн 

1 € = 27,380 грн

1 рос. руб. = 0,385 грн

Реформа, сер!

РИМА ТИЖНЯ

Покрово-переможне
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Дивно, що декотрі 
схильні й надалі 
В яслах, неначе воли, 
ремигати, 
Бо ж на Покрову нам 
нагадали, 
Що наша доля — 
перемагати! 
Ми по столиці 
прокрокували, 
Крок карбували, били в 
долоні, 
Гасла кричали, пісень 
співали 
І на Майдані, й на 
стадіоні! 
Віриться, люд наш 
врешті прозріє, 
Вищезнуть зрадники і 
ренегати 
І допоможе нам з неба 
Марія 
Надалі також 
перемагати!

■

Етика 
і Феміда

Верховна Рада 
прийняла 
скандальний 
президентський 
законопроект 
про діяльність 
органів 
суддівського 
врядування
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«Ціна на хліб у нас досить висока. Вища, ніж у багатьох країнах Східної 
Європи. Наприклад, у Польщі ціни на хліб менші на 30%, у Литві — на 40%».

Олексій Дорошенко
голова Асоціації постачальників торговельних мереж

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Бабине літо» сприяє 
зібранню щедрого врожаю 
зернових, адже Україна досі 
«жнивує», і вже ясно, що ва-
ловий збір зерна може зно-
ву перевершити минулоріч-
не досягнення у 70 млн тонн. 
Але, як не парадоксально, за 
оцінками експертів, замість 
здешевлення, хліб, швидше 
за все, здорожчає. 
 «Світова ціна на зерно 
зросла, й ми бачимо, що кож-
ного місяця хліб дорожчає 
від 1% до 1,5%. Ціна на хліб 
у нас досить висока. Вища, 
ніж у багатьох країнах Схід-
ної Європи. Наприклад, у 
Польщі ціни на хліб менші на 
30%, у Литві — на 40%. В Ук-
раїні житній хліб додав у ціні 
25% за рік, а середня вартість 
буханця у великих містах по 
країні на початок вересня 
2019-го становила 21,9 грив-
ні за кілограм. Білий хліб із 
борошна першого сорту подо-
рожчав на 23%. Середня вар-
тість на початку осені була 
19,2 гривні за кілограм. Пше-
ничний хліб iз борошна вищо-
го сорту подорожчав на 22%. 
Батон подорожчав на 21%. А 
продавався він в Україні на 
1 вересня в середньому по 14,1 
грн», — зазначив експерт з 
економічних питань Олексій 
Дорошенко.
 За його словами, чорний 
хліб в Україні — дешевший, 
ніж у Європі, а це означає, 
що ціна на нього зростатиме, 
бо продовжить дорожчати 
жито. Виходячи з цього, по-

пит на хліб починає знижу-
ватися, і зростання цін буде 
сповільнюватися. Тож і не 
дивно, що чимало пересічних 
українців намагаються замі-
нити хліб крупами.
 Додамо, що за прогно-
зами Міністерства аграрної 
політики України і Мініс-
терства сільського госпо-
дарства США, слід очікува-
ти зростання загального вро-
жаю від 4,7% (73,4 млн тонн) 
до 7,0% (75 млн тонн) від-
повідно. Зокрема, департа-
мент сільського господарства 
США прогнозує, що оскільки 
українські аграрії збільшили 
посівні площі під кукурудзу 
на 9% — до 4,97 млн га, то 
вітчизняне виробництво ку-
курудзи сягне рекордних 36 
млн тонн, а експорт станови-
тиме 30 млн тонн. Аналогіч-
на ситуація і з соняшником.
 Але великий врожай — це 
великі проблеми через певні 
ризики та економічні трудно-
щі, й насамперед логістичні, 
з якими аграрії та трейдери 
постійно стикаються. Адже 
рекордний рівень виробниц-
тва та необхідність експорту 
великих обсягів зерна впли-
вають на доставку до портів 

— через проблеми із заліз-
ничними перевезеннями. 
 Інша проблема, яка неочі-
кувано виникла перед вітчиз-
няними агровиробниками — 
значне укріплення курсу ук-
раїнської гривні з початку 
цього року, що робить поточ-
ні ціни на зерно (особливо 
на кукурудзу) вкрай непри-
йнятними для них. І це при 
тому, що в одного з головних 
конкурентів України на сві-
товому ринку зерна — Арген-
тини, місцева валюта, навпа-
ки, девальвує, що надає ар-
гентинському збіжжю кон-

курентної переваги.
 «Підвів» у нинішньому 
маркетинговому році й Єги-
пет, який є одним із постій-
них наших покупців — їх де-
ржавний оператор більш обе-
режний цьогоріч у закупів-
лях української пшениці: на 
сьогодні в тендерах ним за-
куплено на 30% менше зер-
на, ніж на аналогічну дату 
минулого року.
 Не варто забувати й про 
«принцип доміно» — здо-
рожчання зернових спричи-
нить стрибок цін на багато ін-
ших товарів та послуг. ■

євро
склав това-

рообіг між Україною і ЄС, йдеться у тре-
тьому щорічному звіті Євросоюзу.

40 млрд гривень
зібрали «на 

армію» на Волині цьогоріч, інформує управління моні-
торингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волин-
ській області.

євро
Німеччина 

виділить Україні на придбання медоб-
ладнання, повідомив у Twitter посол Ук-
раїни в Німеччині Андрій Мельник.

— у його 
проєкті 

нема нічого, що обіцяли перед виборами «слуги на-
роду», прокоментувала журналістам депутат фрак-
ції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна.

сім’ї
скористали-

ся цьогоріч програмами до-
ступного житла, похвалилися 
у Держмолодіжжитлі.

Понад  220 млн 2020-держбюджет 4421,5 млн 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Упродовж минулих двох діб офіцій-
но зафіксовано 56 випадків порушення 
режиму вогню збройними формування-
ми Російської Федерації та її посіпаками. 
Активність бойових дій не зменшується. 
Противник обстрілював позиції підроз-
ділів Об’єднаних сил із заборонених 
Мінськими угодами артилерійських сис-
тем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 
мм. А також з озброєння БМП, гранато-
метів різних систем та стрілецької зброї. 
Найгарячіше було на донецькому на-
прямку, де в районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угруповання «Схід» 
ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил 
неподалік Мар’їнки, Лебединського, 
Водяного, Авдіївки, Чермалика, Пісків, 
Тарамчука, Талаківки, Пищевика, Но-
вомихайлівки, Опитного, Новогнатівки, 
Павлополя.
 На луганському напрямку, де від-
повідальність несе оперативно-тактичне 
угруповання «Північ», гаряче було біля 
Зайцевого, Новозванівки, Луганського, 
Травневого, Катеринівки, Золотого, Но-
волуганського.
 Унаслідок ворожого обстрілу 15 жов-
тня загинуло двоє військовослужбовців 
зі складу Об’єднаних сил, 16 жовтня 
— один.  Поранення отримали п’ятеро, 
один — бойове травмування.
 15 жовтня в районі міста Авдіївка на 
Донеччині від кулі снайпера найманців 
РФ загинув стрілець-помічник гранато-
метника механізованого батальйону 92-ї 
окремої механізованої бригади ім. кошо-
вого отамана Івана Сірка 36-річний Юрій 
Громович. Побратими загиблого написа-

ли у Фейсбуці: «Вичікуючи, ніби хижа-
ки здобич, кати вистрілили тоді, коли 
боєць глянув у бійницю. Перший пост-
ріл був у залізний щит, другий — у Юрія. 
Ворожі позиції на цій ділянці фронту не-
далеко від наших, тож нелюдям знадо-
билась мить, аби здійснити підступний 
план. Куля влучила в шию і вийшла че-
рез грудну клітку. Побратими оператив-
но евакуювали бійця. Уже через кілька 
хвилин він був у санітарній машині, але 
поранення виявилось важким, несуміс-
ним із життям. Юра помер...»  У Юрія за-
лишились батьки, дружина та діти. 
 Друга втрата того дня — Ярослава 
Никоненко зі 101-ї бригади. Дочка вої-
на-«айдарівця», ветерана Афганістану 
Сергія Никоненка, який загинув 18 січ-
ня 2015 року внаслідок обстрілу росій-
ськими окупантами з РСЗВ «Град» села 
Трьохізбенка.
 Тоді після 3-ї години ночі кілька сна-
рядів поцілили у приміщення сільської 
школи, 52-річний солдат-доброволець 
Никоненко прикрив собою комплекти 
набоїв, чим вберіг не одне життя. Сам за-
знав важких поранень, помер у лікарні 
міста Щастя. Дочка займалася волон-
терством, як і батько, згодом пішла до 

ЗСУ. На передовій була як прикоман-
дирована. Загинула в районі Мар’їнки 
на Донеччині. В неї залишилася 13-річ-
на донька і сестра Богдана, теж волон-
терка.
 16 жовтня близько 21.00, під час об-
стрілу отримав несумісне з життям пора-
нення старший матрос 36-ї окремої бри-
гади морської піхоти імені контрадмірала 
Михайла Білинського Степан Криль. Ко-
мандування бригади повідомило, що Сте-
пан був родом із Луганщини, з 2015 року 
став на захист Батьківщини. «Спочивай з 
Богом брат-морпіх. Завжди з нами, завж-
ди воїн, завжди побратим», — йдеться на 
сторінці бригади у Фейсбуці.
 Під час спільної з президентом 
Латвійської Республіки Егілсом Левіт-
сом пресконференції у середу, 16 жовт-
ня, президент Зеленський запевнив, що 
розведення сил і засобів у Петрівському і 
Золотому не відбудеться, поки не буде до-
тримано сім днів «тиші», зафіксованих 
місією ОБСЄ. «Ми будемо чекати на сім 
днів «тиші». Для нас ознакою є ОБСЄ, 
яке повинно сказати, що не було пост-
рілів», — прокоментував Зеленський си-
туацію з розведенням біля Петрівського 
та Золотого. Він зауважив, що в цих міс-
цях наразі зафіксовано два дні відсут-
ності обстрілів. Проте, тільки за офіцій-
ною інформацією, Золоте 15 жовтня об-
стріляли не менше двох разів.
 А спецпредставник ОБСЄ на перего-
ворах у тристоронній контактній групі в 
Мінську Мартін Сайдік заявив про те, що 
контактній групі не вдалося узгодити но-
вий графік розведення. «Графік обгово-
рювався, але сторони консенсусу не до-
сягли», — пояснив він. ■

СПІВРОБІТНИЦТВО

Хто 
«кришуватиме» 
Канаду
Мешканці Північної Америки 
хочуть утеплювати 
свої будинки 
черепицею 
українського 
виробництва
Ірина КИРПА
Херсон

 Справжньою сенсацією став той факт, 
що інвестори з Канади віддали перевагу 
продукції херсонського підприємства, від-
мовившись від китайських аналогів. Відте-
пер стабільне фінансування переміститься 
з виробничих потужностей Піднебесної до 
українського міста на півдні України, що 
межує з окупованим Росією Кримом.
 Партнери з Канади вже оплатили групі 
ентузіастів iз Херсона випробування перс-
пективного покрівельного матеріалу, отри-
мані результати перевершили всі сподіван-
ня. Зразки покрівлі передали на херсонсь-
кий завод, де цілий місяць проводили ви-
робничі експерименти з композитними 
складовими. За словами досвідченого тех-
нолога ГК «Біолог» Сергія Новохіжнего, 
після того, як українські інженери та тех-
нологи зуміли реалізувати власні ноу-хау 
та напрацювання, зроблена на херсонсь-
кому заводі покрівля виявилася міцнішою 
та технологічнiшою за китайські аналоги. 
Особливо вразило канадських замовників 
те, що за допомогою теплової інерції пок-
рівля нагрівається вдень, а вночі віддає 
накопичене тепло під дах, тим самим про-
вітрюючи його. Крім того, пласка черепи-
ця українського походження не накопи-
чує статичної електрики, як металочере-
пиця, тому будинок не вимагає заземлен-
ня. Іноземних інвесторів також підкупив 
той факт, що екологічний чистий покрі-
вельний матеріал, зроблений в Україні, аб-
солютно нешкідливий для навколишнього 
середовища. Оцінивши високу якість ук-
раїнської продукції, замовники з Канади 
зважилися на взаємовигідне співробітниц-
тво між нашими країнами.
 Зараз тривають переговори про масштаб-
не виробництво пласкої покрівельної чере-
пиці на промислових потужностях у Хер-
соні. Йдеться про перспективу виробниц-
тва десятків тисяч квадратних метрів пок-
рівлі на місяць iз метою продажу в Канаду. 
Це досить серйозний сегмент ринку для пів-
денного регіону України, якщо врахувати, 
що контракт розрахований на досить трива-
лий час. Для бюджету Херсонської області 
це дуже вигідне співробітництво, оскільки 
йдеться не лише про додаткові робочі місця, 
а й про сотні тисяч гривень до регіонального 
бюджету щомісяця.
 Відзначимо, що останні 40 років Украї-
на не мала власних потужностей для вироб-
ництва черепиці, вся продукція повністю 
ввозилася до нашої країни імпортерами. 
Тому ентузіасти з Херсона зробили реаль-
ний прорив на міжнародний ринок, довів-
ши там самим потужний потенціал Украї-
ни. ■

■ НА ФРОНТІ

На прицілі
Наші бійці гинуть від 
снайперських куль ворога

■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Дурне й сало без хліба
Експерти прогнозують чергове здорожчання хлібобулочних 
виробів в Україні  

■

Купити чи зекономити?
Фото з сайта 112.ua.

❙
❙
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країн світу,
найбільш без-
печних для про-

живання жінок, Україна не потрапила, 
пише американський журнал National 
Geographic.

У 100 театр 
Франка
презентує у 

столиці унікальні видання про історію та сьо-
годення, за даними Міністерства культури Ук-
раїни.

прокурорів
у регіонах прой-
дуть переатеста-

цію, наголосили у прес-службі ГПУ.

українців
схвалюють перехід російсь-
комовних шкіл на навчан-

ня українською, за результатами опитування 
Київського міжнародного інституту соціології.

