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Біля маєтку Енгельгардта 

школярі зібрали 200 

кілограмів жолудів
стор. 3»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор. 7

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

Одинадцять недругів 

«Слуги народу» 

— напівпровідники 

леді Ю?

стор. 4»

Коалiцiйнi 
пазли

Розмноження 
Шевченкового 

древа

стор.  14»

У Києві презентували 

сценарій ігрового фільму 

про Івана Миколайчука

Поетичні 
тисячі снопів 

вітру

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,892 грн 

1 € = 27,687 грн

1 рос. руб. = 0,390 грн

Погроза 
обшуком, за 
рішенням суду

РИМА ТИЖНЯ

Осінній смог
Олександр ІРВАНЕЦЬ

На цьому тижні десь 
хата горіла — 
Смогом і димом країну 
вкрила. 
Кожен як може новини 
наповнює. 
Хтось з нас, наприклад, 
злітав до Японії. 
Інші займалися всяк 
своїм ділом. 
Хтось офіційно назвався 
дебілом. 
А кілька інших (по іншій 
справі) 
Перевірятимуть на 
поліграфі.
 Але за кожен прокол і 
облом 
Осінь втішає нас пізнім 
теплом...

■

Влада намагається контролювати незалежні медіа стор. 2»
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«Суспільство чекає від ДБР тиску на корупціонерів, а не на журналістів-
розслідувачів або їхні джерела. Слідчі можуть запрошувати журналістів до 
добровільної співпраці».

Сергій Томіленко
голова Національної спілки 

журналістів України

УКРАЇНА МОЛОДА

прокурорів
Ге н е р а л ь н о ї 
п р о к у р а т у р и 

складали іспит у рамках переатестації, розповіли 
в прес-службі ГПУ.

Близько 1000 українців
цьогоріч отримали статус 
по страждалих від торгівлі 

людьми, зазначили в Міністерстві соціаль-
ної політики України.

осіб
пропали без-
вісти на оку-

пованому Донбасі, повідомили в 
СБУ.

тонн
відправив Чер-
воний Хрест 

гуманітарної допомоги мешканцям окупованого 
Донбасу, інформують у Держприкордонслужбі.

найкращим
українським вишам 
МОН виділить гроші на 

науку, заявив перший заступник міністра 
освіти і науки Юрій Полюхович.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Печерський районний суд Києва 
надав слідчим Державного бюро роз-
слідувань (ДБР) — нещодавноство-
реному правоохоронному органу для 
боротьби зi злочинами високопоса-
довців — дозвіл на тимчасовий до-
ступ до редакційної комунікації жур-
налістів програми «Схеми: корупція 
в деталях» (спільного проєкту «Радіо 
Свобода» і канала «UA:Перший»), 
які готували розслідування Mr. Petro 
Incognito — про таємну відпустку 
президента Петра Порошенка. Відео 
та текстовий матеріал були оприлюд-
нені ще в січні 2018 року. (Автори — 
Михайло Ткач і Наталка Седлецька). 
Журналісти розповіли про різдвяний 
відпочинок тодішнього глави держа-
ви на Мальдівах, куди він, за їхніми 
даними, їздив під чужим прізвищем, 
не пройшовши паспортний i митний 
контролi. 
 У цій ситуації, як не дивно, чітко 
проглядається скандальне для демок-

ратичного суспільства намагання фор-
мально через судове рішення втрути-
тися в роботу незалежних медіа.
 Нагадаємо, ДБР повідомило про 
початок розслідування можливих 
фактів організації незаконного пе-
ретину кордону Петром Порошен-
ком на початку серпня. Проваджен-
ня відкрите за заявою Андрія Порт-
нова (керівника Головного управлін-
ня з питань судоустрою адміністрації 
президента Віктора Януковича і за-
ступника (з 24 січня 2014 першого за-
ступника) керівника тодішньої АП, 
який у 2014—2015 роках перебував 
під санкціями Європейського Сою-
зу; жив у Росії, потім в Австрії і цьо-
горіч 19 травня повернувся в Украї-
ну). Досудове слідство проводять за 
статтями «службове підроблення», 
«незаконне переправлення осіб че-
рез державний кордон України», 
«використання завідомо підроблено-
го документа». 
 У результаті, Печерський суд дав 
дозвіл слідчим ДБР на тимчасовий до-

ступ до журналістських комунікацій 
та цілої низки внутрішньоредакцій-
них даних програми «Схеми». Йдеть-
ся не лише про документи, що стосу-
ються підготовки згаданого сюжету, 
а й графік роботи репортерів, опера-
торів, водіїв і навіть дані про оплату 
їхньої праці. Термін дії цієї ухвали — 
місяць. Якщо редакція не надасть за-
значену інформацію, то суд, за клопо-
танням слідчих ДБР, може отримати 
дозвіл на обшук. 
 Журналісти вважають обсяг за-
требуваних документів надмірним. У 
розповсюдженій заяві вони підкрес-
лили, що такий прискіпливий інтерес 
силовиків до процесу підготовки ма-
теріалу та загроза обшуку несуть по-
тенційні ризики розкриття джерел ін-
формації. «Зрозуміло, що виконати в 
повному обсязі ухвалу неможливо, — 
йдеться у спеціальній заяві «Схем». 
— Наприклад, редакція не надавати-
ме листування і дані про редакційний 
процес підготовки програми розсліду-
вань. Тому не можна виключати, що 
правоохоронці навмисно придумали 
підстави для здобуття права на прове-
дення обшуків». 
 Крім цього, у «Схемах» вислови-
ли занепокоєння «непрогнозованістю 
поведінки слідчих ДБР». Кажуть, що 
в серпні вже йшли на контакт зі спів-
робітниками відомства. Ті звернули-
ся до них iз проханням надати офіцій-
ні запити, які журналісти відправля-
ли під час розслідування, та відповіді 
на них. Редакція надала всі необхідні 
документи, тому не зрозуміло навіщо 
тепер «застосовувати інструмент при-
мусу під загрозою обшуків».
  «Слідство має розслідувати злочи-
ни, про які пишуть журналісти у своїх 
розслідуваннях, а не те, як журналіс-
ти робили ці розслідування, —  про-
коментував ситуацію голова Націо-
нальної спілки журналістів Украї-
ни Сергій Томіленко на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці». — Суспільство чекає 
від ДБР тиску на корупціонерів, а не 
на журналістів-розслідувачів або їхні 
джерела. Слідчі можуть запрошува-
ти журналістів до добровільної спів-
праці, до надання документів чи свід-
чень. Але погрожувати обшуками тре-
ба корупціонерам чи порушникам, аж 
ніяк не журналістам чи їхнiм редак-
ціям». ■

НА ФРОНТІ

Росiйськi 
«Гради» знову
Вiд кулi снайпера загинув Вiталiй 
Носкевич
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби офіційно зафіксовано 46 ви-
падків порушення режиму вогню збройними фор-
муваннями Російської Федерації та їхніми посі-
паками. Противник обстрілював позиції підроз-
ділів Об’єднаних сил iз заборонених Мінськи-
ми домовленостями мінометів калібру 82 мм, із 
гранатометів різних систем, стрілецької зброї та 
протитанковими керованими ракетами (ПТКР). 
Окрім того, фіксувався вогонь ворожих снайпе-
рів. 
 На донецькому напрямку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактичного угруповання «Схід» 
ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік 
Павлополя, Новотроїцького, Новоселівки Дру-
гої, Пищевика, Пісків, Красногорівки, Тарамчу-
ка, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Водяно-
го, Авдіївки, Верхньоторецького, Старогнатівки, 
Широкиного.
 На луганському напрямку в районі відпові-
дальності оперативно-тактичного угруповання 
«Північ» противник здійснив обстріли поблизу 
Золотого, Кримського, Зайцевого, Південного Но-
волуганського, Оріхового, Хутора Вільного, Лу-
ганського, Новолуганського, Новотошківського.
 За цей період через обстріли загинув один вій-
ськовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, два 
— зазнали поранень, а ще один — отримав бойове 
травмування.
 Загиблий — 35-річний сержант 28-ї окремої 
механізованої бригади імені Лицарів Зимового 
походу Віталій Носкевич. Воїн загинув у районі 
Красногорівки від кулі снайпера. Віталій Носке-
вич народився 10 серпня 1984 року, жив у місті 
Коломия Івано-Франківської області. Він — 
дев’ята бойова втрата Об’єднаних сил у жовтні.
 За даними штабу ООС, незаконні збройні фор-
мування РФ, імітуючи готовність провести роз-
ведення сил і засобів на ділянці розведення №2, 
підступно здійснили обстріли зі стрілецької зброї. 
Така цинічна поведінка свідчить про зацікав-
леність окупантів у подальшому загостренні кон-
флікту.
 Нагадаємо, що Мінськими домовленостями 
визначено, що розведення сил і засобів може бути 
здійснено лише після дотримання режиму припи-
нення вогню протягом семи діб.
 Спільною моніторинговою місією ОБСЄ опри-
люднено інформацію, що на непідконтрольній 
урядові України території зафіксовано озброєн-
ня, яке розміщене з порушенням ліній відведен-
ня. Зокрема, 19 жовтня, біля населеного пункту 
Краснолуцький, що на Луганщині, БПЛА СММ 
зафіксував 21 реактивну систему залпового вог-
ню БМ-21 «Град», а поблизу населеного пункту 
Тернове, що на Донеччині — двi самохіднi гауби-
ці 2С1 «Гвоздика».
 Водночас СММ ОБСЄ зафіксувала вороже оз-
броєння, розміщене без порушення ліній відве-
дення, але за межами визначених місць збері-
гання. Так, 19 жовтня, на основі доступних да-
них повітряного спостереження, біля Круглика, 
виявлено 26 танків (невстановленого типу), біля 
населеного пункту Мирне — вiсiм самохідних га-
убиць 2С1 «Гвоздика», 18 танків (невстановле-
ного типу), дев’ять буксируваних гаубиць Д-30 
«Лягушка» та п’ять протитанкових гармат МТ-
12 «Рапіра». Біля населеного пункту Хрусталь-
ний виявлено 10 одиниць 152-мм гаубиць «Мста-
Б» та вiсiм одиниць буксируваних гармат каліб-
ру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б». Окрім того, в районі 
населеного пункту Тернове виявлено вiсiм танків 
Т-72. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Куп’янський районний суд Хар-
ківської області виніс вирок уро-
дженцю села Курилівка, який на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» закли-
кав до створення «Федерації Півден-
но-Східних областей». Це «держав-
не» утворення, згідно з його замис-
лом, повинно було відійти до складу 
сусідньої держави, бо Донбас, Хар-
ків, Одеса та Херсон, на його думку, 
«завжди належали РФ».
 Пропагандист також постійно на-
зивав себе прихильником «російсь-
кої весни» та Новоросії, закликаючи 
своїх читачів надавати інформацій-
ну підтримку донбаським сепаратис-

там. «У цей непростий час правління 
хунти, — писав він, — ми повинні як 
ніколи триматися одне одного, коо-
перуватися, демонструючи, що вла-
да завжди за народом! Я, істинний 
прихильник «російської весни», за-
кликаю небайдужих людей вислов-
лювати свій протест фашистській 
хунті».
 У ході слідства сепаратист визнав 
свою вину і пішов на угоду з проку-
ратурою, що допомогло йому фак-
тично вийти сухим із води. Замість 
присуджених спочатку двох років 
позбавлення волі він отримав усього 
лише рік виправного терміну, хоча у 
справі не раз фігурував його «заклик 
до вчинення дій, спрямованих на на-
сильницьку зміну та повалення де-

ржавної влади в Україні».
 Вітчизняне законодавство не-
вдовзі допоможе вийти на волю і 
52-річній Марині Ковтун, яка восе-
ни 2014 року брала участь у терак-
ті, вчиненому у рок-пабі «Стіна», 
що належав групі харківських пат-
ріотів-волонтерів. Через організо-
ваний сепаратистами вибух тоді на 
лікарняне ліжко потрапило 10 осіб. 
Суд, що відбувся недавно у Київсь-
кому районному суді Харкова, за-
судив організаторку теракту до 11 
років позбавлення волі. Але, оскіль-
ки за так званим «законом Савчен-
ко» сьогодні день попереднього ут-
римання зараховується як два, жін-
ці лишилося відбути за ґратами мен-
ше року. ■

СВОБОДА СЛОВА

Погроза обшуком, 
за рішенням суду
Влада намагається контролювати незалежні медіа

■

КРИМІНАЛ

«Російська весна» не минула?
Рік неволі — за заклики створити сепаратистську «федерацію»

■

Команда «Схем».❙
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років
Херсонський морпорт 

здали в концесію, повідомив голова Хер-
сонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

На  30 українців
можуть відріз-

нити фейк від правди, такі результати дослі-
дження американського соціологічного опи-
тування USAID-Internews.