жителів
окупованого Донбасу перети-
нають лінію фронту не менше 

разу на місяць, написали у своєму звіті представ-
ники Міжнародної організації з міграції.
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ДОБРА СПРАВА

Театральні 
уроки щирості
У Києві уривки з творів 
Шекспіра і Ліни Костенко 
покажуть особливі митці 
Людмила КОХАН

 У приміщенні Київської малої опери 20 жов-
тня відбудеться незвичайна інклюзивна «Лан-
цюгова реакція натхнення». Три колективи 
особливих митців (пацієнти психоневрології, 
люди з синдромом Дауна та люди з аутизмом) із 
Одеси, Львова та Києва впродовж двох годин ра-
зом із глядачами творитимуть спільну театраль-
ну виставу. Ідентичні інтервенції вже відбули-
ся 15 вересня в Одесі та 5 жовтня у Львові.
 Варто відразу пояснити, чому вживається 
слово «інтервенція». Із латини це — interventio 
— «втручання», тобто до спільної імпровіза-
ції будуть залучені всі присутні. Співтворчість 
особливих акторів і гостей відбудеться не лише 
в площині театру. Присутні зможуть долучи-
тися до відтворення живопису на мольбертах 
(олія, акрил) та створити артколажі під керів-
ництвом арттерапевта Ануш Агамян; узяти 
участь у спільних театральних вправах та іг-
рах різних акторських шкіл під керівництвом 
київського режисера Сергія Ененберга.
 На думку авторів проекту, люди з особли-
вими потребами отримають унікальну мож-
ливість і неповторний досвід спілкування з 
людьми «світу норми». Адже гості інтервенції 
стануть активними учасниками і матимуть змо-
гу взаємодіяти з особливими артистами під час 
вправ-імпровізацій. Глядачі стануть свідками 
народження не тільки культурного продукту, а 
й «мистецтва діалогу». 
 Вистава-містерія буде складатися з «епі-
зодів», пов’язаних музично-ритмічною дра-
матургією, таких як: театрально-драматичні 
мініатюри театру «Будьмо» (Київ) — уривки з 
творів Шекспіра і Ліни Костенко, хореографічні 
номери ансамблю «Сонячні промінчики» (Оде-
са), уривки вистав театру тіней «Крила» (Львів). 
Під час артінтервенції звучатимуть вокальні 
номери у виконанні акторів театру «Будьмо», 
відбуватимуться перформанси брютхудожни-
ків Петра Славинського і Віктора Боровика, 
будуть представлені відеоновели про унікаль-
них художників з інвалідністю з усього світу і 
ві деоінсталяції («Наші особи», «Невимовне»).
 «Ми можемо постійно спостерігати в нашо-
му суспільстві зневажливе ставлення до людей з 
фізичними і психічними вадами, відчуження та 
ворожість щодо них. Але мистецтво так званих 
«аутсайдерів» набуває в усьому світі значення 
певної оптики, за допомогою якої сучасна люди-
на може побачити власний світ у несподіваному 
ракурсі, отримати урок щирості, беззахисного 
сприйняття реальності, властивого «наївним» 
художникам», — каже Сергій Ененберг, керів-
ник київського театру «Будьмо». — Жанр цей 
ми умовно назвемо «Зая» — за я, за ти, за ми, за 
те, щоб у нас вийшло разом взаємодіяти». 
 Алла Гуменчук, мати 26-річного сина з особ-
ливими потребами, співорганізатор львівського 
театру «Крила», розмірковує: «Люди з особли-
вими потребами оголюють реальність. Вони зні-
мають із нас, людей світу норми, маски. Адже 
вони не вміють лукавити, говорять і роблять те, 
що думають. Дивлячись на них, люди світу нор-
ми бачать, що немає обмежень людським мож-
ливостям. Це, звичайно ж, додає впевненості 
насамперед їм самим». 
 Організатори прагнуть за допомогою цьо-
го проекту усунути дискримінацію людей з ін-
валідністю в контексті доступу до якісних куль-
турно-мистецьких процесів. Вхід на подію — 
безплатний. Інклюзивна культурно-мистецька 
інтервенція «Ланцюгова реакція натхнення» 
відбудеться за підтримки Українського куль-
турного фонду. ■

■
Ліна ТЕСЛЕНКО

 Іван Бойко, Іван Карпінський, 
Іван Мамчур — три Івани з такою 
різною і водночас схожою долею. 
Відірвані від рідної землі і закинуті 
до далекого Казахстану, й лише один 
із них — Іван Мамчур — повернеть-
ся в Україну. Їхні долі знову пере-
тнуться у документальному філь-
мі «Три Івани. Історії українців у 
Казахстані» виробництва компанії 
ScreenMediaUkraine, прем’єра яко-
го відбулась у столичному кінотеатрі 
«Жовтень».  Фільм став переможцем 
конкурсу кінопроєктів патріотич-
ного спрямування, який проводи-
ло Міністерство культури України в 
2018 році. Особливо приємно, що ре-
жисером стрічки є наша колега Ма-
рина Ткачук. Саме з «України мо-
лодої» вона починала свій творчий 
шлях — прийшла сюди працювати 
ще студенткою. «Три Івани» — це її 
дебют у документальному кіно. 
 Фільм повертає нас у далекий 
1947 рік. Тоді, 21 жовтня, почалася 
сумнозвісна операція «Захід». Усьо-
го за одну добу майже 80 тисяч меш-
канців Західної України виселили в 
Казахстан. Везли в товарних ваго-
нах, мов худобу, майже два місяці. А 
потім викинули посеред лютої зими 
в голий степ — «обустраівайтєсь»! 
Герої фільму згадують, що не мали iз 
собою ніякого інструменту. Тож зем-
лянки копали хто чим міг — навіть 
алюмінієвими ложками та мисками. 
«Не було родини, в якій би ніхто не 
загинув у дорозі або в перші роки на 
чужині», — згадують учасники тих 
подій. Місцевим розповідали, що 
привезуть якихось «страшних бан-
дерівців», а приїхали насправді пе-
реважно діти, жінки, старі. Голодні 
і змучені...    
 Під депортацію потрапили ро-
дини, в яких хтось був в УПА або ж 
просто співчував повстанцям. Так 
радянська влада намагалася зни-
щити протестні настрої серед лю-
дей та залякати решту населення. 
Герой фільму Іван Карпінський, на-
приклад, отримав 25 років таборів 
тільки за те, що його спіймали на 
вулиці з книжкою Михайла Грушев-
ського... 
 «Два роки тому я поїхала в Ка-
захстан знімати сюжет для телеба-
чення до 70-ї річниці операції «За-
хід», — згадує Марина Ткачук. — 
Почуте мене вразило, бо це були 
реальні історії поламаних доль. 
Проте в самій Україні й досі мало 
хто знає, як українці опинилися в 
Казахстані, де й досі маємо велику 
діаспору. І як насправді вони там 

«піднімали цілину». Мені дуже 
хотілося задокументувати свід-
чення ще живих учасників депор-
тації. Тому й з’явилася ідея такого 
фільму». 
 Степи Казахстану — то була ве-
лика тюрма народів. Тисячі україн-
ців відбували покарання в «Кар-
лазі» (Карагандинский лагерь), че-
рез який загалом пройшло не менше 
мільйона людей. Площу «Карлагу» 
порівнюють iз територією Франції! 
Настільки він був величезний, — 
каже Марина Ткачук. — Тут вони 
працювали на шахтах, піднімали 
металургійну промисловість, буду-
вали міста. Праця була важка й ка-
торжна. Багато хто так і залишив-
ся навіки у казахських степах». 
 Хтось повернувся в омріяну Ук-
раїну вже коли заборону для спецпо-
селенців було знято. А хтось iз різ-
них причин так і залишився в Казах-
стані. «Але не було й дня, щоб я не 
думав про Україну», — каже один 

із героїв стрічки. Мрії своїх дідів 
і батьків нині втілюють у життя 
їхні діти й онуки. Показовим є при-
клад Ігоря Окуня, ще одного героя 
«Трьох Іванів» та нащадка двох де-
портованих родин. У 18 років він 
приїхав у Київ за студентським обмі-
ном, зробив цей вибір свідомо і своє 
майбутнє пов’язує тільки з Украї-
ною. Цікаво, що Ігор говорить точ-
нісінько так, як мешканці Захід-
ної України. «Мене часто запиту-
ють у Києві: «Ти з Західної?» — «Та 
ні, я — з Казахстану», — сміється 
він. Тобто українці Казахстану пов-
ністю зберегли свою ідентичність, 
вони святкують Різдво, співають ук-
раїнських пісень і готують свої стра-
ви. Вони й на чужині залишилися со-
бою, маленькою Україною у далеких 
степах. Чи можливе щось подібне в 
Росії? Відповідь очевидна... 
 Подивитися фільм «Три Івани» 
можна в неділю, 20 жовтня, на 5-му 
каналі. Початок — о 22.00. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Кабінет Міністрів ухвалив рішен-
ня про спрямування до міста Сміла 
безповоротної допомоги — 16,1 млн 
грн.
 Як наголошує голова Черкась-
кої ОДА Ігор Шевченко, ці кош-
ти критично необхідні, аби люди 
в Смілі вчасно отримали в домівки 
тепло.

 «Відбулася надважлива нарада 
у Міністерстві розвитку громад та 
територій України під головуван-
ням очільниці міністерства Альони 
Бабак. Питання порядку денного — 
критична ситуація з опалювальним 
сезоном у Смілі»,— розповідає го-
лова Черкаської ОДА. Він каже, що 
переговори були тривалі та склад-
ні. Адже спочатку йшлося про на-
дання поворотної допомоги, яку і 
місто Сміла, і Черкаська область 

не можуть собі дозволити. Хоча, за 
фінансовими показниками, міська 
влада мала змогу частково погаси-
ти борги. Але цією можливістю не 
скористалася. 
 «Під час наради я поінформував 
про фінансово-економічні розра-
хунки та необхідність вирішення 
питання, аби опалювальний сезон 
у Смілі таки почався вчасно», — 
стверджує Ігор Шевченко.
 Робимо все, додає він, щоб над-
звичайної ситуації у зв’язку з опа-
лювальним сезоном у Смілі не було. 
«Вважаю великою перемогою те, що 
питання вирішуємо не на тлі палін-
ня шин у Смілі чи в холодних лікар-
нях та школах, як це було минулого 
року», — підсумовує голова ОДА.
 Нагадаємо, що торік у Смілі міс-
цеві жителі організовували акції 
протесту через холод у квартирах, 
школах, дитсадках та лікарнях. ■

Режисерка Марина Ткачук та один із героїв фільму Ігор Окунь.❙

ПРЕМ’ЄРА

«Не було дня, щоб я 
не думав про Україну»
Історії українців, депортованих до Казахстану, 
розповіла у своєму фільмі Марина Ткачук, 
ексжурналістка «УМ»

■

ФІНАНСУВАННЯ

Тепло, сухо і комфортно
Кабмін виділив Смілі на опалення 
16 мільйнів гривень

■
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Скоротити, зменшити, 
люструвати
 Отже, у законопроекті Зе-
ленського йдеться про внесення 
змін до законів «Про судоустрій 
і статус суддів», «Про очищення 
влади» та «Про Вищу раду пра-
восуддя». Зокрема, плануєть-
ся скорочення складу Верхов-
ного Суду з 200 до 100 суддів, 
запровадження нового порядку 
формування Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів (ВККС) та 
створення комісії доброчесності 
та етики при Вищій раді право-
суддя.
 Законом також зменшується 
оклад членів Верховного Суду 
з 75 до 55 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб 
(тобто зі 145,2 тис. грн до 105,7 
тис. грн). А також вносяться 

суттєві зміни щодо суддівської 
винагороди: пропонується виз-
начити, що суддівська винаго-
рода встановлюється за єдини-
ми правилами для всіх суддів 
незалежно від умов проходжен-
ня ними кваліфікаційного оці-
нювання.
 Закон передбачає скоро-
чення складу ВККС з 16 до 12 
членів, при цьому, до ВККС за-
боронили обирати колишніх 
членів Вищої ради правосуд-
дя (ВРП). Окрім того, законо-
давець розширює категорії по-
сад, щодо яких здійснюються 
заходи з очищення влади (люс-
трації). Так, вона поширюва-
тиметься на керівників ВККС 
і Державної судової адмініст-
рації, які обіймали свої поса-
ди не менше ніж рік у період 

від 21 листопада 2013 року до 
19 травня 2019 року.
 Цікаво, що під час розгля-
ду законопроекту 16 жовтня 
нардепи спочатку провали-
ли, а потім таки підтримали 
правку №195 нардепа Русла-
на Стефанчука, в якій йшло-
ся про звільнення членів Ви-
щої ради правосуддя за по-
годженням міжнародних екс-
пертів. Без цієї правки члени 
ВРП мали б звільняти себе са-
мостійно.

«Слуги» фахівців не чують
 Зауважимо, що від так зва-
ного перезапуску судової ре-
форми Зеленським далеко не 
у захваті на Заході. Ще у ве-
ресні кілька послів Євросою-
зу і Канади розкритикували 
низку положень законопроек-
ту. А 15 жовтня посли Канади, 
Великобританії, Німеччини та 
Євросоюзу письмово звернули-
ся до спікера ВР Дмитра Разум-
кова, прем’єра Олексія Гонча-
рука та голови офісу президен-
та Андрія Богдана з проханням 
переглянути окремі положен-
ня законопроекту про реформу 
судової системи.
 Дипломати, зокрема, вка-
зали на безпідставність скоро-
чення кількості суддів Верхов-
ного Суду й застосування люст-
рації до членів ВККС. Мало цьо-
го, автори звернення висловили 
бажання зустрітися з адресата-
ми, щоб пояснити загрози окре-
мих положень ухваленого Ра-
дою законопроекту цілям зап-
ропонованої урядом реформи. А 
також порадили співпрацювати 
з Венеціанською комісією з ме-
тою приведення закону «у пов-
ну відповідність нашим спіль-
ним цінностям». У додатку до 
заяви дипломати виклали за-

уваження до законопроекту від 
ЄС, USAID та експертів із Кана-
ди.
 Утім у так званому «трикут-
нику влади» дипломатів не по-
чули. Що й казати, якщо й го-
лова Верховного Суду Вален-
тина Данішевська неоднора-
зово скаржилася, що не може 
поспілкуватися з президентом 
Володимиром Зеленським про 
його політику стосовно Верхов-
ного Суду.

Мета: поміняти суддів?
 Зокрема, пані Данішевська 
з трибуни ВР виступила про-
ти прийняття законопроек-
ту. За її словами, 19,5 тисячі 
ув’язнених чекають на судове 
рішення, 4 млн громадян Ук-
раїни щорічно звертаються до 
судів, 2 тисячі суддів не виста-
чає у судовій системі, а переза-
вантаження Верховного Суду 
вплине на стабільність судової 
системи.
 Але у фракції «Слуга наро-
ду» почули не Захід, не ВСУ, а 
Банкову. Тож уже після ухва-
лення законопроекту пані Дані-
шевська розкритикувала чер-
гову судову реформу (адже за 
останні 9 років ледь не кожен 
новий президент бажає відзна-
читися у «реформуванні» Фемі-
ди). 
 «ВСУ є тим органом, який 
прийматиме остаточне рішен-
ня не тільки у справах Коло-
мойського (справа щодо При-
ватБанку. — Ред.), а й по ви-
борах на непідконтрольних 
територіях. Тому, напевне, не-
залежний ВСУ не дуже вла-
штовує діючу владу. Оскільки 
і причин немає, і пояснень не-
має», — заявила голова ВСУ в 
етері «Радіо «Свобода».
 І додала, що судова система 

«страждає від нестачі кадрів», 
а новий закон удвічі скоро-
чує кількість суддів Верховно-
го суду: «Судді ВСУ проходили 
конкурсний відбір. І це відбува-
лося впродовж року. Тобто ко-
жен конкурс тривав майже рік. 
Визначили найкращих і при-
значили. Деякі з них працю-
ють лише 4 місяці у ВСУ. Тепер 
серед цих 192 суддів треба при-
значити гірших, тобто тих, які 
не можуть начебто далі працю-
вати у ВСУ… Можна залишити 
і 50 для того, щоб через два мі-
сяці ухвалити новий закон і за-
повнити ВСУ іншими людьми. 
Ця так звана реформа передба-
чає єдину мету — поміняти лю-
дей».
 Проте пані Данішевська ще 
сподівається, що президент ве-
тує цей закон.
 У свою чергу, експрезидент 
Петро Порошенко вважає цей 
перезапуск Феміди від свого 
наступника «атакою» на судо-
ву систему України. Мовляв, 
йдеться «де-факто про скасу-
вання судової реформи та неза-
лежності Верховного Суду».
 Окремі експерти вказують 
на те, що законопроект дав чи-
мало нових інструментів для 
реального старту впровад-
ження судової реформи. Але 
це тільки на перший погляд. 
Адже попри це залишилося 
кілька юридичних шпаринок, 
які влада може використати 
для взяття судів під свій конт-
роль. 
 Тож якими є справжні намі-
ри Банкової? І чи президент та 
його фракція «Слуга народу», 
схвалюючи цей перезапуск, 
діяли в інтересах людей чи, як 
і їхні попередники, лише в ін-
тересах влади? Відповідь отри-
маємо вже невдовзі. ■

Іван БОЙКО

 Уже не лише слідчі ДБР, а й детек-
тиви НАБУ розслідують окремі епізо-
ди діяльності колишнього генпрокурора 
Юрія Луценка на посаді. Тоді як сам Лу-
ценко ще в останні дні вересня поспіхом 
виїхав за кордон, до Великої Британії, 
щоб... вивчати англійську мову! Мовляв, 
давно планував пройти курси англійсь-
кої, тож найближчі півтора мiсяця пере-
буватиме за межами України.
 Зауважимо, що на початку жовтня 
Державне бюро розслідувань відкрило 
за заявою голови парламентської фракції 
«Слуга народу» Давида Арахамії кримі-
нальне провадження за фактом можли-
вого зловживання владою або службовим 
становищем колишнім генпрокурором 
Юрієм Луценком. За даними пана Араха-
мії, Луценко, ймовірно, «змовившись із 
народним депутатом України VIII скли-
кання та іншими особами, зловживав 
службовим становищем шляхом сприян-
ня незаконному гральному бізнесу». Сан-
кція інкримінованої статті передбачає до 
трьох років в’язниці з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади.
 Ще у серпні мріям Луценка вивчати 
англійську в Лондоні намагався зава-
дити колишній мер Києва Леонід Чер-
новецький. Адже саме за його позовом 
Окружний адміністративний суд столи-
ці відкрив провадження щодо заборони 
тоді ще генпрокурору (Рада відправи-
ла його у відставку 29 серпня. — Ред.) 