українець
шукає новини 

в росЗМІ, згідно з соціологічним опитуванням 
міжнародної організації Internews.

разів
менше українці за-

робляють за європейців, за дани-
ми дослідження GfK Purchaseing 
Power Europe 2019.

першокурсник
українських вишів 

шкодує про обрану спеціальність, поінформувала 
міністерка освіти та науки України Ганна Новосад.

Лише 11% Кожен 10-й У 8 Кожен 5-й

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

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині у Ли-
сянському лісгоспі три-
ває заготівля лісового на-
сіння. Вже традиційно до-
помагають лісівникам у 
цій кропіткій роботі і чле-
ни шкільного лісництва. 
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» в Черкась-
кому обласному управлін-
ні лісового та мисливсько-
го господарства, днями се-
микласники Лисянської 
загальноосвітньої школи 
№2 зібрали понад 200 кг 
жолудів.
 «Збір лісового насіння 
проводили з вікових дерев 
у Шевченківському ліс-
ництві та на місці пансь-
кого маєтку Енгельгардта 
в селі Будище, біля пансь-
кого ставу та в урочищі 
«Шевченківська Дача». 
Жолуді збирали й із дуба 
Тараса Шевченка. За сло-

вами лисянських лісівни-
ків, урожай на цьому де-
реві цьогоріч невеликий, 
проте посівний матеріал 
усе ж таки вдалось заго-

товити», — розповідають 
черкаські лісівники.
 Окрім жолудів, заго-
товили насіння з вікових 
дерев гіркокаштана кінсь-

кого, що зростають на алеї 
панської садиби Енгель-
гардтів. Вирощені сіянці 
із зібраного насіння у на-
ступному році використа-
ють в озелененні школи та 
створенні пам’ятних лісо-
вих насаджень.
 Загалом же Лисянсь-
кий лісгосп цього року за-
готовив 12 тонн лісового 
насіння. З них 8 тонн дуба 
звичайного, 2 тонни дуба 
північного, 2 тонни горі-
ха чорного. Крім того, за-
готовлено насіння ясена, 
акації, гледичії, абрикоси, 
маслинки вузьколистої.
 «Усе заготовлене лісо-
ве насіння відсортують, 
оброблять від шкідників, 
хвороб і закладуть на зи-
мове зберігання, щоб уже 
навесні висіяти його у лі-
сові розсадники та вико-
ристати при створенні лі-
сових культур», — наго-
лошують лісівники. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Дві цільові програми будівництва і придбан-
ня доступного житла та молодіжного житлового 
кредитування були прийняті у Харкові на період 
2010—2020 років. Наразі термін їх дії завершуєть-
ся, тому на наступній сесії міськради депутати роз-
глядатимуть доцільність продовження фінансової 
підтримки містян, які готові купувати квартири на 
запропонованих муніципалітетом умовах. 
 Як повідомив на узгоджувальній раді ди-
ректор департаменту економіки та комунально-
го майна Дмитро Гармаш, мерія запропонує місь-
краді пролонгувати дію обох проєктів ще на п’ять 
років, збільшивши фінансування, відповідно, на 
20 і 10 мільйонів гривень. У результаті, загальний 
бюджет програм зросте до 100 мільйонів, завдя-
ки чому люди стоятимуть у черзі на пільгу не біль-
ше року. 
 Очікується також, що завдяки певним змі-
нам у структурі проєктів помітно зросте кількість 
їх учасників. «Ми побачили, що ця програма ста-
ла популярною і за всіма напрямами сформува-

лася черга. Тому ми пропонуємо ввести ще одну 
послугу і залучити банки, — прокоментував ситу-
ацію Дмитро Гармаш. — Тобто харків’яни, які сто-
ять на квартирному обліку та у реєстрі за програ-
мами, зможуть звернутися до державного банку 
по кредит. Якщо там ухвалять рішення про вида-
чу грошей, то передадуть нам документи, і ми далі 
працюватимемо по компенсації частини вказаних 
відсотків». 
 Наразі скористатися пільговим кредитом мо-
жуть усі молоді люди, віком до 35 років. Ті з них, 
хто вже одружився і має одну дитину, отримують 

право на безпроцентний кредит, а для батьків двох 
і більше дітей обсяг самого кредиту зменшується 
на 25-50 відсотків. Пільговим кредитуванням та-
кож можуть скористатися чиновники, працівники 
освітньої сфери, учасники АТО, вимушені пересе-
ленці, які проживають у Харкові. Житлові проєкти 
серед містян мають досить високий попит. Мину-
лого року завдяки підтримці міськвиконкому но-
восілля справили більше сотні родин. Упродовж 
цього року на реалізацію обох програм уже вит-
ратили майже 50 мільйонів гривень, але черга на 
пільгове житло продовжує рости. ■

БАНК ІДЕЙ

Екологічна 
дорога до 
взаєморозуміння 
Понад 3 тисячі шкіл подавали 
пропозиції покращення 
навколишнього життя

Людмила КОХАН

 Фінал масштабного всеукраїнського освітнього 
проекту «Відкривай Україну» відбувся під назвою 
«Ідентифікація 2.0». Представляли свої розробки у 
київському Палаці спорту та змагалися за головний 
приз — навчальну поїздку за кордон — 26 команд 
підлітків на чолі з учителями-менторами з різних 
населених пунктів країни. На старті взяли участь 
понад 3 тис. шкіл. Далі упродовж року розробляли 
та втілювали свої задуми у життя.
 Цьогоріч перемогла команда «Мix» із Новограда-
Волинського, представивши «Театр життя». Пере-
глянувши всі культурні місця у місті, діти дійшли  
висновку, що не мають локації для творчого, со-
ціального та саморозвитку. І захотіли знайти якесь 
вирішення цієї проблеми. Було багато ідей, але зу-
пинились на одній — сучасній інтерпретації со-
ціального театру, в якому головними стають безпо-
середньо підлітки та діти, які виступають у ролях і 
сценаристів, і акторів. Глядачі, які будуть приходи-
ти на покази їхніх вистав, також зможуть побачити 
проблеми, про які зазвичай мовчать.
 «Срібло» отримали School Vaners із міста Ва-
раш, які створили та реалізували проєкт «Зв’язок 
поколінь». Його метою є організація змістовного 
дозвілля людей старшого віку. Діти вже організо-
вували їм тематичні вечори (займалися рукоділлям, 
знайомили з ґаджетами, проводили музичний вечір, 
грали в настільні ігри), але, щоб досягти значного 
результату, вирішили робити активності на постій-
ній основі. 
 А «бронза» дісталася команді «ЕкоАрт» із Ма-
лої Білозерки  з проєктом New roads — new life, що з 
англійської перекладається як «Нові дороги — нове 
життя». Оскільки в селі взагалі немає тротуарного 
покриття, команда знайшла альтернативне вирі-
шення цієї проблеми: буде створювати екологічно 
чисту плитку з переробленого пластику, рятуючи 
екологію і покращуючи стан доріг. Пластикове пок-
риття планують робити в будь-якому кольорі й фор-
мі, а термін експлуатації такої плитки має переви-
щувати 50 років. 
 Учасники та гості фінального заходу мали мож-
ливість послухати концерт українських артистів. 
Illaria, Nesprosta, Ilchy, Хac, Лeв Шуров, Balaklava 
Blues та інші музиканти заспівали пісні на вірші ук-
раїнських поетів, які входять до шкільної програ-
ми.
 Освітній проєкт «Відкривай Україну» — це про-
грама, спрямована на успішну інтеграцію підлітків 
у суспільство через надання їм можливостей для вті-
лення їхніх ідей. ■

■

Віктор КИЧКО
Донецьк

 У пріснопам’ятні радянсь-
кі часи дуже полюбляли урочисто 
відзначати трудові звитяги. Зда-
дуть в експлуатацію місток через 
річку-невеличку, а литаври грим-
лять на весь Радянський Союз та 
його околиці... А хто буде їздити 
тим містком та що возитимуть ним 
— то байдуже. Як у тій історії, коли 
побудували міст, а ним їздити ні-
кому, хіба три корови за день про-
йдуть та проїде бочка з водою.
 Дещо схоже трапилось дня-
ми у достославній «ДНР» — тут 
із великою помпою відкрили міст 
на перегоні між станціями Горлів-
ка та Пантелеймонівка. Цю будів-
лю навіть за моєї буйної фанта-
зії епохальною важко назвати — 
проліт мосту всього 27 метрів. Під 
звуки фанфар та урочисті промо-
ви розрізали, як годилось в СРСР, 
червону стрічку. А з промови при-
сутнього на урочистостях ватаж-
ка «ДНР» виходило, що псев-
дореспубліка буде жити значно 

краще, дорога з’єднає її з матін-
кою-Росією, куди підуть ванта-
жі і поїдуть пасажири з комфор-
том туди і назад. А там до омрія-
ного входження у Росію залишить-
ся один крок.
 Та у цієї чудової мрії немає 
відповіді на головне питання: а 
що будуть возити цим містком до 
Росії? Вугілля? Так там і свого ді-
вати ніде, а до того ж, видобуток 
донецького обходиться значно 
дорожче. Раніше, бувало, возили 
метал, руду, так зараз їх і на свої 
по треби не вистачає.
 Людям же їздити з Пантелей-
монівки до Горлівки і назад особ-
ливої потреби нема, хіба що у 
вихідні відвідати Микитівський 
ринок у Горлівці, так туди і ав-

тобуси курсують. Схоже, замість 
економічних міркувань тут заба-
жалось подудіти у мідні труби та 
показати Росії, що, прибравши до 
рук Донбас, вона одержить вдос-
таль продукції донецької індус-
трії. Та треба буде спочатку від-

будувати заводи, більшість яких 
розбито. Та й український народ, 
треба сподіватись, не буде спокій-
но на це дивитись і свою землю 
просто так не віддасть. 
 Так що містком, окрім корів, 
пересуватися буде нікому. ■

У Київ з’їхалися аж 26 команд ініціативних підлітків.
Фото надане організаторами.

❙
❙

«ДОНБАСНАШ»

Місток для трьох корівок
Про інфраструктуру сепаратистів

■

ДОБРА СПРАВА

Розмноження Шевченкового древа
Біля маєтку Енгельгардта школярі зібрали 200 кілограмів жолудів

■

Учні шкільного лісництва з Лисянки збирають жолуді 
з вікових дубів.
Фото надане пресслужбою Черкаського обласного управління 

лісового та мисливського господарства.