виїжджати за кордон. Позивач просить 
суд «в інтересах народу України заборо-
нити Юрію Луценку виїзд за кордон iз 
метою недопущення уникнення кримі-
нальної відповідальності за злочини, 
вчинені на посаді генерального проку-
рора».
 І доки Феміда розглядає цей позов, 
у команді самого Луценка, звісно ж, 
стверджують, що від’їзд ексгенпроку-
рора ніяк не пов’язаний з політичним 
скандалом у США та з кримінальними 
провадженнями стосовно екскермани-
ча Різницької в Україні. Тим більше, що 
позавчора Національне антикорупційне 
бюро України повідомило про відкриття 
ще 13 серпня кримінального проваджен-
ня щодо Луценка за фактом можливого 

зловживання владою чи службовим ста-
новищем. 
 Виявляється, ще 5 серпня 
Солом’янський районний суд Києва 
зобов’язав НАБУ внести відомості до 
ЄРДР відносно порушення з боку Луцен-
ка.
 Сам Луценко відреагував на пові-
домлення НАБУ у своїй звичній манері 
і дещо потролив детективів та їхнє керів-
ництво на сторінці у «Фейсбуці». 
 «Звичка моїх опонентів шукати бліх і 
видавати їх за мамонта — незмінна. Поп-
ри фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ 
присвячена тому, що я нібито не виніс до-
гану заступнику. Нічого не скажеш — 
масштабна справа», — написав ексген-
прокурор українською, вочевидь, у віль-

ний час від штудiювання англійської.
 Серед іншого, минулого тижня стало 
відомо, що 7 жовтня прокуратура Київ-
щини скасувала рішення про закриття 
кримінального провадження щодо напа-
ду працівників УДО на журналістів про-
грами «Схеми» і спричинення їм тілес-
них ушкоджень під час зйомок святку-
вання весілля сина тодішнього генпроку-
рора Юрія Луценка 9 вересня 2017 року 
на території одного із заміських комплек-
сів. Наразі провадження передано слід-
чим ДБР. ■

СУДОВА ВЛАДА

Етика і Феміда 
Верховна Рада прийняла скандальний 
президентський законопроект про 
діяльність органів суддівського врядування

■

Іван ЛЕОНОВ

Два дні знадобилося народним обранцям задля того, щоб, роз-
глянувши 330 поправок (!), таки прийняти у другому читанні і в 
цілому законопроект №1008, який передбачає перезапуск судової 
реформи за версією президента Володимира Зеленського. За За-
кон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності 
органів суддівського врядування» проголосували 236 народних 
обранців: 219 нардепів від «Слуги народу» і 17 позафракційних. І 
це попри нищівну критику «судової реформи» від Банкової обран-
цями від інших фракцій парламенту та прохання послів Канади, 
Великобританії, Німеччини та Євросоюзу переглянути окремі по-
ложення законопроекту.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Ексгенпрокурор Юрій Луценко намагаєть-
ся заперечити інформацію американських ЗМІ, 
що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані 
Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на 
відстороненні колишнього посла США в Україні 
Марі Йованович.
 Ще 8 жовтня Луценко розповів про свої 
зустрічі з Джуліані. Під час однієї з них вони 
обговорювали справу компанії Burisma, з якою 
пов’язаний син головного опонента Дональда 
Трампа на виборах у США 2020 року Джо Бай-
дена. Вже 9 жовтня у США затримали, а 10 
жовтня заарештували двох бізнесменів Льва 
Парнаса та Ігоря Фрумана — уродженців Ук-
раїни й Білорусі, які були спонсорами вибор-
чої кампанії чинного президента США Дональ-
да Трампа. Їх звинувачують у порушенні пра-
вил фінансування виборчих кампаній.
 Медіа повідомляли, що колишні генпро-
курори України Віктор Шокін та Юрій Луцен-
ко «злили» Трампу компромат на його потен-
ційного конкурента на виборах 2020 року Джо 
Байдена. За даними видання NBC News, Юрій 
Луценко є тим українським чиновником, який, 
за даними американських прокурорів, схиляв 
партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та 
Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні ко-
лишнього посла США в Україні Марі Йовано-
вич.
 Тоді як ексспецпредставник США з пи-
тань України Курт Волкер, доповідаючи у Конг-
ресі, заявив, що колишній генпрокурор України 
Юрій Луценко є ненадійним джерелом інфор-
мації.

■РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Блоха, мамонт і курси англійської 
Ексгенпрокурор Юрій 
Луценко фігурує у 
кримінальних 
провадженнях ДБР і НАБУ

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙



Олег ГАНСЬКИЙ

Апеляційний суд Англії днями задоволь-
нив апеляційну скаргу українського При-
ватБанку на рішення суду першої інстанції 
від 4 грудня минулого року про невід-
повідність юрисдикції позову фінустано-
ви до ексвласників. Суд виніс рішення, 
за яким англійська Феміда має всі пра-
ва розглядати позов націоналізованого 
«Привату» про шахрайство, вчинене за 
попередньою змовою осіб. Підозрюють-
ся його колишні власники: Ігор Коломой-
ський і Геннадій Боголюбов.

Гроші виводили у Великобританію
 Таким чином, судовий наказ про всес-
вітній арешт активів, який був отриманий 
у грудні 2017 року, залишається чинним 
до винесення судового рішення по суті. Та-
кож британські юристи дійшли висновку, 
що «коли позов про шахрайство передба-
чає відмивання коштів в особливо вели-
ких розмірах», то позов банку повинен 
розглядатися по суті в Англії.
 «Ми дуже задоволені рішенням Апе-
ляційного суду і готові рухатися далі з по-
зовом банку в Англії. Це є важливим кро-
ком для досягнення справедливості для 
банку і народу України», — прокоменту-
вав голова правління ПриватБанку Петр 
Крумханзл.
 Як відомо, перед націоналізацією 
«Привату» в кінці 2016 року Ігор Коло-
мойський і Геннадій Боголюбов написа-
ли на ім’я тодішнього Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана лист із прохан-
ням забрати банк у держвласність. Од-
ним із пунктів листа було зобов’язання 
реструктуризувати або погасити хоча б 
75% пов’язаного кредитного портфеля до 
1 липня 2017 року. Тим самим олігархи 
фактично підтвердили, що ПриватБанк 
дійсно кредитував належні їм компанії.
 У НБУ стверджували: йдеться про 
майже 100% всього кредитного портфе-
ля банку, тобто близько 200 млрд грн. 
Гроші «Привату» повертали тільки фор-
мально: банк знову і знову кредитував пі-
дозрілі компанії, часто офшорні. Як наслі-
док — виникла фінансова діра, її компен-
сувало Міністерство фінансів, випустив-
ши для «Привату» облігації внутрішньої 

держпозики на 155 млрд грн. Тобто на 5,5 
млрд доларів. Ексвласники банку Коло-
мойський і Боголюбов майже відразу піс-
ля втрати банку стали оскаржувати в ук-
раїнських судах націоналізацію і вимо-
ги до них як до ексакціонерів. У відповідь 
уже державний ПриватБанк звернувся до 
Високого суду Лондона.
 Спочатку, як відомо, суд відмовив 
українському держбанку. Юристи При-
ватБанку тільки в апеляції змогли пере-
конати суддів, що серед фіктивних ком-
паній, які виводили кошти з України, 
були дві англійські та одна валійська. 
Причому на них припадає левова част-

ка зниклих майже 2 мільярдів: із загаль-
ної суми авансів 1,912 млрд доларів 1,8 
млрд доларів пішли на територію Вели-
кобританії. Цей аргумент остаточно пе-
реконав двох суддів із трьох, що перед-
бачуване шахрайство все-таки відбува-
лося на території Великобританії.

Спочатку зателефонуй юристам
 Як пояснюють експерти, наказ про 
всесвітній арешт активів означає немож-
ливість продавати або купувати активи без 
згоди того, за чиїм позовом було застосова-
но це обмеження. На практиці це означає, 
що впродовж усього періоду панам Коло-

мойському і Боголюбову, щоби купити чи 
продати будь-які активи, необхідно спо-
чатку отримати схвалення юристів банку, 
що колись належав їм. Якщо ж відповіда-
чі проведуть операції без відома Приват-
Банку, то такі угоди відразу ж будуть за-
морожені та анульовані.
 Якщо ж з’ясується, що Коломойсь-
кий і Боголюбов приховали інформацію 
про свої активи, то цей цивільний процес 
може трансформуватися у кримінальний, 
аж до ухвалення рішення про арешт фігу-
рантів справи. 
 Прецедент уже був: проти ексглави 
ради директорів «БТА Банку» (Казахс-
тан) Мухтара Аблязова генеральна проку-
ратура цієї країни порушила кримінальну 
справу, звинувачуючи його у привласнен-
ні і розтраті чужого майна. Після цього 
банк націоналізували, Аблязова оголоси-
ли в розшук і знайшли в Лондоні. Також 
з’ясувалося, що банкір надав англійсько-
му суду неточну інформацію про свої ак-
тиви. На даний момент Аблязова розшу-
кують правоохоронні органи декількох 
країн.
 Британське правосуддя вважається 
одним із найвпливовіших і непідкупних 
у світі. Тут, як відомо, шукали правди чи-
мало олігархів з України та Росії. Головна 
особливість британських судів — преце-
дентне право. Рішення англійських судів 
визнають багато інших країн світу, насам-
перед колишні колонії Британської імпе-
рії: Канада, Австралія, Нова Зеландія, 
Гонконг. Найважливіший елемент бри-
танського правосуддя — всесвітній арешт 
активів. Від нього складно ухилитися, ос-
кільки юрисдикція англійських судів ви-
ходить за межі Великобританії. Інші краї-
ни не мають такої преференції. ■

5УКРАЇНА МОЛОДА
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Українська економіка продовжує 
приємно дивувати аналітиків: 
вітчизняний ВВП зростає швид-
ше, ніж ті передбачали. Міжна-
родний валютний фонд змінив 
свій попередній прогноз, за но-
вого зростання ВВП України за 
підсумками нинішнього року 
становитиме 3%. Такі ж самі про-
гнози і на наступний 2020 рік. 

Між Угорщиною і Туреччиною
 Рівень інфляції, на думку 
МВФ, у нинішньому році стано-
витиме 8,7%, у наступному цей 
показник знизиться до 5,9%. Де-
фіцит поточного рахунку в цьо-
му році становитиме 2,8%, а в 
наступному — зросте до 3,5%. У 
2021 році ця цифра сягне 4,3% 
ВВП. Рівень дефіциту держ-
бюджету в 2019-му становитиме 
2,2% ВВП, у 2020 році — 2,1%, у 
2021 році — 1,9%. Рівень держ-
боргу в цьому році продовжить 
знижуватися і становитиме 53% 
ВВП, у наступному — 2020-му — 
54,6%, у 2021-му — 55,3%.
 Рівень безробіття в цьому і 
наступному роках буде на рівні 
8,7% і 8,2% відповідно. У порів-
нянні з іншими країнами в групі 
ринків, що розвиваються, в Єв-
ропі Україна має середні показ-
ники. Так, найвище зростання 
ВВП у 2019 році прогнозується 
в Угорщині: 4,6%, найнижчий 
рівень — у Туреччині: 0,2%. Се-
редній показник у групі стано-
вить 1,8%.
 Аналітики Світового банку 
ставляться до нашої країни ще 
оптимістичніше: вони поліпши-
ли прогнози зростання ВВП Ук-
раїни в нинішньому році із 2,7% 
до 3,4%. У наступному і в 2021 

році вони чекають його подаль-
шого прискорення — до 3,7% і 
4,2% відповідно. При цьому ек-
сперти зазначають: якщо новий 
український уряд продовжува-
тиме реформи, ці цифри можуть 
ще збільшитися. 
 Йдеться насамперед про від-
новлення банківського кредиту-
вання і завершення реформи де-
ржбанків, створення прозорого 
ринку землі, приватизацію де-
ржпідприємств, продовження 
антимонопольної політики і про 

боротьбу з корупцією.
 Експерти Світового банку ра-
дять уряду і Національному бан-
ку України зосередитися на діях 
задля подальшого зниження ін-
фляції, відновлення міжнарод-
них резервів, вирішення поточ-
них проблем із витратами і за-
безпечення належного фінансу-
вання реформ для досягнення 
макроекономічної стабільності. 
При цьому застерігають: при-
пинення фінансування та про-
сування реформ призведе до по-

силення недовіри інвесторів і 
макроекономічної уразливості, 
а також до скорочення внутріш-
нього попиту, що в результаті 
зумовить різке падіння темпів 
зростання ВВП до 2% і нижче.

Курс гривні: 
краще, ніж передбачали
 Світовий банк при цьому ві-
рить у повільне збільшення при-
пливу чистих прямих інвести-
цій. На їхню думку, в нинішньо-
му році цей показник становити-
ме 2,2% від ВВП, а у наступному 
— 2,3%. При цьому основним 
ризиком для економіки Украї-
ни, на думку експертів Світово-
го банку, є гостра потреба у фі-
нансуванні: країні буде потрібно 
близько 11 млрд доларів щоріч-
но. Це приблизно становить 8% 
від ВВП. Кошти будуть необхід-
ні для погашення держборгу і 
фінансування бюджетного де-
фіциту в нинішньому і двох на-
ступних роках.
 При цьому експерти з МВФ 

уклали прогноз щодо курсів ук-
раїнської національної валюти. 
Вони суттєво підняли вартість 
гривні. За підсумками ниніш-
нього року, за один долар, як вва-
жають у Фонді, даватимуть 26,75 
грн, при попередньому прогнозі 
28,68 гривень. У наступному 
році  — 27,72 грн, при поперед-
ньому прогнозі 29,96 гривень. 
У 2021 році — 28,70 грн, при по-
передньому прогнозі 30,55 гри-
вень. У 2022 році долар, як пере-
дбачається, коштуватиме 29,67 
грн, хоча раніше вважали, що 
31,01 грн. ■

Британські судді хочуть дослідити, хто і як виводив кошти з ПриватБанку.
Фото з сайта focus.ua.