❙
❙
❙
❙

МУНІЦИПАЛІТЕТ

Квартира у складчину
Харківська міська рада — «за» кредити 
на житло за низькою банківською ставкою

■

Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.❙
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...«Ти мух від бджіл відрізняєш?»
 Отже, про можливий розкол моноко-
аліції політологи й експерти говорили 
ще до початку роботи парламенту. Сиг-
нали були різні, але непублічні, аж от. 
Днями у не так давно створеному парла-
ментському сімействі умовної монобіль-
шості розгорівся чималий скандал. «Слу-
ги» його приховувати від народу не ста-
ли — луна від битого посуду та брязкоту 
каструль рознеслась по всіх усюдах. Так 
буває, коли сходяться наосліп (інтернет-
знайомствами частенько, м’яко кажучи, 
користуються маніпулятори) або прос-
то наївно думаючи, що от зі мною він (чи 
вона) стане іншою людиною. А в ниніш-
ній владі й довкола неї чимало тих, хто 
увірвався на високі щаблі політичного 
бомонду таки з інтернету. Головне, щоб 
під знаменом Зеленського. Але тоді ніх-
то не думав, що то не прогресивні програ-
ми, а справжні віруси. І що тепер, прези-
денте? Напевне, приблизно, так? «Із на-
півзруйнованого дерев’яного сортира 
вилізає, весь у лайні, Вінні-Пух. Паць із 
глибокою зацікавленістю питає: «Вінні, 

ти взагалі мух від бджіл відрізняєш?». 
 Хоча не всі версії анекдотичні, як-от: 
може, так і треба? Кому? Історичному ходу. 
Можливо, це і є запрограмований рівень 
«інтриги», що її Банкова триматиме доти, 
доки не складе нові коаліційні пазли.

Не кожен «слуга» — більшовик
 Отже, фабула така. Одинадцять пар-
ламентських «слуг народу» офіс прези-
дента запідозрив у взятті хабара і готує 
масштабну перевірку на детекторі брех-
ні. Спеціалізована антикорупційна про-
куратура відкрила справу про хабарниц-
тво проти депутатів «СН». Ідеться про 
можливий відкат за відмову ліквідувати 
схему соратника Коломойського.
 Напередодні ексдепутат Сергій Ле-
щенко заявив, що, ймовірно, вигоду від 
цих схем отримує наближений до олі-
гарха Ігоря Коломойського депутат Ан-
тон Яценко.
 Ексвіцепрем’єр Павло Розенко на 
своїй сторінці у «ФБ» припустив, що за 
блокування розгляду на згаданому комі-
теті законопроєкту (№2047-д) щодо від-
міни корупційних схем кожен із «слуг» 
отримав «винагороду» в американськiй 
валютi. 
 Декотрі з тих, хто взяв гроші, подей-
кують знавці парламентського закуліс-
ся, брали винятково через... ідеологічні 
мотиви. Отже, приціл на майбутні пере-
становки в парламенті вже зведено. Голо-
ва комітету Данило Гетьманцев публіч-
но заявив про партійні санкції щодо від-
ступників.
 Навряд чи цих 11 друзів iз «СН» че-
кає доля героїв американського філь-
му «11 друзів Оушена», бо мораль нашої 
«байки» менше корупційна, а більше — 
партійна. Різними аналітиками неодно-
разово раніше озвучувалась, що в цьому 
скликанні в «Слуги народу» немає і вже 

не буде своєї конституційної більшості із 
300 депутатів. У них немає навіть своєї 
просто більшості — з 226 нардепів.
 І це все розбалансування відбувається 
не без участі руки майстра. Не Ківи, звіс-
но. Усі датчики вказують у бік олігарха 
Ігоря Коломойського. Він, звісно, штимп 
ще той, ще трохи — й усі повірять, що 
дідько йому душу продав. Та й намір олі-
гархів завжди читається легко — це на-
магання створити—виліпити—переза-
пустити уряд великого капіталу, мобілі-
зувати й покликати його тільки для того, 
аби цей капітал обслуговувати.

Хто в хаті господиня?
 ...А значить, торговий процес пере-
говорів про коаліцію буде запущено зно-
ву. Напевне, з «Голосом» і «Батьківщи-
ною». От чи офіційно відкритий, чи під-
килимний — питання. З «Голосом» усе 
зрозуміло: уже не має значення, хто при-
думав «операцію Пінчука», аби він благо-
получно прибився до берегів «вільних де-
мократів», бо було це не сьогодні і навіть 
не вчора, а має значення лише те, що пін-
чуківський капітал також хоче обслугову-
ватись. Шанси підповзти є. І тут важливі-
шим буде навіть не шлях, а результат. Да-
ремно чи що тесть цього капіталу — екс-
президент України Леонід Кучма — знову 
виведений у ранг дієздатного, впливового 
героя на перемовинах у Мінську? 
 Ну й лідер Батьківщини Юлія Тимо-
шенко навряд чи так просто, — аби пото-
варишувати, — буде вестись на ці таємні 
чи відкриті (це вже не має значення) пере-
мовини. Єдність мети? Ага. І повна дові-
ра. У цьому політбардаку повна політич-
на довіра виглядає, як насмiшка. По-пер-
ше, Юля може реанімувати одне зі своїх 
улюблених занять на тему «хто в домі гос-
подар» і претендувати на крісло прем’єр-
міністра. От уже й уперті юлефани задо-

волено потирають руки: ми ж казали, що 
до нового року Юля буде прем’єром. 
 А, по-друге, якщо ні? То звичним 
ходом піде в опозицію і готуватиметь-
ся до дочасних президентських виборів? 
У цьо му новизни моменту немає. Як і в 
тому, що за умови її опозиційності буде 
гучно й затято підкреслюватись, упер-
то наголошуватись, хто винен у прова-
лах у всіх напрямках — і нинішніх, і ми-
нулих, і внутрішніх, і зовнішніх, якщо 
прем’єрство ЮВТ до нового року не стане 
дійсністю. Наразі Тимошенко припини-
ла свою публічність — тихо пише законо-
проєкти, багатозначно очікуючи вдалого 
моменту, — така її манера готуватись до 
стрибка. Момент для неї не найгірший, 
можна сказати, навіть сприятливий. Бо 
серед нинішньої влади навряд чи знай-
деться персона, котра зможе нейтралізу-
вати Юлю в усіх розкладах — і в опози-
цію не впустити, й до влади не допусти-
ти. Крім того, в неї, досвідченої і мудрої, 
є всі можливості (не без участі головно-
го поборника свободи слова в парламен-
ті Нестора Шуфрича) надути президен-
та, як повітряну кульку, інформаційни-
ми потоками й засунути всіх, хто здатен 
впливати на Зеленського щодо неї, в да-
лекий куток. Сидіть, малюки, згадуйте, 
яким безтурботним було ваше дитинство. 
Бо звільнена від очікування Юлія Тимо-
шенко дуже рішуче може реалізувати чи-
мало своїх сміливих проєктів. 
 ...А що президент Володимир Зе-
ленський? Тут усе може бути. Або «три 
дні й три ночі скакав Іван-царевич, доки 
скакалку не відібрали». Або, ймовірні-
ше, — не заважай керувати країною і 
вчися, Володю, гідно представляти свою 
державу на міжнародному рівні, люби-
ти Україну. Головне, щоб обійшлось без 
яєчних шкаралуп, — тобто, щоб всеїдний 
Андрій Богдан або інші радники із зов-
нішньої політики, нашіптуючи на вухо 
чергову дипломатичну ініціативу й мане-
ру поведінки, попереджали, що відносно 
нові граблі (президент Казахстану Назар-
баєв підтримав анексію Криму й політи-
ку Путіна щодо України, а не навпаки) 
розташовані нижче президентського по-
яса.
 Бо чи можна будувати й вести державу 
до прогресу головою, повернутою назад, у 
бік агресора й ката України — нинішньо-
го Кремля — питання риторичне ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 30 тисяч доларів за голосуван-
ня. Частину депутатів Комітету з 
податкової політики звинувачу-
ють у корупції. Скандал набув 
такого розголосу, що президент 
Володимир Зеленський закли-
кав підозрюваних пройти детек-
тор брехні. Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура відкри-
ла провадження стосовно хабар-
ництва у Раді.
 Раніше пропонували мільйо-
ни доларів за голосування, а тепер 
якісь там 30 тисяч, жартували ук-
раїнці в соціальних мережах сто-
совно скандалу навколо Комітету 
з податкової політики. А все ось 
чому. Податковий комітет, який 
мав би ліквідувати корупційні 
оціночні майданчики народного 
депутата Антона Яценка, прова-
лив голосування. Депутати кіль-
ка разів розглядали цей законо-
проєкт, але марно. Лише семеро 
народних обранців проголосува-
ли «за», серед них 2 — від «Голо-
су» та 5 «слуг народу». І навряд 
би про цю історію почали гово-
рити, якби не інформація про ха-
барництво. Після звичайної пар-

ламентської процедури ексна-
родний депутат Сергій Лещенко 
опублікував інформацію про те, 
що 11 депутатам податкового ко-
мітету заплатили по 30 тисяч до-
ларів за голосування. 
 Тобто схема досить проста — 
ви голосуєте проти, а ми вам по 
30 тисяч доларів. У пiдсумку, роз-
горівся скандал. Адже під час ви-
борчої кампанії президент обіцяв, 
«що весна прийде і будемо саджа-
ти», а тут «свої» ж депутати бе-
руть по 30 тисяч доларів за голос. 
Тому Володимир Зеленський зму-
шений був заявити: щоб не поши-
рювалися чутки, всі депутати, 
яких підозрюють, мають прой-
ти перевірку на детекторі брехні. 
«Вважаю, що всі члени Комітету 
з питань фінансів, податкової та 
митної політики повинні прой-
ти перевірку на детекторі брехні. 
Якщо цією перевіркою буде вста-
новлена хоча б найменша вірогід-
ність того, що хтось із депутатів 
брав гроші за голосування на ко-
мітеті, цими депутатами мають 
зайнятися антикорупційні орга-
ни. Чесне та неупереджене роз-
слідування має зняти всі питан-
ня і дати відповіді, хоч якими б 

гіркими вони були», — зазначив 
глава держави. 
 Підтримав слова президента 
й голова фракції «Слуга народу» 
Давид Арахамія. Він наголосив, 
що саме поліграф і має розста-
вити всі крапки над «і» у цьому 
скандалі. «Всі хочуть побачити 
якийсь розкол у «Слузі народу» 
— такого немає. У нас нормальна 
монобільшість. Ви ж бачите, як 
ми голосуємо», — сказав він на 
брифінгу і додав, що розколу не-
має, хоча є дискусії.
 Коментуючи інформацію про 
хабарі для членів Комітету з фі-
нансів за нескасування «елект-
ронних майданчиків», які пра-
цюють в інтересах Антона Яцен-
ка, Арахамія підтвердив, що буде 
два поліграфи: «один — показо-
вий, другий — один для всіх». 

«Я взагалі не хотів, щоб це було, 
як зараз: уся країна бачить, як 
ми проходимо поліграф. Ми хоті-
ли внутрішнє обговорення, потім 
пан Лещенко чи хтось про це б на-
писав — і почались якісь інтри-
ги, скандали, розслідування. Це 
така інтимна справа всередині 
фракції — ми хотіли самі її вирі-
шити спокійно і непублічно. Але 
якщо публічно, то давайте роби-
ти це максимально публічно», 
— пояснив він. І додав, що Спе-
ціалізована антикорупційна про-
куратура відкрила криміналь-
не прова дження за інформацією 
ЗМІ, але це ще не означає, що бу-
дуть підстави для підозр. «Ми у 
фракції хочемо повернутися в 
точку «нуль», коли немає ніяких 
взаємних звинувачень. Ми всі пе-
ревірились — і кажемо: «Ми здо-

рові, щасливі, давайте продовжи-
мо працювати далі». Якщо хтось 
покаже якісь ризики — от тоді 
це буде інша історія», — пояснив 
він. За словами Арахамії, виклю-
чення з фракції — це буде найлег-
ше з можливих покарань. 
 Серед тих, кому закидають от-
римання хабара, і одіозний ма-
жоритарник від «Слуги наро-
ду» Олександр Дубінський, який 
відразу заявив, що вимагає виба-
чень за такі звинувачення. І гото-
вий пройти детектор брехні. Але 
от що цікаво: президент міжна-
родної ліги поліграфологів Ан-
дрій Волик заявив, що проводи-
ти перевірку на поліграфі після 
18:00 не можна, бо дані будуть не-
правильні. «Якщо тест відбуваєть-
ся о 20.00 — це значне порушен-
ня. Такі тести недопустимі після 
18.00. Людина отримала наванта-
ження зранку, а тут тест після ро-
бочого дня. Притуплюються всі 
або значна кількість емоційних 
реакцій. Тому важко буде говори-
ти про об’єктивність тестування», 
— переконаний спеціаліст. 
 Не зволікали і в Спеціалізо-
ваній антикорупційній прокура-
турі. Там порушили проваджен-
ня за фактом можливого хабар-
ництва депутатів. Досудове роз-
слідування доручили детективам 
НАБУ під процесуальним керів-
ництвом САП. Якщо провину 
«слуг народу» доведуть — їм за-
грожує покарання у вигляді поз-
бавлення волі строком від 8 до 12 
років iз позбавленням права обій-
мати певні посади чи займати-
ся певною діяльністю на термін 
до трьох років, iз конфіскацією 
майна. ■

ЗА ЛАШТУНКАМИ ПАРЛАМЕНТУ

Коалiцiйнi пазли
Одинадцять недругів «Слуги народу» — 
напівпровідники леді Ю?

■

УПІЙМАЛИСЬ!

Полiграф вам у помiч
Депутатів найбiльшої фракцiї, 
звинувачених в отриманні хабара, 
перевiрять на детекторi брехні

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Ні, таки в іншу країну ми повернулись 
iз літа. І не скажеш, що в дуже нову, бо 
чимало облич маячили і в попередній 
владі, хоч і на дрібніших посадах і не в 
таких статусних кабінетах. Та й кіношні 
політичні «слуги народу», сценічні комі-
ки в реальності додають відчуття дежа-
вю, бо все змішалось у сьогоднішньому 
коловороті: і дійсність, і гра, і те, що 
раніше сприймалось як абсурд. 
І не скажеш, що повернулись у ту по-
передню країну, яка мала всі шанси пе-
реродитись у справжню нову Українсь-
ку державу. Ті нові зародки точно всі 
пам’ятають. Порошенко — на бульдо-
зері з осінніми тезами на зруйнованому і 
простріляному Майдані; Яценюк на сцені 
з уже крилатою фразою «куля в лоб»; 
Тягнибок в одному ряду з учорашніми 
опонентами як сигнал нації — єднаймо-
ся заради майбутнього; Парубій — мізки 
й комендант наметового містечка... 
Але за визначенням — в іншу. Бо прямо 
з порога: здрастуйте, відгодували звірів 
апельсинами. Хто не сховався — вони 
не винні. Настає час умовних Калашни-
кових.

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙
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 У Сочі, де, за назвою кіно-
фільму, «темнії ночі», у середу 
та четвер були ще й «темнії дні». 
23—24 жовтня на головному 
російському чорноморському ку-
рорті відбувся саміт Росія—Аф-
рика. Це перший в історії росій-
сько-африканських відносин 
захід такого рівня, на якому біли 
присутні 43 лідери африканських 
країн, а ще 11 були представлені 
на міністерському рівні. 

Санкції до Африки доведуть 
 В останні роки Росія активно 
нарощує свою експансію в Афри-
ку в політичній, економічній та 
військовій галузях. Один із го-
ловних напрямів співробітниц-
тва РФ з африканськими країна-
ми — поставки зброї. Найбільше 
російської зброї купують Алжир, 
Єгипет та Ангола. За даними 
Стокгольмського інституту до-
сліджень проблем миру (SIPRI), 
на РФ припадає 49% поставок 
зброї до країн Північної Афри-
ки, тоді як у США — 15%, Ки-
таю — 10% та Франції — 7,8%. 
Експорт зброї до Єгипту за остан-
ні роки зріс на 150%. Цього року 
Росія планує поставити до Аф-
рики зброї на 4 млрд доларів. На 
цей час Росія постачає зброю 20 
африканським країнам, зокрема 
і тим, де тривають збройні конф-
лікти. Африканці виявляють ін-
терес до російської зброї з огляду 
на її якість, а ще більше — ниж-
чу ціну, ніж у західних країн-ви-
робників. 
 Саміт у Сочі організований 
iз метою підсилення російської 
експансії на континент в інших 
галузях. «Африка — це зроста-
ючий центр впливу глобально-
го значення у світовій політи-

ці та економіці. Ми прагнемо 
співпрацювати з цим центром 
по всіх напрямах. Ми потрібні 
одне одному, особливо в галузі 
природних ресурсів, врегулю-
вання ситуації на світових рин-
ках сировини та споживчих то-
варів», — заявив на саміті за-
відуючий центром російсь-
ко-африканських відносин та 
зовнішньої політики країн Аф-
рики Інституту країн Африки 
РАН Євген Корендясов. Тобто 
ключове поняття з опису росій-
ських інтересів в Африці було 
окреслено — сировинні ресурси 
Чорного континенту.
 Теперішній сплеск інтересу 
Росії до Африки значною мірою 
пояснюється погіршенням від-
носин Москви із Заходом. «Саміт 
відбувається на тлі погіршення 
відносин iз Європою. Економі-
ка Росії потерпає від санкцій, і 
за час після запровадження цих 
санкцій це єдиний континент, iз 
яким торгівля збільшилась», — 
визнає професор Вищої школи 
економіки Ірина Філатова. Во-
лодимир Путін також підтвер-
див, виступаючи на саміті, що за 
останні п’ять санкційних років 
товарообіг Росії з країнами Аф-
рики зріс більш ніж удвічі і пе-
ревищив 20 млрд доларів. Путін 
закликав подвоїти його ще впро-
довж наступних п’яти років. На 

саміті Путін зробив широкий 
жест, повідомивши, що Росія 
списала африканським країнам 
борг у розмірі 20 млрд доларів. 
Професор Філатова вважає, що 
списані кошти повернуться з 
надлишком. 

Кремль знає, що робить
 Немає такого куточку сві-
ту, де російська економічна ек-
спансія не супроводжувалась 
би політичною та ідеологіч-
ною. По-перше, тісніше спів-
робітництво з африканськими 
країнами сприятиме тому, що 
вони активно захищатимуть 
інтереси Росії в ООН, як у са-
мій РБ ООН, так і на Генераль-
них асамблеях. Це надзвичайно 
важливо для Москви, оскільки 
африканські країни мають най-
більше представництво в ООН. 
 Росія також має намір знач-
но підсилити свою інформацій-
ну присутність в Африці, тобто 
пропагандистську обробку міс-
цевого населення. Про це пові-
домили присутні на саміті гене-
ральний директор ТАСС Сергій 
Михайлов та заступник мініст-
ра цифрового розвитку, зв’язку 
та масових комунікацій Олек-
сій Волін. За словам Воліна, ін-
формаційне співробітництво між 
Росією та Африкою «розвиваєть-
ся значно ефективніше та актив-

ніше, ніж економічне», але все 
ще недостатніми темпами.
 Чиновник розповів, що Росія 
запропонує Африці «цілий на-
бір ліній і програм» для розвит-
ку співробітництва в галузі ЗМІ. 
Волін поінформував про «широ-
ку програму для Африки» ра-
зом iз дочірньою компанією го-
ловного російського пропаган-
дистського рупора RT («Раша 
Тудей») — агенцією Ruptly, яка 
«розповсюджуватиме по всьому 
світу» інформацію африкансь-
ких телеканалів та агенцій но-
вин. А щоб журналісти цих ЗМІ 
мали «правильну позицію», їх 
підготовкою та стажуванням 
займатимуться як фахівці RT, 
так й іншого російського пропа-

гандистського рупора Sputnik. 
ТАСС, RT та Sputnik відкриють 
свої представництва у багатьох 
нових країнах Африки, де досі 
вони їх не мали. 
 Французька газета «Монд», 
коментуючи проведення саміту в 
Сочі, пише, що в 1992 році, разом 
iз розпадом Радянського Союзу, 
закінчилася «амбіційна політи-
ка» Москви в Африці. Того року 
Росія закрила відразу дев’ять по-
сольств та чотири консульства на 
африканському континенті. Те-
пер Путін iз великою помпою ор-
ганізовує в себе перший «афри-
канський» саміт, який має знаме-
нувати тріумфальне повернення 
Росії до Африки та відновлення й 
підсилення впливів там. ■

ОЦІНКИ

Завдяки 
«попередникам»
Україна піднялася 
на 7 позицій у рейтингу 
Doing Business 2020
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Україна піднялася на сім позицій 
у рейтингу легкості ведення бізнесу за 
версією Світового банку Doing Business 
і посiдає 64-те місце зi 190. Україна роз-
ташувалась між Індією (63-тє) та Пуерто-
Рико (65-те місце), зазначає «Радіо «Сво-
бода».
 За даними експертів Світового банку, 
Україна продемонструвала зростання, 
зокрема, за такими пунктами: «отриман-
ня дозволу на будівництво», «підключен-
ня до системи електрозабезпечення», «тор-
гівля через кордони».
 Загалом рейтинг Світового банку скла-
дається за 10 критеріями. Рейтинг для всіх 
економік орієнтований на травень 2019 
року, тобто успішне просування України 
є заслугою попередньої влади. Минулого 
року Україна посіла 71-ше місце в рейтин-
гу, піднявшись на п’ять позицій порівняно 
з попереднім роком.
 Очолює рейтинг Нова Зеландія, за нею 
розмістилися Сингапур і Гонконг, який 
змістив iз третьої на четверту позиції 
Данію. До десятки лідерів також увійшли 
Південна Корея, США, Грузія, Велика 
Британія, Норвегія та Швеція.
 Стосовно наших найбільших сусідів, 
то Росія просунулася на три позиції вго-
ру і зайняла 28-ме місце. Польща, нато-
мість, останні три роки втрачає позиції. 
2018 року вона посідала 27-му сходинку, 
2019 року — 33-тю, а в останньому рейтин-
гу спустилась на 40-ве місце. ■

■Олег БОРОВСЬКИЙ

 Свідчення дипломата Ві-
льяма Тейлора у справі про ім-
пічмент президента Дональда 
Трампа викликали бурхли-
ву реакцію в американській 
пресі, зазначає Українсь-
ка служба Бі-Бі-Сі. Тейлор, 
який від червня є тимчасово 
повіреним у справах США в 
Україні, заявив, що голова Бі-
лого дому пов’язував надання 
військової допомоги Києву з 
розслідуваннями щодо діяль-
ності колишнього віцепрези-
дента Джо Байдена та його 
сина Хантера в Україні. Саме 
Байден може стати суперни-
ком Трампа на президентсь-
ких виборах 2020 року.
 Провідні газети побачи-
ли у промові Тейлора «чіткі 
докази» того, що Трамп ви-
магав «послуги за послугу». 
А це, як пише американська 
преса, може суттєво посили-
ти позиції демократів у справі 
про імпічмент. Але чи вплине 
це на позиції президента Ук-
раїни Зеленського, який на-
далі стверджує, що на нього 
не було «жодного тиску».
 Також преса пише про 
серйозну дилему, яка тепер 
стоїть перед однопартійцями 
американського президен-
та, та розповідають про само-
го Тейлора як «зразкового» 
дипломата, свідчення якого 
опоненти навряд чи зможуть 
поставити під сумнів. «Немає 
сумнівів — президент Трамп 
поставив власне політичне 
майбутнє вище інтересів на-
ціональної безпеки США», 
— так свідчення Тейлора оці-
нює «Нью-Йорк Таймс».
 Газета вважає, що у про-
мові дипломата є беззапере-
чні докази того, що амери-
канський президент вимагав 