❙
❙

ФІНАНСИ І ФЕМІДА

Сліди ведуть у Лондон
Британський суд продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова та починає 
розглядати по суті справу про виведення коштів із ПриватБанку

■

НАШІ ГРОШІ

Краще, ніж учора
Міжнародні експерти вкотре поліпшили 
прогнози розвитку економіки України. 
Проблемою залишається гостра нестача 
фінансування

■

Вітчизняна економіка прискорюється, приємно дивуючи світових аналітиків.
Фото з сайта twimg.com.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Почім у Європі українське?
 У 2018 році обсяги торгівлі між Ук-
раїною та Євросоюзом зросли на 9%. 
При цьому Євросоюз отримав 42% за-
гальних обсягів українського експорту. 
 «Двосторонній товарообіг у 2018 
році досяг 40 млрд євро, що на 9% біль-
ше у порівнянні з 2017 роком. ЄС зберіг 
позитивне сальдо торговельного балан-
су в розмірі 4 млрд євро», — йдеться у 
звіті Єврокомісії. За цими даними, впро-
довж минулого року Україна здійснила 
прогрес у виконанні угоди про зону віль-
ної торгівлі з ЄС у деяких секторах. 
 Євросоюз позитивно оцінює прове-
дення регуляторної реформи та приве-
дення українських стандартів до норм 
ЄС, роботу щодо адаптації санітарних та 
фітосанітарних норм, у сферах митно-
го співробітництва та сприяння торгів-
лі. Але при цьому радить нашій державі 
посилити захист прав інтелектуальної 
власності та адаптувати до європейських 
правила надання державної допомоги. А 
також ЄС невдоволений новим законом 
про податок на додану вартість, який за-
бороняє відшкодування податку на до-
дану вартість при експорті ріпаку та сої.

■КЛАСИФІКАЦІЯ

 Подалі від СНД
 Міжнародний валютний фонд за-
провадив нову економічну класифікацію 
країн, відповідно до якої Україна вхо-
дить у групу «Нова Європа, яка розви-
вається», а групу «СНД» ліквідували. 
Окрім України, до цієї групи входять та-
кож Росія, Білорусь та Молдова.
 Інші 8 країн: Вірменія, Азербайджан, 
Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджи-
кистан і Узбекистан, які входили до ре-
гіональної підгрупи Кавказ і Централь-
на Азія, об’єднують із Близьким Сходом, 
Північною Африкою, Афганістаном і Па-
кистаном та сформують нову регіональну 
групу Близького Сходу і Центральної Азії.

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «Великі Вуйки»

22.45 «Гроші-2019»

00.00, 0.55 «Танці з зірками-

2019»

04.05 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

06.05, 22.05 «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 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Авантюристи»

13.50 Х/ф «Веселий 
Великдень»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

23.50 Т/с «Розвідники»

01.40 Х/ф «Білий птах із 
чорною міткою»

03.55 «Щоденник вагітної»

05.15 «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 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 23.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.50, 2.05 Зона ночі

04.40 Абзац

05.25, 6.25 Kids Time

05.30 М/с «Том 

і Джеррі шоу»

06.30 Х/ф «Деніс-
бешкетник 2»

07.50 Х/ф «Угода з 
дияволом»

09.50 Х/ф «Повернення 
Супермена»

13.00 Х/ф «Тор 2. Царство 
темряви»

15.10 Х/ф «Тор 3. 
Рагнарок»

17.50 Таємний агент

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за Ревізором

00.00 Таємний агент. 

Пост-шоу

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Т/с «Пес»

15.35, 16.15 Х/ф «Людина 

зі сталі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більш ніж правда. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-5»

22.30 Свобода слова

23.55 Т/с «Розтин покаже»

01.45 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 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, 

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 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Хроніка дня

07.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55, 1.10 

Погода на курортах

08.40 ID JOURNAL

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 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

22.15 Спостерігач

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.00 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

07.40, 11.55, 17.45, 3.15 

«Випадковий свідок»

08.15 Х/ф «Висота»
10.05 Т/с «Той, що читає 

думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.10 Т/с «Фалько»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 Т/с «МакМафія»

20.50 Т/с «Міст»

23.45 Х/ф «Азартні ігри»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.45 «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 

06.55 UA.Музика. Кліп

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

10.00 «Змова проти корони». 

Художній фільм 

11.50 «Віктор Павлік та 

PAVLIK OverDrive 

«Ні обіцянок, ні 

пробачень». Концертна 

програма

13.35 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Хорея Козацька

13.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.10 Музеї. Як це працює 

14.35 Культура діалогу 

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Морська кухня. 

Кулінарна програма

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Музика 

19.45 Доленосний 1918. 

Гетьманський переворот

20.00 Всесвітня Природна 

Спадщина. США 

— Національний парк 

Еверглейдс. Ламантини 

кришталевої річки 

21.00 Новини 

21.25 Сучасне українське 

кіно. «Маріуполіс». 

Документальний фільм 

Мантаса Кведаравічюса 

16+

22.55 UA.МУЗИКА. Кліп

23.00 Вікно в Америку

23.20 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.40 Тема дня

00.35 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

Злам парадигми

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 UA. Культура на 

Львівському BookForum

04.15 Дивацька історія 

України

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.05 «МастерШеф. 

Професіонали»

14.40, 19.00, 23.45 «Хата на 

тата»

17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.55 Т/с «Швабра»

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»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

14.30 Х/ф «Герой»

16.10 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35 Т/с «Касл-8»

23.10 Х/ф «Шість куль»
01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ейбар» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45 «AUTO ГОЛ!»

12.00 «Мілан» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

13.45 «Ніцца» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

15.30, 19.40, 21.30 Yellow

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «Мальорка» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45 «Боруссія» (Д) 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

20.40 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Брешія» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

23.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

00.35 «Маріуполь» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

02.20 «Ювентус» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

04.05 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

07.40, 13.40, 23.35 Yellow

07.50, 13.50 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

09.30, 21.35 «AUTO ГОЛ!»

09.45 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

11.30, 3.15 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.00 «Маріуполь» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

15.30 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

17.15, 1.35 «Великий футбол»

18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.50 «Шахтар» — «Колос». 

Чемпіонат України

21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

22.45 «Ейбар» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

00.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.45 «Бордо» — «Сент-

Етьєн». Чемпіонат 

Франції

05.35 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 14.05 Правда життя

09.15, 15.15, 23.40 

Суперзаводи

10.10, 17.05 Сучасні дива

11.00 Прихована реальність

11.55 Код доступу

12.55, 0.35 Речовий доказ

16.10, 21.45 НЛО з минулого

17.55 Земля 2050 р.

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.45 Містична Україна

22.40 Очима пінгвінів

02.35 Великі українці

05.15 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

11.25 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.15 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

20.00 Т/с «Доктор Хто»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.10 Х/ф «Кохання та інші 
катастрофи»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Маленький 

лікар — секретна місія 

Бодінаута»

11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Сімейка У

15.00, 19.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

22.00 Ігри Приколів

23.00 Зірконавти

00.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55 Енеїда

13.10, 21.45 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 Д/ц «Аромати Греції»

15.15 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»

16.55 Д/ц «Спільноти тварин»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Разом

19.55 Д/ц «Дикі тварини»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

22.15 Д/ц «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Розсекречена історія

04.20 Схеми. Корупція в 

деталях

04.50 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «Великі Вуйки»

22.45, 0.55 «Міняю жінку-14»

02.35 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.15 «Роман з Ольгою»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни
23.50 Т/с «Розвідники»
01.40 Х/ф «За два кроки 

від «Раю»
03.45 «Добрий вечір на 

«Інтері»
05.15 «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 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.00 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.10 Х/ф «Анаконда»

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Вар’яти

17.00, 19.00, 23.10 Хто проти 

блондинок?

01.10 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Більш ніж правда

11.05 Антизомбі. Дайджест

12.25, 13.20, 16.20 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

16.40 Х/ф «Місія 
нездійсненна»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-5»

22.45 Т/с «Менталіст»

02.35 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.20 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, 
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

07.25 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на 

курортах

08.30 Клуб LIFE

09.20, 17.45 Час громади

09.40, 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

22.15 Група продовженого 

дна

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.20 Х/ф «Совість»
07.55, 11.55, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

10.45, 19.30 Т/с «МакМафія»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 20.50 Т/с «Міст»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.15 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 «Склад злочину»
01.35 «Таємниці 

кримінального світу»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Професії»
04.35 «Правда життя»

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 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 
09.00 Новини 
09.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
10.50 Мальовничі села 
11.45 Історія ірландських 

замків. Прихід 
нормандців. 
Документальний серіал 
із циклу «Секрети 
замків Великобританії» 

12.40 Вони присягнули на 
мир і волю. Концертна 
програма до Дня 
захисника України 

13.45 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Сестри 
Тельнюк

14.10 Лекторій. Поезія 
14.35 Культура діалогу
15.10 Погляд зсередини
16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень
16.55 Морська кухня. 

Кулінарна програма 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Поезія 
19.45 Доленосний 1918. 

Гетьманат Павла 
Скоропадського

20.00 Індія. Національний 
парк Канха 

21.00 Новини 
21.30 Гала-концерт IV 

Міжнародного 
фестивалю ретро-
музики ім. Богдана 
Весоловського. 
Концертна програма на 
UA.КУЛЬТУРА

22.40 Сильна доля
23.00 Новини 
23.20 Тема дня
00.15 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 
Європи. Документальна 
програма

01.10 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 UA. Культура на 
Львівському BookForum

04.30 Дивацька історія 
України

04.45 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»
08.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.20 «МастерШеф. 

Професіонали»
14.40 «Хата на тата»
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»
18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.55 «Наречена для тата»
20.55 Т/с «Швабра»
23.45 «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»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
13.05 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Швидкий і 

жорстокий»
15.00 Х/ф «На грані»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»
00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «Лечче». 
Чемпіонат Італії

07.45 «Мальорка» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

09.30, 18.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів

10.00, 15.40, 20.40 Футбол 
NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

12.15 «Великий футбол»
13.55 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії
16.05 «AUTO ГОЛ!»
16.20 «Ейбар» 

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

18.05 Yellow
18.45, 21.50 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо» (З). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

22.55 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

00.25 Журнал Ліги Європи
01.20 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Юнацька 
Ліга УЄФА

03.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

04.05 «Маріуполь» — 
«Дніпро-1». Чемпіонат 
України

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

06.55 «Боруссія» (Д) 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

08.45 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

09.40 «Шахтар» — «Колос». 
Чемпіонат України

11.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

12.25 Журнал Ліги Чемпіонів
12.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо» (З). 
Юнацька Ліга УЄФА

13.45, 20.40 Yellow
14.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
15.50 «Маріуполь» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 
України

17.40 «Ювентус» — «Болонья». 
Чемпіонат Італії

19.30, 1.45, 3.45 Топ-матч
19.40 LIVE. «Атлетіко» — 

«Баєр». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

21.50 LIVE. «Ман Сіті» 
— «Аталанта». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

23.55 «Брюгге» — «ПСЖ». 
Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

01.55 «Олімпік» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

03.55 «Мілан» — «Лечче». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 14.05 Правда життя
09.10, 17.55 Земля 2050 р.
10.10, 17.05 Сучасні дива
11.00 Прихована реальність
11.55 Код доступу
12.55, 0.35 Речовий доказ
15.15, 23.35 Суперзаводи
16.10, 21.45 НЛО з минулого
18.55, 20.45 Секретні території
19.55, 1.40 Містична Україна
22.35 Очима пінгвінів
02.30 Скептик

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.15, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
17.00, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»
01.00 «Вірю не вірю»
02.00 Т/с «Дорогий доктор»
03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Лісовий патруль»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 23.00 Зірконавти
12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
14.00, 22.00 Сімейка У
15.00, 19.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
00.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

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, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»
11.30, 14.15 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з 

Суспільним
14.30 Д/ц «Аромати Греції»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 3.55 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 
США. Національний 
парк Йєллоустон»

17.15 Пліч-о-пліч
17.30, 4.50 Спільно
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 Д/ц «Дикі тварини»
20.30 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Схеми. Корупція в 

деталях
04.25 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЖОВТНЯ 2019
22 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Розпочалася передплата 
на «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 рн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Розпочалася передплата на «Україну молоду» 
на 2020 рік як за електронною версією Каталогу 
видань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «Великі Вуйки»

22.45, 23.45 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

00.55 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»

13.15 «Роман з Ольгою»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни

23.50 Т/с «Розвідники»

01.40 Х/ф «Жіночі радощі 
та печалі»

03.50 «Добрий вечір на 

Інтері»

05.10 «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 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.05 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.00 Х/ф «Анаконда-2: 

Полювання на 

криваву орхідею»

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.10, 21.00 Improv Live Show

17.10, 19.00 Діти проти зірок

23.40 Т/с «Сирена»

02.20 Т/с «Ми такі»

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, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.55, 13.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-5»

22.40 Т/с «Менталіст»

02.30 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 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, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.25 Хроніка дня

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.20, 

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

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.35 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
07.50, 11.55, 17.45, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

10.50, 19.30 Т/с «МакМафія»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.55 «Будьте здоровi»

14.10, 20.50 Т/с «Міст»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 «Склад злочину»

01.20 «Таємниці 

кримінального світу»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

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 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Мальовничі села 

11.45 Історія ірландських 

замків. Не жартуйте 

з лицарями. 

Документальний серіал 

із циклу «Секрети 

замків Великобританії» 

12.35 Вони присягнули на 

мир і волю. концертна 

програма до Дня 

захисника України 

13.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

14.10 Лекторій. Музика 

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини 

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Морська кухня. 

Кулінарна програма

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Література 

19.45 Доленосний 1918. 

Листопадовий чин 

Західноукраїнська 

Народна Республіка

20.00 Індія. Слідами тигра

21.00 Новини 

21.30 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Музичний 

дует Тельнюк.

Сестри у супроводі 

Національного 

президентського 

оркестру України

22.20 Сильна доля

23.00 Новини 

23.20 Тема дня

00.15 Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

– над Срібною землею. 

Документальна 

програма 

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 UA. Культура на 

Львівському BookForum

04.20 Дивацька історія 

України

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

08.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.10 «МастерШеф. 

Професіонали»

14.25 «Хата на тата»

17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «Битва екстрасенсів»

20.55 Т/с «Швабра»

23.45 «Зважені та щасливі»

02.00 «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»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Моссад-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.55 Х/ф «Орден дракона»
15.45 Х/ф «В’язень»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

00.55 Х/ф «Магнус Опус»
02.15 «Облом.UA.»

04.15 11 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Львів»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.45, 3.45 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — «Баєр». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.00, 20.40 Yellow

08.10, 1.55 «Ман Сіті» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Брюгге» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.10 «Боруссія» (Д) 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

13.55 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

16.05, 18.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

17.10 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.45 LIVE. «Аякс» — 

«Челсі». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.50 LIVE. «Інтер» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55 «Генк» — «Ліверпуль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

03.55 «Лейпциг» — «Зеніт». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.10 Журнал Ліги 

Європи

06.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

07.45, 10.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.50, 15.20, 1.20 «Шахтар» 

— «Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.45 «Атлетіко» — «Баєр». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.30 «Ман Сіті» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.10, 22.45 Yellow

17.00 «Брюгге» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.40 LIVE. «Лейпциг» 

— «Зеніт». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

00.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.05 «Аякс» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 14.15, 2.35 Правда 

життя

09.25 Земля: код знищення

10.25, 17.05 Сучасні дива

11.15 Прихована реальність

12.05 Код доступу

13.05, 0.35 Речовий доказ

15.20, 23.35 Суперзаводи

16.15, 21.45 НЛО з минулого

17.55 Земля 2050 р.

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.45 Містична Україна

22.35 Очима пінгвінів

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.10, 20.00 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.10 «Вірю не вірю»

02.10 Т/с «Дорогий доктор»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 Х/ф «Свинопас»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Зірконавти

12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00, 22.00 Сімейка У

15.00, 19.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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 «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55 Енеїда

13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ

13.45, 17.15 Пліч-о-пліч

14.30 Д/ц «Аромати Греції»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

Суспільним

16.15 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

Колумбія»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30, 4.50 Спільно

19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Розважальна програма 

з Майклом Щуром

22.15 Д/ц «Особливий загін»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.55 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЖОВТНЯ 2019
23 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 Комедія «Свати»

21.40 Комедія «Великі Вуйки»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Жахи «Імла»

04.05 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»
13.15 «Роман з Ольгою»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»
23.55 Т/с «Розвідники»
01.40 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
03.40 «Добрий вечір на 

«Інтері»
05.10 «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 Свекруха чи невістка. 