від свого українського коле-
ги Володимира Зеленського 
«послуги за послугу». Саме з 
цим, як заявив Тейлор, була 
пов’язана затримка з надан-
ням Україні військової до-
помоги. «Письмова заява 
пана Тейлора, яку він допов-
нив свідченнями перед трьо-
ма комітетами Палати пред-
ставників за зачиненими 
дверима, викликає справж-
ній шок через те, що амери-
канський президент міг на-
стільки нерозсудливо стави-
тися як до людського життя, 
так і до міжнародних відно-
син. І все заради власної полі-
тичної вигоди», — обурюєть-
ся видання.
 На думку «Нью-Йорк 
Таймс», замість того, щоб 
використовувати зовнішню 
політику заради власних ам-
біцій, американські політи-
ки мають підтримувати «мо-
лоді демократії, які поділя-
ють наші цінності». «У такій 
Америці в Овальному кабі-
неті немає місця такій лю-

дині, як Дональд Трамп», — 
резюмує газета.
 Інша провідна газета, «Ва-
шингтон Пост», також поба-
чила у виступі дипломата 
«чіткі докази» того, що Трамп 
вимагав від Зеленського роз-
слідування проти компанії 
Burisma, пов’язаної з Ханте-
ром Байденом, в обмін на зус-
тріч у Білому домі та військо-
ву допомогу.
 Після свідчень Тейло-
ра перед республіканцями 
стоїть важкий вибір, пише 
«Вашингтон Пост» в іншо-
му матеріалі на цю тему. «Чи 
визнають вони, що прези-
дент вчинив незаконні дії? 
— запитує видання. — Чи 
казатимуть вони, що Трамп 
вчинив неправильно, але що 
цього замало для імпічмен-
ту? Простору для ухилення 
від відповідей сьогодні стало 
менше». Тепер, пише газе-
та, справа за Трампом — за-
мість звичних спростувань 

йому треба шукати серйозні 
контраргументи.
 Тим часом демократи, які 
слухали доповідь Тейлора, на-
звали його свідчення «деталь-
ними та шокуючими», пише 
«Лос-Анджелес Таймс». «Де-
мократи вважають свідчен-
ня переконливими доказами 
у справі імпічменту та заяв-
ляють, що Тейлор буде голо-
вним свідком, коли вони поч-
нуть викладати справу сус-
пільству на слуханнях цієї 
осені», — пише газета.
 Подібні висловлюван-
ня наводить і Wall Street 
Journal. Зокрема, видан-
ня цитує конгресмена Харлі 
Руду, який каже, що виступ 
Тейлора викликав «зойки 
та зітхання» серед слухачів. 
Але Республіканці заклика-
ють не переоцінювати зна-
чення заяв дипломата. «Ні-
чого нового», — наводить 
газета слова однопартійця 
Трампа Марка Медовза. ■

ГУЧНА СПРАВА

«Детально і шокуюче», 
але «нічого нового»
Після свідчень 
Вільяма Тейлора 
Україна знову 
потрапила 
на сторінки 
американських ЗМІ

■

ГЕГЕМОНІЯ

«Русскій мір» тепер і в Африці
Москва розпочинає широку експансію 
на Чорний континент

■

Росіяни на плакатах в Африці: де їх тільки «нєт».❙

Вільям Тейлор.❙



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, 0.40, 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-5»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45 «Гроші-2019»

00.00 «Дубінізми»: Політичні, 

суб’єктивні підсумки 

тижня від Олександра 

Дубінського»

00.20, 0.50 «Танці з зірками-

2019»

03.50 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 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Ульзана»

13.40 Х/ф «Білі вовки»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 2.35 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Луна війни»

23.55 Т/с «Розвідники»

00.50 Х/ф «Загнані»

03.20 «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, 23.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

05.10 Абзац

06.00, 7.45 Kids Time

06.05 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 

фрікадельки-2»

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

09.20 Х/ф «Ейс Вентура: 
Поклик природи»

11.20 Х/ф «Книга 
джунглів»

13.10 Х/ф «Після заходу 
сонця»

15.10 Х/ф «Золото дурнів»
17.40 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

06.35 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Не дай себе обдурити

11.00, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.20 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Джон Вік-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Пес-5»

22.30 Свобода слова

00.00 Т/с «Розтин покаже»

01.50 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

05.10 Top Shop

06.10 Х/ф «Жива вода»
07.40, 11.50, 17.45, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.15 Х/ф «Москаль-
чарівник»

09.55 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.55 «Таємниці світу»

14.05 «Речовий доказ»

16.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 Т/с «Смерть у раю»

22.00 Т/с «Міст»

23.45 Х/ф «Діамантові пси»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

04.15 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Елементи 

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 

09.30 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

10.00 Змова проти корони. 

Художній фільм 

11.50 Любов жива. Концертна 

програма Павла 

Табакова

13.10 Концерт «UNPLUGGED» 

сестер Тельнюк

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи 

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. 

Модест Мусоргський

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ІНТЕРВЕНЦІЯ

20.00 Дика Африка. 

Велика п’ятірка. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Сучасне українське 

кіно. Райдуга 

над Каракумами. 

Документальний 

фільм до дня 

визволення України 

від фашистських 

загарбників

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.25 Тема дня

00.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.45 Дивацька історія 

України 

01.10 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

03.55 Супер-чуття

04.40 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.10 «Наречена для тата»

08.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.35, 19.00, 23.45 «Хата на 

тата»

17.25, 22.55 «Відлік часу»

17.30, 23.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

21.00 Т/с «Місто закоханих»

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»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.50 «ДжеДАІ»

11.05, 19.25, 20.30 Т/с «Брати 

по крові»

14.50 Х/ф «Люта планета»
16.40 Х/ф «Ера 

динозаврів»
21.35 Т/с «Касл-8»

23.10 Х/ф «Батальйон»
01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лечче» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

07.45, 3.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45 «AUTO ГОЛ!»

12.00 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

13.45 «Сент-Трюйден» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

15.30, 19.40, 22.50 Yellow

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45 «Шальке» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

20.40 «Рома» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

23.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.55 «Маріуполь» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

01.40 «Атлетіко» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Аталанта» — 

«Удінезе». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баєр» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

07.40, 13.40, 23.35 Yellow

07.50 «Атлетіко» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

09.30, 21.35 «AUTO ГОЛ!»

09.45 «Аталанта» — 

«Удінезе». Чемпіонат 

Італії

11.30, 3.15 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.00 «Маріуполь» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

13.50 «Лечче» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

15.30 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

17.15, 1.35 «Великий футбол»

18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.50 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

22.45 «Фіорентина» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

00.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.45 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

05.35 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.50 Правда життя

09.00, 17.45 Мисливці за 

торнадо

09.50, 16.50 Сучасні дива

10.45, 0.30 Речовий доказ

11.55 Прихована реальність

12.50 Код доступу

15.00 Ідеї, що перевернули 

світ

15.55, 21.40 НЛО з минулого

18.45, 20.40 Секретні території

19.45, 1.40 Містична Україна

22.35 Народжені мусонами

23.30 За межами Землі

02.30 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Дай Лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.40 М/ф «Альфа і Омега: 

Зубата братва»

13.15 Х/ф «Король 
повітря»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.00, 22.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

20.00 Т/с «Доктор Хто»

23.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.25 Х/ф «Парубоцька 
вечірка»

02.00 Т/с «Дорогий лікар»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Джастін та лицарі 

доблесті»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 4 весілля

18.00, 2.00 Панянка-селянка

20.00 Т/с «Королі палат»

22.00 Ігри Приколів

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, 2.00, 5.20 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.35, 13.50 Телепродаж

12.00, 19.55 Д/ф «Іспит на 

людяність»

13.10 «Голодомор. Світ знав, 

але мовчав»

13.35 100 років української 

історії за 100 хвилин. 

1940-ві роки

14.05, 15.15 Т/с «Мисливці на 

нацистів»

17.45, 5.00 Пліч-о-пліч

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перша шпальта

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Х/ф «Вбити Гітлера»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Розсекречена історія

04.25 Схеми. Корупція в 

деталях
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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, 0.40, 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-5»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 0.50 «Міняю жінку-14»

02.30 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, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Луна війни»
23.55 Т/с «Розвідники»
00.50 Х/ф «22 кулі: 

Безсмертний»
03.35 «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 «Виходьте без 

дзвінка»

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

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

12.50, 17.00, 19.00, 23.00 Хто 

проти блондинок

14.50, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Вар’яти

01.10 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.20 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Антизомбі. Дайджест

10.50, 13.25 Х/ф «Хто я?»
12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.35 Х/ф «Іноземець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.35 Т/с «Схованки»

01.20 Т/с «Володимирська, 

15»

02.10 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

05.00 Top Shop
06.00 Х/ф «Циганка Аза»
07.55, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Хід у відповідь»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 3.40 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.10 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00 Т/с «Міст»
23.45 «Склад злочину»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»
04.10 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України 
06.05 Елементи 
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 
08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 
09.05 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
10.50 Мальовничі села 
11.45 Історія ірландських 

замків. Сторіччя 
«сум’яття. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії»

12.40 Концерт класичної 
музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM 

13.40 UA.МУЗИКА. Кліпи
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. 

Микола Воробйов
19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 
сучасному мистецтві. 
МЕЖА

20.00 Дика Африка. Сафарі. 
Документальний серіал 
про природу

21.00 Новини 
21.25 Blue Horse. Історія 

українського джазу. 
Концертна програма на 
UA.КУЛЬТУРА

23.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

23.25 Тема дня
00.15 Едвард Лукас, Наталя 

Гуменюк. нова холодна 
війна – хто виграє і як 
вона може закінчитися

01.10 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Війна і мир
03.25 Мистецький 

пульс Америки. 
Документальний серіал

03.55 Супер-чуття
04.40 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода
 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.55 «МастерШеф. 

Професіонали»
15.35 «Хата на тата»
17.25, 22.55 «Відлік часу»
17.30, 23.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
19.00 «Наречена для тата»
21.00 Т/с «Місто закоханих»
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 «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.50 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Саботаж»
15.15 Х/ф «Куленепробивний 

чернець»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»
00.55 Х/ф «Життя на межі»
02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

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

07.45 «Інтер» — «Парма». 
Чемпіонат Італії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Шахтар» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат України

12.15 «Великий футбол»
13.55 «Рома» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії
16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.15 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру
17.10 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України
19.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
19.55 LIVE. «Алавес» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

20.45 Yellow
21.55 LIVE. «Брешія» — 

«Інтер». Чемпіонат Італії
23.55, 3.50 Топ-матч
00.10 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України
02.00 «Сент-Трюйден» — 

«Гент». Чемпіонат Бельгії
04.05 «Парма» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

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

08.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

09.40 «Шальке» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

11.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

12.20, 22.00 Yellow
12.30 «Аталанта» — 

«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

14.15, 19.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів

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

16.30 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

17.25 «ПСЖ» — «Марсель». 
Чемпіонат Франції

19.40 «AUTO ГОЛ!»
19.55 LIVE. «Парма» — 

«Верона». Чемпіонат 
Італії

21.55, 3.50 Топ-матч
22.10 LIVE. «Барселона» 

— «Вальядолід». 
Чемпіонат Іспанії

00.10 «Рома» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

02.00 «Алавес» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

04.05 «Брешія» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 13.55 Правда життя
08.55, 17.50 Мисливці за 

торнадо
09.45, 16.55 Сучасні дива
10.40, 0.25 Речовий доказ
11.50 Майор «Вихор»
12.55 Код доступу
15.05, 23.30 Ідеї, що 

перевернули світ
16.00, 21.40 НЛО з минулого
18.50, 20.40 Секретні території
19.50, 1.35 Містична Україна
22.35 Народжені мусонами
02.25 Історія українських 

земель
04.00 Легендарні замки 

України
04.40 Історія Києва
05.25 Таємниці пірамід

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.00 «Орел і решка. Шопінг»
11.00, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»
15.10, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»
17.00, 22.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
01.10 «Вірю не вірю»
02.00 Т/с «Дорогий лікар»
03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Золота зима»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 23.00 Одного 

разу в Одесі
12.30, 13.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»
15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка
16.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
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»
11.35, 14.15 Телепродаж
12.00 Енеїда
12.30 «Тайська кухня»
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з 

Суспільним
14.30 «Аромати Греції»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 
США. Національний 
парк Гранд Каньйон»

17.10, 5.00 Пліч-о-пліч
17.30 Cпільно
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 «Боротьба за 

виживання»
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Схеми. Корупція в 

деталях
04.30 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЖОВТНЯ 2019
29 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 грн. 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
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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-5»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 0.00, 0.55 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

01.10 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, 15.20 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.40 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Луна війни»

23.55 Т/с «Розвідники»

00.50 Х/ф «Ворон»
03.25 «Навколо М»

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 «Виходьте без 

дзвінка»

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

04.10 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

13.00 Суперінтуїція

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Діти проти зірок

23.40 Т/с «Сирена»

01.10 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 13.20 Х/ф «Троє 

амігос»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 21.25 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Хто я?»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.35 Т/с «Схованки»

01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

02.10 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

05.30 Х/ф «Перший 
поверх»

06.45 Х/ф «Чоловічі історії»
07.50, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Убити 
«Шакала»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

14.05, 3.45 «Речовий доказ»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

22.00 Т/с «Міст»

23.45 «Склад злочину»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.15 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.50 Мальовничі села 

11.45 Історія ірландських 

замків. Смак до готики. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.40 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

13.35 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova 

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи 

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. 

Стівен Кінг 

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ІДЕОЛОГІЯ

20.00 Патагонія. від Буенос-

Айреса до мису Баїа. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

«Концерт зламався». 

Ігор Завгородній, 

скрипка, Анатолій 

Баришевський, 

фортепіано, Тетяна 

Хорошун, електроніка

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.25 Тема дня

00.20 Сергій Жадан. 

про новий роман 

«Інтернат», війну, мир 

та мову

01.05 Разом 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

03.55 Супер-чуття

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

09.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.10 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.35 «Хата на тата»

17.25, 22.55 «Відлік часу»

17.30 «Викна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «Битва екстрасенсів»

21.00 Т/с «Місто закоханих»

23.00 «Вікна-Новини»

23.45 «Зважені та щасливі»

02.10 «Ток-шоу «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 «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.10 Х/ф «Рожева 
пантера»

15.00 Х/ф «Втеча»
19.25 КУ 1/8 фіналу 

«Динамо» — 

«Шахтар»

21.25 Т/с «CSI: Місце 

злочину»

23.15 Т/с «Касл-8»

01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.50, 3.45 Топ-

матч

06.10 «Фіорентина» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

08.10 «Барселона» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Маріуполь» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

12.10 «Брешія» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

13.55, 1.55 «Алавес» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «LALIGA ZAP» 2-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

16.15 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Олімпік». 1/8 

фіналу. Кубок України

17.45, 20.45 Футбол Tables

18.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

19.55 LIVE. «Валенсія» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

21.55 LIVE. «Ювентус» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

00.05 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

04.00 «Наполі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

07.50, 12.35, 19.50, 3.50 Топ-

матч

08.00 «Фіорентина» 

— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії

09.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

10.45 «Баєр» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

12.45 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

14.35 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

15.30, 20.45 Yellow

15.40 «Парма» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

17.30 Журнал Ліги Чемпіонів

18.00, 4.05 «Барселона» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

19.55 LIVE. «Наполі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

21.55 «LALIGA ZAP» 2-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

22.10 LIVE. «Реал» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Брешія» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

02.00 «Маріуполь» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 14.00 Правда життя

09.00, 17.45 Мисливці за 

торнадо

09.50, 16.50 Сучасні дива

10.45, 0.25 Речовий доказ

11.55 Чорна піхота

13.00 Код доступу

15.05, 23.30 Ідеї, що 

перевернули світ

16.00, 21.40 НЛО з минулого

18.45, 20.40 Секретні території

19.45 Скарб.UA

22.35 Народжені мусонами

01.35 Містична Україна

02.25 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.10 «Дай Лапу»

08.20 «Орел і решка. Шопінг»

11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»

15.10, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00, 22.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 Т/с «Дорогий лікар»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

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

12.00, 13.00, 23.00 Одного 

разу в Одесі

12.30, 13.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»

15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

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»

11.35, 14.15 Телепродаж

12.00 Енеїда

12.30 «Тайська кухня»

13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ

13.45, 17.10, 5.00 Пліч-о-пліч

14.30 «Аромати Перу»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.4 Відкривай Україну з 

Суспільним

16.10 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

Гаваї»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 «Боротьба за 

виживання»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 «Особливий загін»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЖОВТНЯ 2019
30 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-5»

21.40 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Драма «Авіатор»

04.45 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, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.45 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Луна війни»
23.55 Т/с «Розвідники»
00.50 Х/ф «Оселя 

проклятих»
03.30 «Навколо М»
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 «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Слідами міського 

голови. Дніпро 

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.50 Абзац

05.45, 7.00 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Т/с «Бібліотекарі»

08.00 Т/с «Цілком таємно»

10.00 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»

01.20 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»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.45, 13.25 Х/ф «Темний 

меридіан»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.35 Х/ф «Згадати все»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

22.35 Т/с «Схованки»

00.35 Т/с «Володимирська, 

15»

02.15 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

06.00 Х/ф «А життя 
продовжується»

07.50, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чортів п’яниця»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 3.40 «Речовий доказ»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20, 4.10 «Правда життя»

22.00 Т/с «Міст»

23.45 «Склад злочину»

01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.55 Мальовничі села 

11.50 Історія ірландських 

замків. Кінець імперії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії»

12.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною у серці

13.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

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. Матриця 

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ОБРАЗ

20.00 Патагонія. від 

Камаронес до 

гори Дарвіна. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно

22.00 «Реальність». Художній 

фільм, 16+

23.50 Новини (із 

сурдоперекладом)

00.15 Тема дня

01.10 Разом 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир

03.25 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

03.55 Супер-чуття

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

09.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.35 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.50 «Хата на тата»

17.25, 22.55 «Відлік часу»

17.30, 23.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «Зважені та щасливі»

21.00 Т/с «Місто закоханих»

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»

13.50 Х/ф «Рожева 
пантера-2»

15.40 Х/ф «Ікар»

19.25 Т/с «Брати по крові»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»

01.00 «Облом.UA.»

04.15 12-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Ворскла»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Нант» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

07.45, 21.10 «AUTO ГОЛ!»

08.00 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

09.50, 19.15 Yellow

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

12.05, 18.20 Чемпіонат 

Франції. Огляд туру

13.00 «Ювентус» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

14.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

16.00, 23.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30 «Валенсія» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

19.25 «Наполі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

21.25 LIVE. «Андерлехт» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

23.55, 3.50 Топ-матч

00.10 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

02.00 «Барселона» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Баєр» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.10 «Валенсія» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

08.45 «Ювентус» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

10.35 Журнал Ліги Чемпіонів

11.05 «Шальке» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

12.55 «LALIGA ZAP» 2-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

13.10 «Барселона» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

15.00, 19.00, 23.55, 3.50 Топ-матч

15.10 «Маріуполь» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

17.00, 22.45 Yellow

17.10 «Шахтар» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

19.10 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

21.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

21.55 LIVE. «Мілан» 

— «СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

02.00 «Наполі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

04.05 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 13.50 Правда життя

09.05, 17.55 Мисливці за 

торнадо

09.55, 17.05 Сучасні дива

10.45, 0.25 Речовий доказ

11.55 Місто, яке зрадили

12.50 Ілюзії сучасності

15.20, 23.30 Ідеї, що 

перевернули світ

16.15, 21.40 НЛО з минулого

18.55, 20.40 Секретні території

19.55 Скарб.UA

22.35 Замерзла планета

01.35 Містична Україна

02.25 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.10 «Дай Лапу»

08.20 «Орел і решка. Шопінг»

11.00, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00, 20.00 Т/с «Доктор Хто»

15.00, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00, 22.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.10 «Вірю не вірю»

02.00 Т/с «Дорогий лікар»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 М/ф «Монстр у 

Парижі»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 23.00 Одного 

разу в Одесі

12.30, 13.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»

15.00, 18.00, 1.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

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

12.00, 15.15 Енеїда

12.30 «Тайська кухня»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Перу»

16.20 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина.

США. Національний 

парк Еверглейдс: 

Ламантини кришталевої 

річки»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 «Боротьба за 

виживання»

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Особливий загін»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Разом

04.00 Перша шпальта

04.30 Спільно

05.00 52 вікенди

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЖОВТНЯ 2019
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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 Драма «Авіатор»

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, 15.20, 23.50 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Жди мене. Україна»

04.35 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Х/ф «Курка»
13.30, 15.30 Т/с 

«Компаньйонка»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Будинок, 

який...»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.30 Абзац

05.15, 6.15 Kids Time

05.20 М/с «Том і Джеррі»

06.20 Х/ф «Доктор 

Дуліттл»

08.00 Х/ф «Доктор 

Дуліттл-2»

09.40 Т/с «Будиночок на 

щастя»

14.00, 21.40, 23.20 Екси

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

01.50 Х/ф «Море спокуси»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 14.20, 0.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Т/с «Юрчишини»

16.25, 22.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

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 Top Shop

06.05 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз»

07.50, 17.45, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «У квадраті 45»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50, 4.05 «Правда життя»

14.05, 3.10 «Речовий доказ»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

22.00 Т/с «Міст»

23.45 «Склад злочину»

01.15 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

Кулінарна програма 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.55 Мальовничі села 

11.50 Історія ірландських 

замків. Прихід 

нормандців. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

13.45 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. 

Видатні діячі 

української культури 

19.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві

20.00 Кораловий риф. 

мисливці і жертви. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 НОМЕРИ. Спектакль за 

п`єсою Олега Сенцова

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.25 Тема дня

00.15 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

01.10 Разом 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Війна і мир

03.20 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

03.55 Супер-чуття

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

09.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.40 «МастерШеф. 

Професіонали»

15.35 «Хата на тата»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.00 «МастерШеф»

22.45 «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»

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, 17.15 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Ласкаво 
просимо в джунглі»

15.25 Х/ф «Загнаний»
19.25 Т/с «Перевізник-2»

23.10 Х/ф «Зубастий 
торнадо: Час 
прийшов»

00.55 Х/ф «Морські котики 
проти зомбі»

02.20 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 3.50 Топ-матч

06.10, 0.10 «Мілан» 

— «СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

08.00 «LALIGA ZAP» 2-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

08.15 «Олімпік» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Наполі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

12.05 «Барселона» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

13.45, 21.30 Yellow

13.55 «Маріуполь» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

16.00 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.45 «Андерлехт» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

20.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Діжон» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

23.40 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

02.00 «Валенсія» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

04.05 «Гоффенгайм» 

— «Падерборн». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шальке» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

07.50 Топ-матч

08.00 «Алавес» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 22.15 Yellow

10.00 «Андерлехт» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

11.45 «Ювентус» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

13.30 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

15.15 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

17.00 «AUTO ГОЛ!»

17.15 «Мілан» — «СПАЛ». 

Чемпіонат Італії

19.05 «Барселона» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Гоффенгайм» 

— «Падерборн». 

Чемпіонат Німеччини

23.25, 4.50 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

00.20 «Маріуполь» — 

«Олімпік». 1/8 фіналу. 