Новий сезон

12.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Слідами таємниць 

Чорнобиля. Частина 

друга

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

04.30 Абзац

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.05 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

09.50 Ревізор

12.50 Страсті за Ревізором

14.50, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

23.50 Т/с «Сирена»

02.10 Т/с «Ми такі»

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

10.00 Секретний фронт

10.45, 13.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

21.25 Т/с «Пес-5»

22.40 Т/с «Менталіст»

02.25 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 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, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 

23.55 Погода в Україні

07.25 Хроніка дня

07.55, 8.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.30 Клуб LIFE

08.40 Світла енергія

09.25, 17.45 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.15, 19.30, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.15 Спостерігач

23.15 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top Shop

06.35 Х/ф «Капітан Крокус»
07.50, 11.55, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

10.45, 19.30 Т/с «МакМафія»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 20.50 Т/с «Міст»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20, 4.00 «Правда життя»

23.45 «Склад злочину»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

03.30 «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 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 «Аромати Шотландії». 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Мальовничі села 

11.45 Історія ірландських 

замків. Зворотній удар. 

Документальний серіал 

із циклу «Секрети 

замків Великобританії» 

12.35 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ» 

13.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

13.55 UA.МУЗИКА. Кліп

14.10 Лекторій. Література 

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Кіно

19.45 Доленосний 1918. 

Антигетьманський 

переворот

20.00 Дика Африка. Африка

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

22.00 «Дім, який побудував 

Джек». Художній фільм 

18+

00.25 Новини (із 

сурдоперекладом)

00.45 Тема дня

01.40 Фільми,книги, два 

плакати. Історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського

01.50 З Мюнхена до Києва. 

Як Німеччина підтримує 

українську культуру. 

Репортаж Громадського

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 UA. Культура на 

Львівському BookForum

04.20 Дивацька історія 

України

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»

08.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.30 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.30 «Хата на тата»

17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

18.50 «Зважені та щасливі»

20.55 Т/с «Швабра»

23.45 «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»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.45 «Помста природи»

14.00 Х/ф «Наутилус: 
Повелитель океану»

15.30 Х/ф «Останній бій»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

00.55 «Облом.UA.»

04.15 11-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Десна»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Брюгге» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.45 «AUTO ГОЛ!»

08.00 «Аякс» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

09.50, 13.10 Yellow

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 Журнал Ліги Європи

11.20 «Інтер» — «Боруссія» 

(Д). Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.20 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

16.05, 1.55 «Генк» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.55 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.45 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.40 LIVE. «Гент» 

— «Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Селтік» 

— «Лаціо». Ліга 

Європи УЄФА

23.55 «Рома» — «Боруссія» 

(М)». Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.45, 3.45 Топ-матч

03.55 «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.45 «Інтер» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

10.05 «Генк» — «Ліверпуль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

11.50 «AUTO ГОЛ!»

12.05 «Ман Сіті» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55, 22.45 Yellow

14.05 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.55, 17.55 Топ-матч

16.05 «Аякс» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.05 Журнал Ліги Європи

19.00, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

20.40 Футбол NEWS

21.50 LIVE. «Динамо» (К) 

— «Копенгаген. Ліга 

Європи УЄФА

02.30 «Гент» — 

«Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

04.10 «Селтік» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 14.15 Правда життя

09.25, 17.55 Земля 2050 р.

10.25, 17.05 Сучасні дива

11.15 Прихована реальність

12.05 Код доступу

13.05, 0.25 Речовий доказ

15.20, 23.30 Ідеї, що 

перевернули світ

16.15, 21.45 НЛО з минулого

18.55, 20.45 Секретні території

19.55, 1.35 Містична Україна

22.35 Народжені мусонами

02.25 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.10, 20.00 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10, 22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.10, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.10 «Вірю не Вірю»

02.10 Т/с «Дорогий доктор»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 Х/ф «Щоденник 
слабака 4: Довга 
дорога»

11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00, 13.00, 23.00 Одного 

разу в Одесі

12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00, 22.00 Сімейка У

15.00, 19.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

00.00 Казки У Кіно

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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 «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55, 15.15 Енеїда

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 Д/ц «Аромати Греції»

16.15 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина. 

Коста Ріка»

17.15 Пліч-о-пліч

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ц «Особливий загін»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Разом

04.00 Перша шпальта

04.30 Спільно

05.00 52 вікенди

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЖОВТНЯ 2019
24 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.15 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25, 22.25 «Ліга сміху-

2019»

00.25 «Київ вечірній»

03.25 «Розсміши коміка»

05.15 «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»

11.05, 12.25 Т/с «Надія на 

порятунок»

13.15 «Роман з Ольгою»

14.25, 15.25, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 2.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Жди меня. Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.00 Х/ф «Дівчина з 
маяка»

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

11.50, 15.30 Т/с «Здрастуй, 

сестра»

17.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00 Т/с «На краю кохання»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «На краю любові»

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

04.30 Абзац

05.15, 6.00 Kids Time

05.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.05 Х/ф «Ейс Вентура 
— детектив розшуку 
домашніх тварин»

07.50 Х/ф «Ейс Вентура. 
Поклик природи»

09.40 Т/с «Будиночок на 

щастя»

14.10, 21.40, 0.00 Екси

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

02.20 Х/ф «Монстри 
атакують»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.55 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, 0.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 22.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

15.35, 16.15 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

02.20 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

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

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30 Хроніка дня

07.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

09.25, 16.45 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.15, 

19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.45 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

05.30 Х/ф «Екстрасенс»
07.55, 11.55, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечні 
друзі»

10.45, 19.30 Т/с «МакМафія»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50, 3.50 «Правда життя»

14.05, 20.50 Т/с «Міст»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Це я»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

03.20 «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 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Мальовничі села 

11.45 Історія ірландських 

замків. Сторіччя 

сум’яття. 

Документальний серіал 

із циклу «Секрети 

замків Великобританії» 

12.40 Ювілейний концерт 

Ніни Матвієнко

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи 

14.10 Лекторій. Кіно

14.35 Культура діалогу

15.10 Погляд зсередини

16.05 Культура діалогу

16.35 РадіоДень

16.55 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Музеї. Як це працює

19.45 Доленосний 1918. 

Господар землі основа 

демократії

20.05 Дика Африка. Слідами 

білих акул

21.00 Новини 

21.25 Гогольфест Дніпро. 

Вистава «Сон Аліси»

23.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

00.15 Тема дня

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 UA. Культура на 

Львівському BookForum

04.20 Дивацька історія 

України

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

08.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.45 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.30 «Хата на тата»

17.25, 21.55, 22.00 «Вікна-

Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00, 22.45 «МастерШеф»

23.10 «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»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.20 «Загублений світ»

12.55 «Помста природи»

13.40 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

15.45 Х/ф «40 днів та 
ночей»

19.25 Т/с «Перевізник-2»

23.15 Х/ф «Імперія акул»
01.00 Х/ф «Акулячий 

торнадо-5: 
Глобальне роїння»

02.20 «Облом.UA.»

04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 23.40 Yellow

06.10, 18.40 «Динамо» (К) 

— «Копенгаген». Ліга 

Європи УЄФА

08.00 Топ-матч

08.10 «Гент» — 

«Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Селтік» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

12.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.05 «Рома» — «Боруссія» 

(М). Ліга Європи УЄФА

14.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 20.25 «Шлях до 

Гданська»

16.55 «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

21.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Нант» — 

«Монако». Чемпіонат 

Франції

23.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.15 «Атлетіко» — «Баєр». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

03.35 «Майнц» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

05.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «Боруссія» 

(М). Ліга Європи УЄФА

07.45, 12.15 «Шлях до 

Гданська»

08.35, 23.55 «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

10.25 «Динамо» (К) 

— «Копенгаген». Ліга 

Європи УЄФА

13.05 «Аякс» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.50 «AUTO ГОЛ!»

15.05 «Гент» — 

«Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

16.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

17.45, 22.15 Yellow

17.55 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

20.10 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії

21.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Майнц» 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

04.05 «Нант» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 14.25 Правда життя

09.30 Земля 2050 р.

10.30, 17.10 Сучасні дива

11.20 Прихована реальність

12.15 Код доступу

13.15, 0.25 Речовий доказ

15.25, 23.30 Ідеї, що 

перевернули світ

16.20, 21.45 НЛО з минулого

18.00 За межами Землі

19.00, 20.45 Секретні території

19.55, 1.35 Містична Україна

22.35 Народжені мусонами

02.25 Історія українських 

земель

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.10 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 0.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.00, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Бандити»
20.30 Х/ф «Планета Ка-

Пекс»
01.10 «Вірю не вірю»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 Х/ф «Елвін 
і бурундуки: 
Бурундумандри»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Одного разу в 

Одесі

12.30, 13.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00 Сімейка У

15.10, 19.00 4 весілля

16.10 М/ф «Бебі-бос»

18.00, 1.10 Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Ніч у музеї»
23.00 Х/ф «Другий, 

найкращий 
екзотичний готель 
«Меріголд»

02.10 Теорія зради

03.00 БарДак

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 1.35, 3.50, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.30, 14.15 Телепродаж

11.55 Енеїда

13.10 Д/ц «Морська кухня»

14.30 Д/ц «Аромати Греції»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

Панама»

17.15 Пліч-о-пліч

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 2.25 Тема дня

19.30, 4.15 Розсекречена 

історія

20.30 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

21.25, 1.55, 5.30 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.35 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Дім, який 

побудував Джек»

03.15, 3.30 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35, 4.05 «Їмо за 

100-2019»

11.15 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

12.10 Комедія «Великі Вуйки»

16.35, 21.30 «Вечірній 

квартал-2019»

18.30, 5.10 «Розсміши коміка-

2019»

19.30, 5.55 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

23.25, 0.25 «Світське життя-

2019»

01.25 «Ліга сміху-2019»

04.35 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

06.10 «Слово Предстоятеля»

06.20 Х/ф «Ключі від неба»
08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Роман з Ольгою»

11.10 Х/ф «Ще до війни»
13.50 Х/ф «Поклич мене у 

світлу далину»
15.50 Т/с «Таїсія»

20.00, 2.30 «Подробиці»

20.30 «Круче всех. Новий 

сезон»

22.25 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

01.55 Х/ф «А життя 
продовжується»

02.55 «Орел і решка. 

Морський сезон»

03.40 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.30 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.40 Зоряний шлях

08.50, 15.20 Т/с «На твоєму 

боці»

17.00, 21.00 Т/с «Я тебе 

знайду»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Єдиний мій 

гріх»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Служба розшуку дітей

04.10, 2.10 Зона ночі

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Лунтик»

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.10 Таємний агент

08.20 Таємний агент. Пост-

шоу

10.20 Діти проти зірок

12.20 Хто проти блондинок?

14.20 Хто зверху?

16.20 М/ф «Ілля Муромець та 

Соловій Розбійник»

18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Прокляття чорної 
перлини»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця»

00.00 Х/ф «Атлантида»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.45 Особливості 

національної роботи

07.30 Я зняв!

09.25 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

15.30 Т/с «Пес-5»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Місія 

нездійсненна-6»

22.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна-5»

00.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»

02.30 Т/с «Менталіст»

5 канал

06.00 Час-Time
06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

0.20, 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, 10.55, 12.55, 

15.15, 18.55, 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

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15 Хроніка тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

15.20 Світла енергія

16.15 Кендзьор

17.15 Стоп корупції!

18.20, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05, 3.10 Лінійка 

документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

09.05 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

12.10 Т/с «Закон і порядок»

15.45, 2.15 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 1.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Невиправний 
брехун»

21.00 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро»

22.45 Х/ф «Поля»
00.40 «Реальні злочинці»

03.10 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

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 

07.05 По Азимуту. Карпати. 

Документальний цикл

08.00 Новини 

08.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

09.00 Новини 

09.10 Казки,перевірені часом. 

Жива вода. Художній 

фільм

10.45 Відкривай Україну з 

Суспільним 

11.45 По Азимуту. 

Олешківські піски. 

Документальний цикл

12.45 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

16.35 Фестивалі планети 

18.10 Концерта програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. Під 

покровом пісні 

19.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.00 Райдуга над 

Каракумами. 

Документальний 

фільм до дня 

визволення України 

від фашистських 

загарбників 

21.00 Новини 

21.20 Ігри імператорів. 

Документальний цикл, 

16+

23.00 Новини 

23.20 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька 

00.45 Міжнародний день 

джазу у Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Квартет Олексія 

Боголюбова 

01.45 Міжнародний день 

джазу

02.15 Букоголіки

03.00 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу, передача 1

03.00 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу, передача 2

04.40 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.15 «Хата на тата»

06.55 «Прокинься з 

Ектором!»

07.55 «Зважені та щасливі»

10.05 «Ток-шоу «Зважся!»

11.00 Т/с «Швабра»

19.00 «Х-Фактор»

22.00 «МастерШеф»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

10.10 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Закрита зона»

21.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд і 

Пітером Залмаєвим

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-2018»

09.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Земля, забута 
часом»

15.45 Х/ф «Ера динозаврів»
17.20 Х/ф «Люта планета»
19.10 Х/ф «Саботаж»
21.10 Х/ф «Куленепробивний 

чернець»
23.10 Х/ф «Ніндзя»
00.55 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» 

— «Аталанта». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 13.20 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Динамо» (К) 

— «Копенгаген». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.55, 22.55 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Шахтар» — 

«Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.25 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії

13.50 LIVE. «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 19.45 Yellow

16.20, 1.05 Топ-матч

16.25 LIVE. «Шальке» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 21.45 Футбол Tables

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Інтер» 

— «Парма». Чемпіонат 

Німеччини

20.55 LIVE. «Монпельє» 

— «Анже». Чемпіонат 

Франції

23.15 «Лечче» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії. Прем’єра

01.15 «Маріуполь» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

03.05 «Баєр» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

03.55 «Олімпік» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.55 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

06.30 «Селтік» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

08.15 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії

09.10 «Брюгге» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.25 «Сент-Етьєн» 

— «Олександрія». Ліга 

Європи УЄФА

13.15, 17.45, 21.25 Yellow

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

14.45, 22.45 Футбол Tables

15.55 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.50, 21.35, 23.55, 2.00 Топ-

матч

16.55 LIVE. «Олімпік» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Баєр» — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Атлетіко» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

02.15 «Шальке» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

03.05 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.00 «Інтер» — «Парма». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 0.20 Містична Україна

07.40, 18.10 Там, де нас нема

09.40 Речовий доказ

10.50, 21.00 Ідеї, що 

перевернули світ

13.25, 23.30 Сучасні дива

14.20 Земля 2050 р.

15.15 За межами Землі

16.15 Очима пінгвінів

17.15 Народжені мусонами

01.10 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Альфа і Омега: 

Зубата братва»

11.00 Х/ф «Король 
повітря»

13.00 Х/ф «Бандити»
15.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Парубоцька 
вечірка»

01.40 «Вірю не вірю»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Джастін та лицарі 

доблесті»

12.25 Х/ф «Золота зима»
13.55, 1.00 Панянка-селянка

14.55 Богиня шопінгу

16.50 Х/ф «Другий, 
найкращий 
екзотичний готель 
«Меріголд»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Зірконавти

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 Казки У Кіно

02.00 Теорія зради

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 3.00, 5.10 Новини

09.30, 3.20 Енеїда

10.35 Хто в домі хазяїн

11.00 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.35, 14.40 Телепродаж

11.50 М/с «Дуда і Дада»

12.55 Х/ф «Іван Сила»

14.55 Д/ц «Браво, шеф!»

15.55 Разом

16.30 #ВУКРАЇНІ

16.55 Пліч-о-пліч

17.15 Д/ц «Мегаполіси»

17.45 Д/ф «Альпи: Снігові 

ландшафти»

18.55 Д/ц «Супер-Чуття»

19.55 Розсекречена історія

21.25 Д/ц «Спільноти тварин»

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.20 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Громада на мільйон. 

Спеціалісти»

11.00, 12.00, 4.00 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

15.05 Комедія «Свати»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

23.50 «Ліга сміху-2019»

01.40 «Київ вечірній»

05.00 ТСН

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Скупий»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»
12.00 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон»
14.00 Х/ф «Сісcі»
16.00 Х/ф «Сіссі — молода 

імператриця»
18.00 Х/ф «Сіссі: Важкі 

роки імператриці»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Загнані»
22.50 Х/ф «22 кулі: 

Безсмертний»
01.05 «Речдок»
03.25 «Добрий вечір на 

«Інтері»
05.10 «Телемагазин»
05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Я тебе знайду»

13.00 Т/с «На краю кохання

17.00, 21.00 Т/с 

«Компаньйонка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Єдиний мій 

гріх»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Доля Марії»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.20 Зона ночі
04.55 Стендап шоу
05.45, 7.45 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 
фрикадельки 2»

09.30 М/ф «Ілля Муромець та 
Соловій-Розбійник»

11.00 Х/ф «Книга 
джунглів»

13.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Прокляття чорної 
перлини»

16.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця»

19.00 Х/ф «Після заходу 
сонця»

21.00 Х/ф «Золото дурнів»
23.20 Х/ф «Море спокуси»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Факти

05.25 Громадянська оборона

06.10 Антизомбі. Дайджест

07.10 Т/с «Відділ 44»

10.50, 13.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4»

12.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Місія 

нездійсненна-5»

15.55 Х/ф «Місія 

нездійсненна-6»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Джон Вік-2»

22.55 Х/ф «Іноземець»

01.00 Т/с «Менталіст»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 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 

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, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.15 Хроніка тижня

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10 Про військо

10.30, 3.15 Кіно з Я. Соколовою

11.15 Будемо жити

12.10, 0.20 Невигадані історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10, 23.15 Світла енергія

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.00 Top Shop
06.00 «Легенди карного 

розшуку»
06.35 Х/ф «Чекайте на 

зв’язкового»
08.00 «Страх у твоєму домі»
11.40 Х/ф «Невиправний 

брехун»
13.05 Х/ф «Непіддатливі»
14.35 Х/ф «Скарби 

стародавнього 
храму»

17.10 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро»

19.00 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

20.55 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Діамантові пси»
00.15 Х/ф «Поля»
02.05 «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 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Фестивалі планети 
08.00 Новини 
08.05 Дуда і Дада. Мультсеріал 
09.00 Новини 
09.10 Казки,перевірені часом. 

«Жар-птиця». Художній 
фільм

10.45 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. «Гусачок». 
Лялькова вистава 
Театру маріонеток

11.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. МІСТЕР 
Р-Р-Р-Р. Лялькова 
вистава Театру 
маріонеток

12.00 «Змова проти корони». 
Художній фільм 

14.00 Забуті смаки
14.35 Забуті смаки випуск 1
15.40 Америка. Південна 

Америка. унікальна 
Амазонка. 
Документальний серіал 
про природу

16.45 Америка. Південна 
Америка. Тропічний ліс. 
Документальний серіал 
про природу

17.45 UA.МУЗИКА. Кліпи 
18.05 РадіоДень. Книжковий 

ТОП 7 
19.00 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. «Логово 
Змієво». «Сон Сови» та 
«Мультагітпроп»

20.00 Розсекречена історія. 
21.00 Новини 
21.20 Норвегія. Дика природа. 

Документальний серіал 
про природу. 

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

23.00 Новини
23.20 Найкраще з Будинку 

Звукозапису 
Українського радіо. 
Джазовий квартет 
Руслана Єгорова

00.40 Міжнародний День 
Джазу в Будинку 
звукозапису 
Українського Радіо. 
Misha Mendelenko

01.35 Сучасна музика на 
UA.Культура. Rockoko

01.55 Сучасна музика на 
UA.Культура. OY Sound 
System

02.10 Букоголіки
03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 
04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

06.00, 15.00 «Хата на тата»
09.00 «Прокинься з 

Ектором!»
09.55 «МастерШеф»
13.00 «Наречена для тата»
16.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.00 «Битва екстрасенсів»
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, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 
Лойко та Аллою 
Тулинською

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 
з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 
марафон»

17.15 «Про особисте» з 
Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямому ефірі з 
Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»
22.30 Спецпроект» Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.55 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
08.55 «ДжеДАІ-2019»
09.50 Т/с «Звонар»
12.50 Х/ф «На грані»
15.05 Х/ф «Загнаний»
16.55 12-й тур ЧУ з 

футболу «Динамо» 
— «Карпати»

19.00 Х/ф «Втеча»
21.15 Х/ф «Ікар»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»
 

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.20 Топ-матч
06.10 «Атлетіко» — 

«Атлетік». Чемпіонат 
Іспанії

08.00, 17.45, 23.55 Yellow
08.10 «Шальке» 

— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.55, 20.55 Футбол 
NEWS

10.25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10.40 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

12.30 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

13.25, 1.55 Журнал Ліги 
Чемпіонів

13.55 LIVE. «Львів» 
— «Десна». Чемпіонат 
України

14.45 Футбол Tables
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат України

19.20 LIVE. «Сент-Трюйден» 
— «Гент». Чемпіонат 
Бельгії

21.20 «Великий футбол»
23.00 LIVE. «ПСЖ» — 

«Марсель». Чемпіонат 
Франції. 2-й тайм

00.05 «Аталанта» — 
«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

02.25 «Сельта» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

04.10 «Рома» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

07.45 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.40 «Лечче» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

10.30 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

11.00 «Олімпік» — «Дніпро-1». 
Чемпіонат України

12.45, 16.45, 19.45 Yellow
12.55 LIVE. «Сельта» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

13.45, 22.30 Футбол Tables
14.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
15.50, 23.40, 1.45, 3.50 Топ-матч
15.55 LIVE. «Аталанта» — 

«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

18.50 Передмова до матчу 
«Рома-Мілан». 
Чемпіонат Італії

18.55 LIVE. «Рома» 
— «Мілан». Чемпіонат 
Італії

20.55 «AUTO ГОЛ!»
21.10 Журнал Ліги Чемпіонів
21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Лаціо». Чемпіонат 
Італії

23.55 «Львів» — «Десна». 
Чемпіонат України

02.00 «Сент-Трюйден» 
— «Гент». Чемпіонат 
Бельгії

04.00 «Шахтар» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.05, 0.20 Містична Україна
07.55, 18.10 Там, де нас нема
09.55 Речовий доказ
11.05, 21.00 Ідеї, що 

перевернули світ
13.35, 23.30 Сучасні дива
14.25 Земля 2050 р.
15.25 Народжені мусонами
01.10 Прокляття відьом
02.05 Органи на експорт
02.55 Секти. Контроль 

свідомості

03.35 Дракула та інші
04.25 Мерилін Монро
05.15 Квітка Цісик

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.25 «Ух ти show»
09.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
01.00 Х/ф «Планета Ка-

Пекс»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Монстр у 

Парижі»
12.50 Х/ф «Калоші щастя»
14.00 Панянка-селянка
15.00 Богиня шопінгу
17.00 Х/ф «Ніч у музеї»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Зірконавти
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 3.35 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.30 Д/ц «Браво, шеф!»

11.35, 14.40 Телепродаж

11.50 М/с «Дуда і Дада»

12.55 Х/ф «Калоші щастя»
15.00 Д/ц «Тайська кухня»

15.25, 21.55 Бюджетники

15.55 UA:Фольк. Спогади

17.00 Перший на селі

17.30 #ВУКРАЇНІ

17.55 Д/ф «Джунглі: чари 

іншого світу»

19.05 Д/ц «Супер-Чуття»

20.00 Д/с «Таємниці 

людського мозку»

21.25 Розважальна програма 

з Майклом Щуром

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Своя земля

04.05 «Хроніка Української 

повстанської армії. 

1942-1954»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ЖОВТНЯ 2019
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Український прапор у космосі
 Капітана запасу Гайдемарі 
Стефанишин-Пайпер назива-
ють видатною жінкою-астронав-
том: вона здійснила два польоти 
й п’ять разів виходила у відкри-
тий космос, а ще вона є першою 
жінкою-астронавтом українсько-
го походження, ну і, звісно, роз-
мовляє українською мовою. Для 
України пані Гайдемарі знакова 
постать, окрім походження, ще 
й тому, що завдяки їй у космосі 
вперше замайоріли гармонійні 
космічні поєднання синьо-жов-
того українського прапора. 
 А ще Гайдемарі надавала пси-
хологічну підтримку сім’ї пер-
шого і єдиного астронавта неза-
лежної України Леоніда Каде-
нюка, коли той здійснював свою 
космічну місію. 
 Зустріч у київському Плане-
тарії була цікавою, насиченою та 
пізнавальною, особливо для до-
питливих школярів, котрих за-
хоплює все в таємничій косміч-
ній високості. 
 Окрім презентації космічних 
місій, учасником яких вона була, 
астронавт Гайдемарі демонстру-
вала й власну презентацію осо-
бистого зоряного сходження до 
космічних вершин. 
 «Я в школі добре знала мате-
матику. От і думала: а що мені ро-
бити з тією математикою? Якій 
кар’єрі віддати перевагу? — роз-
повіла про себе Гайдемарі. — Ви-
рішила піти навчатись до Масса-
чусетського технологічного уні-
верситету. По закінченні стала 
інженером». 
 Під час випускних іспитів 
члени екзаменаційної комісії за-
уважили, що Гайдемарі за всі-
ма необхідними показниками 
і якостями цілком може бути й 
астронавтом. Цей висновок фа-
хівців її порадував і засів у сві-
домості як керівництво до дії, бо 
ж вона саме з тих, хто з дитинс-
тва не лише мріє про підкорен-
ня неба, а й хто вперто слідує за 
своєю мрією. 
 З 1985 року Стефанишин-
Пайпер проходила військову 
службу у військово-морсько-
му флоті як офіцер-інженер, од-
нак мрія про те, щоб стати аст-
ронавтом, не полишала Гайде-
марі. І от у 1996 році її прийня-
ли до корпусу американських 
астронавтів (NASA-16) як кан-
дидата на політ у складі місії. А 
в 1998-му Стефанишин-Пайпер 
закінчила підготовку, після якої 
стала членом Відділу астронавтів 
NASA: спочатку в групі, яка зай-

малася спорядженням астронав-
тів у день відльоту; згодом — у 
відділі, що займається діяльніс-
тю астронавтів у відкритому кос-
мосі (EVA Branch).

«Ми розуміли всі ризики, 
але були впевнені в успіху»
 У 2002-му році Стефанишин-
Пайпер обрали спеціалістом 
місії STS-115, старт якої було 
заплановано на весну 2003. Про-
те після катастрофи шатла «Ко-
лумбія», що сталась незадовго 
до запланованого старту місії 
STS-115, відліт кілька разів пе-
реносився. І перший 12-денний 
політ астронавт здійснила восе-
ни — у вересні 2006 року. 
 Завданням місії було, се-
ред інших, доставка та встанов-
лення на Міжнародну космічну 
станцію (МКС) нових сонячних 
батарей та заміна відповідного 
обладнання. За встановлення ба-
тарей відповідала саме Стефани-
шин-Пайпер, яка стала восьмою 
жінкою астронавтом NASA, що 
здійснила вихід у відкритий кос-
мос (загалом таких виходів було 
за історію NASA 156).
 Відповідаючи на запитання, 
чи не наганяла страх до польоту 
аварія шатла «Колумбія», ка-
пітан Стефанишин-Пайпер від-

повіла: «Усі астронавти, члени 
команди, командування центру 
керування польотами розуміли 
ті ризики, що можуть виникну-
ти при виконанні місії. Ми не 
просто розуміли всі ризики, ми 
брали на себе всю відповідаль-
ність, а особисто я ніколи так не 
думала, що не повернусь на Зем-
лю. Ми були налаштовані на ро-
боту й позитивний результат». 

Сумка з інструментами стала 
космічним сміттям
 У листопаді 2008 року було 
здійснено успішний запуск аме-
риканського шатла «Індевор» у 
рамках місії STS-126. Друга місія 
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер 
тривала 16 діб. Американо-ук-
раїнська астронавтка полетіла в 
складі екіпажу (з семи астронав-
тів) «Індевор». Головною метою 
місії була підготовка МКС до пос-
тійної роботи на її борту екіпажу 
із шести осіб (замість трьох рані-
ше). До програми польоту входи-
ло проведення на зовнішній по-
верхні станції робіт з обслугову-
вання і дооснащення.
 В арсеналі космічного досвіду 
капітана Стефанишин-Пайпер 
чимало цікавих і курйозних епі-
зодів, як побутових — зсередини 
корабля, так і з відкритого про-

стору. Згадувала, що одного разу 
випустила сумку з інструментами 
у відкритий космос. 
 «Це дуже погане відчуття, 
коли ти бачиш, як твоя сумка з 
інструментами мчить у відкри-
тий космос, — тепер уже жар-
тома згадує Гайдемарі ту ситу-
ацію. — Першою думкою було 
стрибнути навздогін і спробува-
ти схопити сумку на льоту, але 
потім зрозуміла, що це ще біль-
ше погіршить ситуацію (смієть-
ся). Потім подумала, що, можли-
во, слід зателефонувати до цент-
ру керування польотами, але, зре-
штою, знайшли спосіб з колегою 
користуватись однією сумкою на 
двох і виконали поставлене перед 
нами завдання».
 До речі, сумку Гайдемарі спіт-
кала доля космічного сміття: вона 
дев’ять місяців спускалась по ор-
біті й згоріла в атмосфері. 

«Ілон Маск робить космос 
доступнішим»
 Присутніх у залі Планетарію 
також цікавило ставлення ас-
тронавтки до компанії SpaceX 
Ілона Маска. Як відомо, ком-
панія є приватним розробни-
ком серії ракет-носіїв і комер-
ційним оператором космічних 
систем. Також передбачаєть-
ся що SpaceX (і подібні їй ком-

панії) в найближчому майбут-
ньому можуть стати основним 
космічним транспортним кана-
лом. У 2012 році Маск презен-
тував перший варіант колоніза-
ції Марсу, а 2017-го — показав 
оновлений план з дослідження і 
колонізації Марса. Маск ствер-
джує, що охоплення життям де-
кількох планет може служити 
захистом від  загрози зникнен-
ня людства.
 «До SpaceX Ілона Маска я 
ставлюсь дуже добре, з великою 
повагою, бо він є мотивуючим і 
генеруючим фактором для роз-
витку освоєння космосу. Маск 
робить космос більш доступним 
і невпинно винаходить техноло-
гії для цього», — відповіла ка-
пітан Стефанишин-Пайпер.