Кубок України

02.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

03.00 «Діжон» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 13.55 Правда життя

09.00, 17.50 Мисливці за 

торнадо

09.50, 16.55 Сучасні дива

10.45, 0.25 Речовий доказ

11.55 Прокляття Че Гевари

12.55 Ілюзії сучасності

15.05, 23.30 Ідеї, що 

перевернули світ

16.00, 21.40 НЛО з минулого

18.50, 20.40 Секретні території

19.50 Скарб.UA

22.35 Замерзла планета

01.35 Містична Україна

02.25 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.00 Т/с «Доктор Хто»

15.10, 0.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00, 22.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.10 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

20.10 Х/ф «Світське життя»
23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.15 «Вірю не вірю»

02.10 Т/с «Дорогий лікар»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 Х/ф «Коко на всі 
100»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Одного разу в 

Одесі

12.30, 13.30 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 20.00 Т/с «Королі 

палат»

15.00, 18.00, 1.00 Панянка-

селянка

16.00 Х/ф «Ніч у музеї»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
23.00 Х/ф «Монте Карло»
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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.00, 3.50, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.35, 14.15 Телепродаж

12.00 Енеїда

12.30 «Тайська кухня»

13.10 «Морська кухня»

14.30 «Аромати Перу»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.2 Д/ф «Острови.» 

Карибські острови: 

Занурення з акулами»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 1.45 Тема дня

19.30, 4.15 Розсекречена 

історія

20.30 «Боротьба за 

виживання»

21.25, 1.20, 5.30 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Реальність»
02.45 #ВУКРАЇНІ

03.15 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 «Їмо за 100-

2019»

11.15 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

12.10 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

16.40, 21.30 «Вечірній 

квартал-2019»

18.30, 4.05 «Розсміши коміка-

2019»

19.30, 4.50 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

23.25, 0.25 «Світське життя-

2019»

01.25 «Ліга сміху-2019»

ІНТЕР

04.50 Х/ф «Всього один 
поворот»

06.00 «Слово Предстоятеля»

06.10, 1.35 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Спецпроект до 

75-річчя визволення 

України»

11.10 Д/п «Жуков. Перший 

Український» Прем’єра

12.00, 23.35 Х/ф «Ати 
— бати, йшли 
солдати...»

13.50 Т/с «Ні кроку назад!»

20.00, 3.15 «Подробиці»

20.30 Концерт «Победа. Одна 

на всех»

03.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

04.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.15 «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 «Жива вода»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Зворотний 

квиток»

01.00, 2.15 Х/ф «Нічна 

фіалка»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

05.45, 6.45 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

06.50 Таємний агент

08.10 Таємний агент. Пост-

шоу

10.10 Діти проти зірок

12.00 Хто проти блондинок

14.00 Хто зверху?

16.00 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

17.30 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
На краю світу»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
На дивних берегах»

23.50 Х/ф «Ліки від щастя»
02.50 Х/ф «По той бік 

дверей»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Особливості 

національної роботи

07.30 Я зняв!

09.15 Т/с «Юрчишини»

10.20 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.35 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Джек Річер»

21.40 Х/ф «Джек Річер-2: 

Не відступай!»

23.50 Т/с «Ронін»

02.00 Т/с «Менталіст»

02.55 Стоп

5 канал

06.00 Час-Time
06.20, 10.10, 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, 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

10.50 Афіша

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 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Top Shop

06.00 «Легенди карного 

розшуку»

06.35 Х/ф «Чорний 
трикутник»

10.25 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама»

12.00 Т/с «Закон і порядок»

15.35, 2.20 «Випадковий 

свідок»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 1.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Без року 
тиждень»

21.00 Х/ф «Проект А»
22.50 Х/ф «Проект А-2»
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 

06.05 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 По Азимуту. 

Олешківські піски. 

Документальний цикл 

08.00 Новини 

08.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. Калоші щастя. 

Художній фільм

10.45 Відкривай Україну з 

Суспільним 

11.45 По Азимуту. 

Олешківські піски. 

Документальний цикл 

12.45 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

16.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.50 Кримський Дім 

об’єднує серця. 

Концертна програма

18.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.30 «Маркетер» Олега 

Сенцова. Література 

з-за ґрат — Форум 

видавців. Перша 

презентація нової 

збірки Олега Сенцова, 

написаної в ув’язненні 

20.00 Гібридна війна РФ у 

кіберпросторі проти 

України. Документальна 

програма 

21.00 Новини 

21.20 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

16+ 

23.00 Новини 

23.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

ЗУСТРІЧ ЕПОХ. 

Вівальді – Гайдн

01.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Danses et Contredanses/

Танці та контраданси

02.15 Букоголіки

03.30 Своя земля. 

Документальний цикл

04.30 Херсон художній. 

маргінали та 

мальовнича хата. 

Репортаж громадського

04.35 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.45 «Хата на тата»

07.20 «Прокинься з 

Ектором!»

08.20 «Зважені та щасливі»

10.20 «Зважся!» 12 +»

11.20 Т/c «Місто закоханих»

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»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»

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

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

13.55 13-й тур ЧУ з 

футболу «Карпати» 

— «Шахтар»

16.00 Х/ф «Політ Фенікса»
18.05 Х/ф «Універсальний 

агент»
19.55 Х/ф «Битва 

драконів»
21.45 Х/ф «Захисник»
23.20 Х/ф «Деяка 

справедливість»

01.15 Х/ф «Франкенштейн»
02.40 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.55, 21.05, 

23.40, 1.45, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Ювентус» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

08.10 «Андерлехт» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

10.00, 14.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Діжон» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

12.25, 21.10 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

13.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.55 LIVE. «Еспаньйол» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

15.55 LIVE. «Рома» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

16.45, 20.55 Yellow

17.55 LIVE. «Леванте» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії. 2-й 

тайм

18.55 LIVE. «Болонья» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

19.45 Футбол Tables

21.40 LIVE. «Торіно» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

02.00 «Боруссія» (Д) 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Севілья» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

07.50, 19.05, 21.40, 23.55, 3.50 

Топ-матч

08.00 «Наполі» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

09.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

10.45 «Гоффенгайм» 

— «Падерборн». 

Чемпіонат Німеччини

12.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

14.45, 18.55, 22.45 Yellow

16.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

17.15 Футбол Tables

18.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Севілья» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

20.15 Футбол NEWS

21.25 «LALIGA ZAP» 2-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

21.55 LIVE. «Реал» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Рома» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

02.00 «Леванте» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Болонья» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 0.45 Містична Україна

08.05, 17.55 Правда життя

09.30 Речовий доказ

10.40, 23.50 Сучасні дива

11.35 Ідеї, що перевернули 

світ

13.15, 21.00 Америка в 

кольорі

15.10 Народжені мусонами

16.05 Замерзла планета

01.35 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.00 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Веліант: 

Пернатий спецназ»

10.20 Х/ф «Джек та бобове 

стебло»

12.10 Х/ф «Красуня і 

чудовисько»

14.10 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

00.10 Х/ф «Як кохатися з 

жінкою»

01.50 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»

13.00 Х/ф «Жива вода»
14.10, 1.00 Панянка-селянка

15.10 Богиня шопінгу

17.00 Х/ф «Монте Карло»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Одного разу в Одесі

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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30 Енеїда

10.30 Хто в домі хазяїн

11.00 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.30, 14.45 Телепродаж

11.45 М/с «Дуда і Дада»

12.55 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Йосип з Назарета»

15.10 «Тайська кухня»

16.05 #ВУКРАЇНІ

17.00 Пліч-о-пліч

17.15 «Мегаполіси»

17.45 Д/ф «Природа»

18.55 «Супер-Чуття»

19.55 Розсекречена історія

21.25 «Спільноти тварин»

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.20 Своя земля

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, 12.15, 3.20 «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 «Квартал і його 

команда»

05.00 ТСН

ІНТЕР

06.05 Х/ф «Міміно»
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 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

14.10 Х/ф «Красуня та 
чудовисько»

16.10 Х/ф «Графітове 
серце»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Охоронець для 
доньки»

22.35 Х/ф «Все можливо»
00.35 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Жива вода»

12.50 Т/с «Будинок, який...»

16.45, 21.00 Т/с «Штамп у 

паспорті»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.15, 2.15 Т/с «Ляльки»

01.45 Телемагазин

03.20 Х/ф «Зворотний 

квиток»

04.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Зона ночі

05.50 Стендап Шоу

06.45, 9.00 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 М/ф «Агент Марні»

09.05 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

10.30 Х/ф «Казки на ніч»
12.30 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
На краю світу»

16.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
На дивних берегах»

18.50 Х/ф «Робін Гуд»
21.00 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»
23.40 Х/ф «Справа №39»
01.50 Х/ф «Ліки від щастя»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Секретний фронт

06.20 Громадянська оборона

07.10 Антизомбі. Дайджест

08.05 Т/с «Відділ 44»

11.40, 13.00 Х/ф «Згадати 
все»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Джек Річер»
16.35 Х/ф «Джек Річер-2: 

Не відступай!»
18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Падіння 
Лондона»

22.20 Х/ф «Падіння 
Олімпу»

00.40 Т/с «Менталіст»

02.30 Стоп

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, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 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, 3.15 Кіно з Я. Соколовою

10.50 Афіша

11.15 Vоїн — це я!

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, 5.10 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 «Порт»
08.00 «Страх у твоєму домі»
11.40 Х/ф «Без року 

тиждень»
13.05 Х/ф «Вірні друзі»
14.35 Х/ф «Танцюрист 

диско»
17.15 Х/ф «Проект А»
19.10 Х/ф «Проект А-2»
21.10 Х/ф «Тривожна 

неділя»
22.45 Х/ф «Вій»
01.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України 
06.05 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. 

«Жива вода». Художній 
фільм

10.45 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Про 
коника-стрибунця. 
Лялькова вистава 
Театру маріонеток

11.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Хто 
розбудить сонце? 
Лялькова вистава 
Театру маріонеток

12.00 «Пармський монастир». 
Художній фільм

14.00 Забуті смаки 
15.15 Нова Зеландія. забутий 

рай. Документальний 
серіал про природу

16.25 Норвегія. дика природа. 
Документальний серіал 
про природу

17.35 Фестивалі планети 
18.05 РадіоДень. Книжковий 

ТОП 7 

19.00 Концерт на 
UA.КУЛЬТУРА. 
Bouquet Kyiv Stage. 
LAURA MARTI-MISHA 
TSIGANOV Across the 
Ocean 

19.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
20.00 Розсекречена історія. 

Українці у Другій 
світовій війні

21.00 Новини 
21.25 Наша Земля 

— Наші Океани. 
Документальний фільм

23.00 Новини 
23.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
23.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Джазовий квартет 
Олександра Павлова

01.05 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Андрухович і Карбідо. 
ЛІТОГРАФІЇ

02.15 Букоголіки
03.30 Своя земля. 

Документальний цикл
04.25 З Мюнхена до Києва. 

Як Німеччина підтримує 
українську культуру. 
Репортаж громадського

04.40 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.50 Х/ф «Коли ми вдома»
07.15, 12.55 «Хата на тата»
09.00 «Прокинься з Ектором!»
09.55 «МастерШеф»
17.00, 1.10 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» із Сергієм 
Лойко та Аллою 
Тулинською

10.10 «Медексперт» із 
Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
17.15 «Про особисте»
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
08.15 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
09.15 «ДжеДАІ-2019»
10.15 Т/с «Звонар»
13.10 Х/ф «Битва 

драконів»
15.00 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

16.55 13-й тур ЧУ з футболу 
«Динамо» — «Львів»

19.00 Х/ф «На межі»
21.00 Х/ф «Американець»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.20, 1.50, 3.50 
Топ-матч

06.10 «Реал» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

08.10 «Рома» — «Наполі». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.55, 23.00 Футбол 
NEWS

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

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

12.25 «Боруссія» (Д) 
— «Вольфсбург». 
Чемпіонат Німеччини

13.55 LIVE. «Олександрія» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

14.45, 18.25, 23.20 Yellow
16.25 LIVE. «Фортуна» 

— «Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

17.15, 20.15 Футбол Tables
18.40 «AUTO ГОЛ!»