Освоюйте космос, 
щоб захистити Землю
 «У тих, хто побував у кос-
мосі, змінюється ставлення до 
Землі, кожен починає більше 
цінувати свою планету. Пер-
ше, що кидається у вічі з кос-
мосу, — це те, яка вона краси-
ва. І те, наскільки тонка та бла-
китна лінія, що є атмосферою 
і що дає життя усьому на Зем-
лі та, водночас, захищає нас від 
тиску вакууму й космосу, — ре-
зюмує в кінці зустрічі капітан-
астронавт Гайдемарі Стефани-
шин-Пайпер. — За допомогою 
презентації я розповіла вам 
свою історію, але я хочу, щоб 
ви, підростаюче покоління, яке 
мріє про нові космічні відкрит-
тя, уже сьогодні починали ду-
мати, якою буде ваша історія. 
Не полишайте мріяти, бо саме 
це мотивує досягати того, чого 
насправді бажаєте». 
 Власне, цим зверненням 
американська жінка-астро-
навт з українським корінням 
здійснює вже свої земні місії, 
одна з яких — спонукання за-
хоплених безмежним небесним 
простором українських юнок і 
юнаків до подальшого вивчення 
і освоєння космосу, задля збере-
ження життя на Землі. ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

«Мрійте про космос, щоб захистити 
Землю», —
радить американська астронавтка українського походження 
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

■

Представники Космічного агентства України вручають 
спеціальну відзнаку.

❙
❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Хто з нас у дитинстві не марив, дивлячись у небо, далеким космосом, таємничими галактиками? Чимало 
хто хотів бути й космонавтом, відслідковуючи життєписи героїв підкорювачів галактик та зачитуючись 
фантастикою, наприклад творами Айзека Азімова про освоєння космічного простору. Але в дорослому 
житті такі дороги підкорились одиницям, напевне, тим, хто зумів залишитися впертим мрійником і ве-
ликою дитиною в душі. А захоплюються космонавтами, астронавтами однаково — і діти, і дорослі. 
Днями у київському Планетарії, у рамках міжнародного тижня космосу, відбулась зустріч з однією з 
таких легенд, американською астронавткою українського походження Гайдемарі (Гайді-Марія) Сте-
фанишин-Пайпер. 
Батьки Гайді Стефанишин-Пайпер емігрували до Америки із Західної України. Під час свого першого 
візиту в Україну, взимку 2007 року, Гайдемарі відвідала села Якимів та Новий Яричів (Львівська об-
ласть), де народився її батько, а також живуть 16 двоюрідних братів та сестер. 
Також американо-українська астронавтка зустрілась із президентом України Віктором Ющенком. 
Нинішній, другий, візит в Україну астронавт Гайдемарі Стефанишин-Пайпер присвятила виступам iз 
лекціями у навчальних закладах Харкова, Києва, Житомира та Львова.

Стефанишин-Пайпер під час 
зустрічі в київському Планетарії.

❙
❙

Наша астронавтка.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 У ніч на четвер, 17 жовт-
ня, у Барселоні загострилися 
зіткнення між поліцією і при-
хильниками незалежності Ка-
талонії, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
На кадрах iз місця подій вид-
но, що на центральних вули-
цях міста горять автомобілі та 
сміттєві баки. Уряд розглядає 
всі можливі варіанти розвитку 
подій.
 Протести в Каталонії три-
вають уже третій день. Вони 
розпочалися після того, як 
Верховний суд Іспанії виніс 14 
жовтня вироки 12 каталонсь-
ким політикам у зв’язку з ре-
ферендумом 2017 року про не-
залежність, який влада країни 
визнала незаконним. 
 Поліцейські повідомля-
ють, що протестувальники ви-
користовують «коктейлі Мо-
лотова». Демонстранти знову 
звели на центральних вулицях 
барикади та підпалили декіль-
ка автомобілів. Є постраждалі, 
але їх точна кількість поки не 
відома.
 Безлади ввечері у середу 
також відбувалися в Жироні, 
Ллейді, Таррагоні та інших 
містах автономної області.
 У понеділок кілька тисяч 
протестувальників пройшли 
маршем від центру міста до 
аеропорту Ель-Прат і забло-
кували його на знак протес-
ту проти вироків лідерам се-
паратистів. Увечері вівторка 
протести переросли в сутич-
ки з поліцією на центральних 
вулицях. Вранці у середу ка-
талонська поліція оголосила, 
що впродовж ночі був затрима-
ний 51 учасник протестів. Це 
ще більше загострило ситуа-
цію. У відповідь демонстранти 
заблокували залізничні шля-
хи та інший транспорт, а вве-
чері почали зводити барикади. 
Більшість протестувальників 
— молодь, повідомляють міс-
цеві ЗМІ.
 У ході акцій протесту в Ка-

талонії постраждали щонай-
менше 125 осіб, повідомляє 
агенція «Франс Прес» iз поси-
ланням на службу швидкої до-
помоги. По медичну допомо-
гу звернулися 72 співробітни-
ки правоохоронних органів. 
Більше всього потерпілих ви-
явилось у Барселоні, де в ніч-
них сутичках на 16 жовтня 
брали участь приблизно 40 ти-
сяч осіб.
 Каталонські політики, як і 
раніше засуджені лідери руху 
за незалежність Каталонії, за-
кликали протестувальників 
припинити насильство. Про-
тести тривають попри закли-
ки голови каталонського уря-
ду Жоакіма Торри, щоб акції 

проходили мирним шляхом. 
«Ми засуджуємо насильство. 
Ми не можемо дозволити, щоб 
ці інциденти відбувались у на-
шій країні. Це має припини-
тися саме зараз», — наголосив 
він. Раніше Торру критикува-
ли з боку іспанського уряду че-
рез те, що не засудив насильс-
тво під час протестів.
 Водночас лідер Каталонії 
виступив проти вироків ліде-
рам руху за незалежність регіо-
ну та висловив солідарність із 
протестувальниками. «Важли-
во бачити, як ці люди не спри-
ймають вироки. Це фантастич-
но бачити людей, що мобілізу-
ються», — сказав він під час 
протестного маршу в Жироні. 

Вироки іспанських судів він 
назвав «несправедливими».
 Виконувач обов’язків 
прем’єр-міністра Іспанії Педро 
Санчес заявив, що уряд країни 
готовий до рішучих дій. «Ката-
лонці та іспанське суспільство 
мають знати, що уряд розгля-
дає всі можливі сценарії. Уряд 
буде дотримуватися прав гро-
мадян на мирний протест, але 
планує боротися з групами, 
які вдаються до насильства. 
Вони хочуть, щоб ми піддали-
ся на провокацію і втягнулися 
в насилля», — сказав Санчес. 
Тим часом організатори про-
тестів очікують, що на акції у 
п’ятницю, 18 жовтня, вийдуть 
десятки тисяч людей. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Конференція президентів у 
Європейському парламенті за-
твердила призначення колиш-
ньої голови румунського анти-
корупційного агентства Лаури 
Кодруци Кевеші на посаду голо-
ви Прокуратури Європейського 
Союзу, повідомляє «Радіо «Сво-
бода». Конференція, до складу 
якої входять президент Європар-
ламенту Давід Сассолі й лідери 
політичних груп, ухвалила таке 
рішення 16 жовтня.
 Після затвердження Лаура 
Кодруца Кевеші може починати 
свою роботу в рамках семирічно-
го мандата на чолі новоствореної 
прокуратури ЄС (EPPO). Наразі 
22 країни-члени ЄС приєднали-
ся до EPPO. Європейська проку-
ратура, як очікують, має поча-
ти працювати в повному обсязі з 
2020 року. Цей незалежний ор-

ган буде відповідати за розсліду-
вання і притягнення до відпові-
дальності за злочини проти бюд-
жету Євросоюзу, шахрайства, 
корупції і транскордонні пору-
шення, пов’язані з податком на 
додану вартість, на суми понад 
10 мільйонів євро.
 Центральний апарат нового 
органу має працювати в Люксем-
бурзі у складі головного проку-
рора і колегії прокурорів-пред-
ставників усіх країн-учасниць, 
а розслідування будуть вести в 
цих країнах уповноважені про-
курори.
 До минулого року Кевеші 
очолювала Національне анти-
корупційне управління Румунії, 
що є серед країн ЄС однією з най-
більш корумпованих. На цій по-
саді вона заслужила найвищої 
похвали в міжнародних анти-
корупційних колах, проте ру-
мунський уряд ініціював її від-

ставку, звинувативши в пере-
вищенні повноважень. За її 
керівництва Національним ан-
тикорупційним управлінням 
Румунії показники засуджень за 
корупцію різко зросли. Вона пе-
реслідувала всіх корупціонерів, 
незалежно від рангів — високо-
посадовців уряду, членів парла-
менту тощо. 
 Такий масштабний наступ 
уряду на чолі з соціал-демокра-
тами на судову гілку влади за-
галом і на Лауру Кевеші зокре-
ма призвів до масових вуличних 
протестів у Бухаресті впродовж 
2017-2018 років. Звільнення Ке-
веші 9 липня 2018 року викли-
кало протести в країні. Найма-
совіший із них, приблизно сто-
тисячний, 10 серпня 2018-го 
жорстоко придушили спецза-
гони поліції.
 Бухарест не хотів, щоб про-
курором ЄС стала колишня 
керівниця боротьби з коруп-
цією в Румунії. Міністр юстиції 
Румунії заявив на початку лю-
того цього року, що зробить усе 
можливе, аби заблокувати при-
значення добре відомої за межа-
ми країни пані Лаури на посаду 
голови Прокуратури Європей-

ського Союзу. Як заявляв голо-
ва мін’юсту Румунії Тудорел То-
адер, у ЄС «не знають про злов-
живання» Лаури Кевеші, які, як 
кажуть у Бухаресті, вона вчиня-
ла, коли очолювала Національне 
антикорупційне управління Ру-
мунії.
 Тоадер, представник ліво-
центристської коаліції, що при-
йшла до влади і створила уряд у 
січні 2017 року, наказав звіль-
нити Кевеші з її посади в липні 
2018-го, звинувативши її в пе-
ревищенні повноважень. Пре-
зидент Румунії Клаус Йоханніс, 
колишній лідер правоцентрист-
ської опозиції до цього уряду, 
відмовився схвалити це звіль-
нення. Врешті, у справу втру-
тився Конституційний суд Ру-
мунії, який визнав звільнення 
Кевеші законним.
 Лаура Кевеші у грудні 2018 
року подала скаргу до Європей-
ського суду з прав людини, за-
явивши, що її звільнення було 
незаконне.
 Попри протести Румінії, в ЄС 
4 лютого назвали трьох канди-
датів на цю посаду, і Лаура Код-
руца Кевеші була визнана най-
більш бажаним iз них. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Хто боїться Лаури? 
Відому антикорупціонерку з Румунії 
затвердили на посаді прокурора ЄС 

■

Лаура Кевеші очолила новостворене відомство. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

Європарламент на 
місяць відклав початок 
роботи нової Єврокомісії
 Розпочати роботу новий 
склад Єврокомісії мав 1 листо-
пада, але початок її відтерміну-
вали на місяць. Рішення ухвали-
ли після того, як європейські за-
конодавці відхилили три кандида-
тури на посади єврокомісарів від 
Франції, Угорщини та Румунії, за-
пропоновані ексміністеркою обо-
рони Німеччини Урсулою фон дер 
Ляєн, яка очолить Єврокомісію. 
Тепер наступниця Жана-Клода 
Юнкера має за цей час знайти нові 
кандидатури від цих трьох країн.
 «Німецька хвиля» нагадує, що 
30 вересня комітет iз правових пи-
тань Європарламенту відхилив 
кандидатури єврокомісарів від 
Угорщини та Румунії через конф-
лікт інтересів. Зокрема, євродепу-
тати вважають, що кандидат від 
Угорщини Ласло Трочані, який був 
запропонований на посаду комі-
сара з розширення ЄС, не зможе 
суміщати посаду з роботою в його 
юридичній фірмі. Щодо представ-
ниці Румунії Ровани Плумб, яка 
була кандидаткою на посаду ко-
місара з питань транспорту, євро-
депутати були занепокоєні її кре-
дитами на суму майже мільйон 
євро. Пізніше євродепутати від-
хилили кандидатуру францужен-
ки Сільві Гулар, яка претендува-
ла на посаду єврокомісарки з про-
мислової політики та цифрово-
го ринку. Причиною також став 
імовірний конфлікт інтересів.

■

ГАРЯЧА ТОЧКА

Каталонія бунтує 
Демонстранти підпалюють машини і зводять барикади

■

Протести в Барселоні набирають обертів.❙

НОВИНИ ПЛЮС

Британія і ЄС досягли угоди 
про Брекзит
 Прем’єр-міністр Британії Борис 
Джонсон заявив у четвер, що Британія 
та Європейський Союз домовилися про 
«велику» нову угоду щодо Брекзиту, та 
закликав законодавців затвердити її у 
вихідні. У свою чергу, президент Євро-
комісії Жан-Клод Юнкер заявив: «Де є 
воля, там є угода — у нас є! Це спра-
ведлива і збалансована угода для ЄС та 
Великої Британії, і це відповідає нашо-
му зобов’язанню знайти рішення. Я ре-
комендую Раді ЄС схвалити цю угоду». 
Вчора у Брюсселі розпочався саміт ЄС, 
на якому лідери держав обговорять текст 
нової угоди.

Ердоган змінює союзників
 На тлі загального осуду війсь-
кової інтервенції Туреччини до Си-
рії Сполученими Штатами та Євро-
пейським Союзом, президент Туреч-
чини відмовився від запланованої 
на четвер, 17 жовтня, зустрічі в Ан-
карі з віцепрезидентом США Майком 
Пенсом, повідомляє «Франс Прес». 
Розмова мала стосуватися турець-
кого наступу в північно-східній час-
тині Сирії. Натомість ще цього місяця 
Ердоган відвідає Москву, інформує 
пресслужба Кремля. Візит турецько-
го президента пов’язаний iз подіями 
у Сирії. Анкара під приводом бороть-
би з курдськими терористами і проти 
США розпочала збройні дії у північ-
но-східних районах Сирії. Станови-
ще Росії у цій справі — неоднознач-
не. За вторгнення на територію Сирії 
санкції на Туреччину наклали США. 
Натомість Москва уникає однознач-
ної оцінки ситуації. У вівторок спе-
ціальний посланець президента Росії 
Олександр Лаврентьєв заявив, що 
турецька операція — «неприпусти-
ма». Цього ж дня відбулася телефон-
на розмова президентів Росії та Ту-
реччини. Пресслужба Кремля повідо-
мила, що Володимир Путін і Реджеп 
Ердоган задекларували продовжен-
ня спільних дій у справі врегулюван-
ня сирійського конфлікту. Розмова 
на тему ситуації в Сирії продовжува-
тиметься під час візиту турецького 
президента у Росії.

■
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«Валерій Лобановський — особливий тренер, який допоміг мені стати 

справжнім футболістом, навчив мене вірити в себе, спрямував мою 
кар’єру. Він створював переможців і команди, котрі перемагали».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Словосполучення «Ліга чем-
піонів» має у спорті неймовір-
но магічну силу. Докладаю-
чи максимальних сил, зіграти 
в основній сітці такого турні-
ру прагнуть не тільки числен-
ні представники футбольної 
царини. Так само потужним 
магнетизмом володіють «лі-
гочемпіонські» баталії у ганд-
болі, волейболі, хокеї, баскет-
болі тощо, приваблюючи до 
себе найсильніші клуби з різ-
них країн Європи.
 Южненський «Хімік» в Ук-
раїні вже давно не має собі рів-
них. Дев’ять сезонів поспіль 
ця амбітна команда з Одещини 
перебуває на вершині вітчиз-
няного жіночого волейболу. 
В останні ж роки «Хімік» усе 
активніше почав придивляти-
ся до найсильнішого клубного 
турніру Старого світу. Першу 
спробу пробитися до «еліт-ра-
унду» ЛЧ южненський колек-
тив здійснив у 2017 році, однак 
тоді у запеклій кваліфікацій-
ній боротьбі український чем-
піон поступився титулованому 
«Динамо» з Краснодара. Нато-
мість на нинішній «лігочем-
піонський» відбір у «Хіміку» 
дивляться як на чудову мож-
ливість достукатися до «осно-
ви» суперліги. Відсутність у 

кваліфікації представників iз 
потужних європейських чем-
піонатів дозволяє южненсь-
ким волейболісткам з оптиміз-
мом дивитися у майбутнє.
 «Наша мета в Лізі чемпіонів 
— пробитися до групового ета-
пу турніру», — наголосив асис-
тент головного тренера «Хімі-
ка» Дмитро Марухнич.
 Стартовий крок на цьо-
му шляху южненські волей-

болістки вже зробили, хоча в 
протистоянні другого раун-
ду кваліфікації з хорватською 
«Младостю» були близьки-
ми до фіаско. Поступившись у 
першій грі хорватському чем-
піону із «сухим» рахунком 0:3, 
«Хімік» мав не так уже й бага-
то шансів на підсумковий ус-
піх. У своїй доволі багатій єв-
рокубковій історії команда з 
Южного мала лише один випа-

док успішного подолання ета-
пу після «сухого» фіаско в пер-
шому його поєдинку. Але вдало 
проведена робота над помилка-
ми гостьового поєдинку дозво-
лила колективу головного тре-
нера Євгена Ніколаєва відіг-
рати у «Младості» серйозний 
«гандикап» і завдяки потуж-
ній підтримці своїх уболіваль-
ників дотиснути суперника в 
«золотому сеті».

 «Ми здійснили занадто ба-
гато помилок, які й призве-
ли до нашої поразки. До того 
ж, слід визнати, що «Хімік» 
досвідченіша за нас команда, 
котра вміло скористалася свої-
ми сильними сторонами», — 
відзначив очільник хорватсь-
кого чемпіона Саша Іваніше-
вич.
 У матчі ж відповіді голо-
вний акцент «Хімік» зробив 
на потужну подачу та надійний 
блок. Відтак 11 очок підопічні 
Ніколаєва заробили завдяки 
«ейсам»; 14 балів їм принесла 
вдала робота блокуючих. Вод-
ночас головною ударною си-
лою в матчі проти загребської 
команди в складі українсько-
го чемпіона була Юлія Бойко. 
У продуктивній зв’язці з но-
вобраницею команди Ольгою 
Скрипак вона здобула 27 залі-
кових пунктів, зробивши ре-
альністю вихід «Хіміка» до 
третього кваліфайн-раунду 
ЛЧ-2019/2020, де на нього очі-
куватиме зустріч iз чотирира-
зовим чемпіоном Чехії — «Оло-
моуцем». ■

ВОЛЕЙБОЛ

Дієві компоненти «хіміків»
Кращий жіночий волейбольний клуб країни вперше у своїй історії пробився до заключного раунду кваліфікації 
Ліги чемпіонів

■

Напрочуд результативна гра Юлії Бойко (№9) стала головним фактором успіху «Хіміка» у протистоянні з «Младостю».
Фото з сайта ВК «Хімік».

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Жінки. 2-й 
кваліфікаційний раунд. «Хімік» 
(Україна) — «Младость» (Хор-
ватія) — 3:0 («золотий» сет — 15:8; 
25:23, 25:23, 25:21; перша гра — 0:3).

■

Григорій ХАТА

 У новітній історії національної фут-
больної збірної подій, які міцно закар-
бувалися б у пам’яті вболівальників, 
не так уже й багато. По суті, вихід ко-
манди Олега Блохіна до чвертьфіна-
лу ЧС-2006 року досі так і залишаєть-
ся найбільшим досягненням «синьо-
жовтих». Нагадаємо, що пробилася на 
той «мундіаль» наша збірна, вигравши 
свою відбіркову групу. У статусі пере-
можця своєї кваліфікаційної групи пої-
де збірна України й на чемпіонат Євро-
пи-2020, де спробує реабілітуватися за 
провал у фінальній частині попередньо-
го Євро, де вітчизняні збірники зазнали 
трьох поразок у трьох матчах.
 Феєрична ж перемога «синьо-жов-
тих» над чинними чемпіонами конти-
ненту — португальцями, після котрої 
вони достроково виграли свою кваліфі-
каційну групу, без сумніву, додасть пі-
допічним Андрія Шевченка впевненос-
ті у власних силах.
 Хоча, за словами одного з лідерів 
«синьо-жовтих» Андрія Ярмоленка, 
збірна України вже має характер пере-
можця. Над цим компонентом в останні 

роки тренерський штаб української ко-
манди працював особливо відповідаль-
но. «Ми змінили менталітет команди — 
зараз футболісти справді демонструють 
усі свої найкращі якості», — наголосив 
Андрій Шевченко.
 При цьому розкрили українські збір-
ники не тільки свої тактичні й практич-
ні навички й уміння, важливим для до-
строкової перемоги в групі з чинним 
чемпіоном Європи на чолі з зірковим 
Крішітіану Роналду був і емоційний 
компонент. Першим, що відзначили піс-
ля перемоги «синьо-жовтих» над порту-
гальцями в Києві закордонні ЗМІ, були 
відверті й непідробні емоції двох англій-
ських «легіонерів» збірної України Ан-
дрія Ярмоленка та Олександра Зінчен-
ка, котрі від щирого серця раділи зви-
тязі над іменитим опонентом.
 «Ніколи не змінюйся, Алексе», — 
так в офіційному «Твіттері» англійсь-
кий клуб українського півзахисника — 
«Манчестер Сіті» — відреагував на його 
емоційний вибух після тріумфу над пор-
тугальцями на НСК «Олімпійський».
 Дослухавшись до поради своїх од-
ноклубників, наступного дня Зінчен-
ко зробив знаковий крок у своєму жит-

ті, запропонувавши на полі НСК «Олім-
пійський» руку та серце своїй коханій 
дівчині — вітчизняній журналістці з 
телеканалу «Футбол» Владі Седан. От-
римавши у відповідь «найважливіше 
«так» у своєму житті», Сашко вирушив 
на Туманний Альбіон захищати клубні 
кольо ри свого «МС».
 При цьому українські вболіваль-
ники очікуватимуть висадки в Англії 
значно потужнішого українського де-

санту, адже, згідно з регламентом фі-
нальної частини Євро-2020, в Лондоні, 
на «Уемблі», відбудуться три матчі гру-
пового етапу, один поєдинок 1/8 фіналу, 
обидва півфінали та вирішальний матч 
турніру. А феєричний поєдинок «синьо-
жовтих» проти чинних чемпіонів кон-
тиненту дає підстави сподіватися на їх-
ній успішний виступ на ЧЄ-2020, госпо-
дарями котрого, до слова, будуть одразу 
12 європейських міст. ■

ФУТБОЛ

Сердечні емоції
Здобувши на НСК «Олімпійський» зі збірною 
перепустку на чемпіонат Європи, на тому ж місці 
Олександр Зінченко отримав найголовніше «так» 
у своєму житті

■

Після ефектної перемоги збірної України над португальцями півзахисник 
«синьо-жовтих» Олександр Зінченко на НСК «Олімпійський» зробив пропозицію руки та серця 
своїй коханій Владі Седан.
Фото з «Інстаграм».

❙
❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  Порада старого Зями:
  — Хочеш одружитися з розум-
ною, красивою і багатою — дове-
деться одружуватися тричi.

* * *
 — Люба, сьогодні 8 Березня, мо-
жеш не мити посуд. Завтра помиєш.

* * *
 — Дівчата, ніколи не робіть чо-
ловічу роботу. Я ось удома поличку 
сама прибила, а потім три дні чолові-
кові доводила, що в мене немає ко-
ханця.

* * *
  У голлівудської актриси запита-
ли, чому вона звільнила свою кухо-
варку.
 — Ой, не питайте, готувала вона 
чудово, але всім розповідала, що пра-
цює у мене вже п’ятдесят років.

* * *
 Із пояснювальної двірника:
 — Я зовсім не був п’яний, а ле-
жав на газоні i їв траву, оскiльки зла-
малася газонокосарка, а план треба 
було виконувати за будь-яку ціну.

Стравінський на роздоріжжі
Як у прикордонний волинський Устилуг з єдиним збереженим будинком всесвітньо відомого композитора 
заманити туристів і меломанів

По горизонталі:
 1. Документ, яким Центральна 
Рада проголосила в 1918 році Неза-
лежність України. 6. Різновид пер-
шої страви. 8. Невелика театральна 
сценка. 9. Піаніст-імпровізатор, який 
грав у ресторанах чи під час демонс-
трації німого кіно. 10. «Батько» по-
латині. 11. Загальна назва для ост-
ровів центральної і південної части-
ни Тихого океану, біля Австралії. 13. 
Ім’я актриси, яка зіграла Герміону в 
серії фільмів про Гаррі Поттера. 15. 
Французький філософ, богослов і 
поет ХІІ століття, який постраждав 
через кохання до своєї учениці Елої-
зи. 17. Багатосерійний фільм. 19. 
Віслюк. 21. Верхній чоловічий одяг 
із відлогами, досить широкий, щоб 
можна було його взимку одягати по-
верх кожуха. 23. Слов’янський чак-
лун, жрець. 25. Варязький конунг, 
якого вважають засновником дина-
стії київських князів. 26. Кругла спо-
руда з колонами, увінчана куполом. 
28. Початкова назва бойових дій на 
Донбасі. 29. Картина, на якій нама-
льовані квіти чи фрукти та інші пред-
мети.
По вертикалі:
 1. Офіційна назва України як дер-
жави часів Центральної Ради. 2. Ек-
замен, випробування. 3. Держава у 
Східній Африці, що межує на півдні 
з Ефіопією, на заході із Суданом. 4. 
Спуск із гори зигзагами. 5. Фран-
цузьке містечко в Альпах. 6. Чобо-
ти з м’якої дорогої шкіри, зазвичай 

червоного чи жовтого кольору. 7. 
Місто на Київщині, де була підпи-
сана військово-політична угода, про 
яку Тарас Шевченко пізніше напи-
сав: «Отак-то, Богдане, занапастив 
єси вбогу сироту Украйну». 10. Ва-
гон у потязі, середній між купе і за-
гальним. 12. Місце в супермаркеті, 
де розраховуються за товар. 14. 
Найбільший у світі транспортний лі-
так АН-225. 16. Економічна блокада, 
припинення торговельних відносин 
із країною. 18. Умовна лінія, яка ді-
лить землю на Північну та Південну 
півкулі. 20. Український актор, який 
зіграв роль Опанаса Трубенка у філь-
мі Олександра Довженка «Земля». 
22. Московський патріарх, рефор-
ми якого спричинили старообряд-
ництво. 24. Карета з відкидним да-
хом. 27. Постанова державного зна-
чення. ■

Кросворд №114
від 11—12 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Чимало акторів, зігравши зіркову роль, на-
завжди стають заручниками своїх героїв. Щось 
подібне переживає і німецька актриса турецького 
походження Узерлі Мір’єм, що зіграла роль нашої 
легендарної співвітчизниці — Роксолани — в іс-
торичній теледрамі «Величне століття». Зйомки у 
кількох сезонах такого потужного проекту, де кож-
на серія тривала 100-120 хвилин, психологічно, та 
й фізично також, далися актрисі дуже важко. Тра-
пився навіть психологічний зрив Мір’єм, коли вона 
просто втекла зі знімального майданчика напри-
кінці роботи над третім сезоном. 
 Частково через вимоги продюсерів задля 
ролі актриса набрала зайві кілограми, а може, 
й через стреси, адже виснажлива робота, важ-
кі перельоти з Туреччини до Німеччини, де пос-
тійно проживає Узерлі, не сприяли розмірено-
му й налагодженому життю. Тож лишень після 
зйомок зірка змогла взятися за себе, привести 
своє тіло, та й душу також, до бажаних парамет-
рів. Щоб якось відійти від образу своєї знаме-
нитої героїні, актриса змінила «масть» і з рудо-

косої хуррем перетворилася на біляву сучас-
ну жінку, захопилася косметичними проце-
дурами, які не в кращий бік змінили обриси 
її обличчя, на що відразу негативно відреа-
гували прихильники таланту актриси.
 Та ось нещодавно зірка потішила своїх 
фоловерів новими фото у власному мік-
роблозі, де мала вигляд натуральної 
красуні, без будь-якого макіяжу — та-
кою, якою її полюбили мільйони гля-
дачів по всьому світу, адже «Велич-
не століття» закупили десятки теле-
компаній, відповідно — подивили-
ся сотні мільйонів глядачів на всіх 
континентах. «У кіно з’явилася 
тенденція зображати сильних 
жінок. Але іноді у спокійно-
му характері може ховати-
ся велика сила», — якось 
зізналася Мір’єм. Мабуть, 
актриса мала на увазі не 
лише свою героїню — 
Роксолану, а й себе. ■

з 21 до 27 жовтня

  Овен (21.03—20.04). Свої таланти ви 
зможете проявити вже на початку тижня. При-
чому це стосується як роботи, так i розваг. За-
вдяки кмiтливостi вдасться уникнути багатьох 
неприємних ситуацiй.
 Дні: спр. —21; неспр. — 22.

 Телець (21.04—21.05). Не варто розра-
ховувати, що швидкоплинні стосунки тривати-
муть ще довго. Вiд вас залежить, як подолати 
значні труднощі у взаєминах.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Близнюки (22.05—21.06). Для збереження 
доходів необхідно буде навчитися економити. Як 
кажуть, десять разiв помiряй, а один раз вiдрiж.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Рак (22.06—23.07). Якщо ви збережете 
хорошi стосунки з колегами, то вдасться заво-
ювати авторитет. Неабияку роль у цьому вiдiг-
рають довгостроковi проекти.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Ви звикли бути в 
центрі подій, миттєво реагувати на мінливий 
ринок й укладати найвигідніші угоди. Прибут-
ки збiльшуватимуться, вiдповiдно, збiльшать-
ся й витрати.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Діва (24.08—23.09). Ви вирішите вклас-
ти гроші в нерухомiсть. На це доведеться витра-
тити всі заощадження і навіть узяти кредит. Але 
дивiденди не примусять себе довго чекати.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Терези (24.09—23.10). У сiм’ї ви керує-
те стосунками, тож зможете погасити будь-яку 
конфліктну ситуацію, не доводячи до розриву. 
У вихiднi ви отримаєте приємнi новини.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви активні як 
у професійній сфері, так і в особистих взаєми-
нах. Ви розриватиметеся на всіх фронтах, на-
магаючись допомогти всім і кожному.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Стрілець (23.11—21.12). У вас з’являться 
новi друзi. Однак будьте обачнішими, оскiльки 
поруч може з’явитися людина, яка користува-
тиметься вашою добротою у своїх цілях.
 Дні: спр. — 27; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Через ревнощi 
у вашiй родинi часто виникатимуть скандали, 
шукайте будь-який компромiс. Щоб розрулити 
цю ситуацiю, займiться спiльною роботою.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Водолій (21.01—19.02). Коли ви нареш-
ті зрозумієте, що сімейне щастя у ваших руках, 
то почнете довіряти коханій людині. На роботi 
на вас чекає пiдвищення на посадi.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 25.

 Риби (20.02—20.03). Вам випаде на-
года зустріти людину, з якою у вас однакові 
погляди на життя. Ця зустріч може стати 
доленосною. Прислухайтеся до власної iн-
туїцiї.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. ■

НОВИЙ-СТАРИЙ ОБРАЗ

Мір’єм Узерлі 
повертається
Німецько-турецька актриса відновила свій 
натуральний образ

■

Мір’єм Узерлі.❙

19—20 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Уночi та вранцi мiсцями 
туман. Вiтер пiвденний, 3-5 м/с. Температура вночi +8...+10, 
удень +20...+22. Пiслязавтра температура вночi +8...+10, удень 
+20...+22.

Миргород: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +19...+21.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +20...+22.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +8...+10, удень +20...+22. Моршин: уночi +7...+9, 
удень +20...+22.
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