18.55, 1.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

19.25 LIVE. «Колос» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Сент-Етьєн» — 

«Монако». Чемпіонат 

Франції. Прем’єра

02.00 «Аталанта» — 

«Кальярі». Чемпіонат 

Італії

04.05 «Гент» — «Стандард». 

Чемпіонат Бельгії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.35, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч

06.15 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

08.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.50 «Торіно» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

10.40 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.10, 16.15, 19.45 Yellow

11.20 «Ворскла» — «Десна». 

Чемпіонат України

13.10, 20.55 «AUTO ГОЛ!»

13.25 LIVE. «Аталанта» — 
«Кальярі». Чемпіонат 
Італії

14.15, 22.30 Футбол Tables
15.25 LIVE. «Андерлехт» — 

«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

17.25 «Севілья» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

18.55 LIVE. «Гент» — 
«Стандард». Чемпіонат 
Бельгії

21.10 Журнал Ліги Чемпіонів
21.40 LIVE. «Мілан» 

— «Лаціо». Чемпіонат 
Італії

23.55 «Олександрія» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

02.00 «Фортуна» — 
«Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

04.00 «Колос» — «Олімпік». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.10, 0.40 Містична Україна
08.00, 18.05 Правда життя
09.45 Речовий доказ
10.55, 23.50 Сучасні дива
11.50 Ідеї, що перевернули 

світ

13.30, 21.00 Америка в 
кольорі

15.20 Замерзла планета

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. 

Мегаполіси»
00.50 Х/ф «Академія 

вампірів»
02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Тваринний загін. 

Код Марко Поло»
12.25 Х/ф «Коко на всі 

100»
14.05 Панянка-селянка
15.05 Богиня шопінгу
17.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 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 «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.35 «Кухня По»

11.35, 14.45 Телепродаж

11.50 М/с «Дуда і Дада»

12.55 Х/ф «Спляча 
красуня»

15.00 «Тайська кухня»

15.25, 21.55 Бюджетники

16.00 UA:Фольк

17.00 Перший на селі

17.30 #ВУКРАЇНІ

17.55 Д/ф «Вивчаючи 

природу»

19.05 «Світ дикої природи»

20.05 Д/ф «Левиний рик»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно
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ПОПсовані покоління
Українці надають перевагу поп-музиці

■

ДОВІДКА «УМ»

 Питання музики за кермом вивчаються в різних країнах світу на рівні ціл-
ком серйозних досліджень. Більшість водіїв слухають музику за кермом. Так 
довга дорога здається не такою нудною. З музикою легше переноситься че-
кання в заторах.
 Експерти з Південно-китайського технологічного університету опублікува-
ли результати свого масштабного дослідження. Протягом року вони намага-
лися з’ясувати, які треки становлять найбільшу небезпеку при водінні. Під час 
дослідження добровольцям пропонували проїхати трасу в спеціальному авто-
мобільному симуляторі під музику. З’ясувалося, що мелодії з ритмом у більш 
ніж 120 ударів за хвилину чинять негативний вплив на стиль водіння, приво-
дячи до більш високої швидкості руху і більш небезпечних маневрів. У серед-
ньому при програванні спокійних треків водії змінювали смугу руху близько 
70 разів за час поїздки. Однак, коли учасники слухали музику з більш висо-
ким ритмом, ця цифра збільшувалася до 140 разів змін смуг руху за поїздку.
 У підсумку виявилося, що найчастіше водії робили ризиковані манев-
ри, коли слухали такі композиції, як American Idiot від Green Day, Party in the 
U.S.A Майлі Сайрус, Mr. Brightside від The Killers, Do not Let Me Down від The 
Chainsmokers і Born to Run Брюса Спрінгстіна. Але є і п’ять пісень, що найкра-
ще підходять для прослуховування за кермом. Це Stairway to Heaven від Led 
Zeppelin, Under the Bridge від Red Hot Chili Peppers, God’s Plan репера Дрейка, 
Africa від Toto і Location Халіда. Відзначимо, що повна тиша дратувала водіїв і 
вони намагалися їхати швидше. Тому повністю вимикати музику не варто.
 Надаємо, пісня та відеокліп молодого українського гурту KAZKA «Плака-
ла» стала найпопулярнішою в українському сегменті YouTube.

■

Олександра ТВЕРДА

 За результатами опиту-
вання, проведеного Соціо-
логічною групою «Рейтинг», 
найулюбленішими стилями 
музики для українців є поп 
(26%), класична (25%) та на-
родна музика (21%), а також 
шансон (18%) та рок (14%). 
Танцювальну і клубну му-
зику обрали 12 і 8% респон-
дентів, а джаз — 7%. Всього 
лише 4% людей заявили, що 
не люблять музику та вкрай 
рідко слухають якісь компо-
зиції.
 Цікавим було і порівнян-
ня музичних уподобань серед 
жінок і чоловіків. За дани-
ми соцопитування, дівчата 
більше полюбляють класич-
ну, танцювальну і поп-музи-
ку. Натомість чоловіки нада-
ють перевагу року, шансону, 
репу та електронній музиці.
 Окрім цього, представ-
ники «Рейтингу» порівняли 
отримані дані з результата-
ми опитувань за останні 10 
років. Виявилось, що люби-
телів поп-музики суттєво по-
меншало, хоч саме цей стиль 
і очолив рейтинг. Удвічі мен-
ше людей слухають романси. 
Водночас експертів вразила 
популярність класичної му-
зики: кількість людей, які 
обрали цей стиль, збільши-
лась на 5%, перевершивши 
шансон і фольк. Побільшало 
і прихильників року та репу. 
Старше покоління, як і очі-
кувалось, обирало класич-
ну, бардівську та народну 
музику, шансон, романси, а 
молодше — поп, рок, диско, 
клубні, електронні компо-
зиції, а також реп і хіп-хоп. 
Також експерти встанови-
ли: чим вищий рівень осві-
ти, тим більше респонденти 
полюбляють класику, рок і 
джаз.
 Музика здатна впливати на 
настрій та психічне здоров’я. 
Звичайно, ступінь впливу му-
зики і взагалі звуків на нерво-
ву систему у кожної людини 
різний, але його не варто не-
дооцінювати.
 Шотландські дослідни-
ки з Единбурзького універ-
ситету Heriot-Watt провели 
цікаве дослідження. У пер-
шій частині експерименту 

36 тис. 518 молодих людей 
з усього світу мали провес-
ти ранжування 104 музич-
них жанрів залежно від їх-
ніх особистих уподобань. 
 Наступний етап був дещо 
складніший: учасники мали 
розділитися на пари і спро-
бувати визначити риси ха-
рактеру своїх партнерів, ви-
ходячи з їхнього списку 10 
найбільш прослуховуваних 
композицій. Для аналізу 
були обрані п’ять якостей: 
відкритість новому досвіду, 
екстраверсія, ввічливість, 
сумлінність та емоційна 
врівноваженість.
 Деякі результати були 
для вчених несподіваними. 
«Один із фактів, які нас зди-
вували найбільше, — це те, 
що люди, які люблять кла-
сичну музику і хеві-метал, 
надзвичайно схожі. І ті, й 
інші — особистості творчі і 
невимушені, але не дуже то-
вариські. У суспільстві по-
бутує стереотип шануваль-
ника важкого року як лю-
дини, що перебуває у гли-
бокій депресії зі схильністю 
до суїциду, прийнято вважа-
ти, що рокери — небезпечні 
елементи суспільства. На-
справді, вони нешкідливі і 
навіть корисні для соціуму 
в цілому. Це дуже тонкі на-
тури», — поділився своїми 
спостереженнями професор 
Адріан Норт.
 Прихильники репу вия-
вилися доволі товариськими 
людьми, впевненими в собі, 
але часто з нелегким харак-
тером. Також багато опиту-
ваних не приховували егоїз-
му. Шанувальники джазу, 
блюзу та соулу — це пере-
важно екстраверти. У них 
висока самооцінка та інте-
лект, вони вміють бути неви-
мушеними. Фанати кантрі 
та вестерну схильні до праці, 
а от любителі інді мають за-
нижену самооцінку. Вони не 
є трудягами і часто демонс-
трують погане виховання. 
Також працьовитість вияви-
лась невластивою для шану-
вальників реггі, серед яких 
рідко зустрічається легкість 
і відкритість у спілкуванні з 
іншими. Та ці люди беруть 
гору своєю кмітливістю і 
впевненістю у собі. ■

Олександр ІРВАНЕЦЬ

 «Підручник iз найновішої історії для нащад-
ків» — такий підзаголовок має збірка політичних 
віршованих сатир авторства Юрка Космини. Ти-
тул збірки — «Котлети з ведмедя», а випустило у 
світ цю двохсотсторінкову книжину в обкладинці з 
клапанами та дулею з небес на чільній сторінці ви-
давництво «Люта справа». Збірка свіжа, побачила 
світ буквально на минулий день Незалежності. Ав-
тор її, Юрко Космина — особа знана й популярна: 
журналіст, дошкульний сатирик, відомий і своєю 
співпрацею з Майклом Щуром, і власними гостри-
ми блогами на Ютубі. Але насправді Юрко вже до-
статньо дорослий (щоб не сказати — «немолодий»), 
аби мати й паперове видання своїх творів. 
 Сьогодні ще живі й ходять серед нас диваки, які 
очі свої, окрім моніторів та дисплеїв, скеровують ча-
сом і на папір, помережений літерами. А ще на збір-
ці можна взяти автографа — ну це якщо відвідува-
ти зустрічі з автором. Тому ідея книговидання ще 
досі жива. І однотисячний наклад «Котлет із ведме-
дя», безперечно, розійдеться, — адже, по-перше, це 
дуже невеликий наклад, а по-друге — ці вірші варті 
уваги. Вони спрацьовують, бо говорять про актуаль-
не: сьогоднішню політичну й побутову реальність. 
Вони — це ніби продовження того самого сатирич-
ного блогу або шоу, коли обговорюється якась відо-
ма всім подія чи ситуація, — і ця подія чи ситуація 
коментується. Коментується дотепно, парадоксаль-
но, їдуче і водночас максимально технічно. 
 Вірші Космини — типовий зразок постмодерно-
го письма, це вміле жонглювання не тільки рима-
ми, а й смислами. Читач першого рівня посміхнеть-
ся, і не раз, від влучних порівнянь і вдалих харак-
теристик персонажів, а читач більш підготовлений 
упіймає в текстах ще й перегуки з іншими творами 
української (і не тільки) літератури та культури: 

 ...бродить привид — Дядя Стьопа,
 вічний міліціонер.
 Тихим шелестом хабарним
 він співа Каховці й Сарнам,
 заколисує свавіллям 
 Богодухів із Трипіллям,
 наганяє хвилі втоми 
 на Полтаву і Житомир,
 нависає пузом синім
 над бабулями з насінням,
 покриває оргзлочинність,
 захища начальство чинне,
 бовваніє при дорозі,
 всім болить і всіх морозить
 потойбічний голий нерв — 
 вічний мусор дядя Стьопа,
 вічний слідчий, вічний опер, 
 вічний корупціонер!

 У процитованих рядках згаданий вище підго-
товлений читач легко зауважить асоціації і з росій-
ським гімнотворцем С. Міхалковим, і з українсь-
ким класиком І. Франком. 
 А щодо самого вірша — бо наведено лише фраг-
мент, — то вірш цей присвячений реформі поліції, 
сиріч він актуальний. Та персонажі Космини за-
звичай далеко не уявно-метафоричні, як щойно 
згаданий дядя Стьопа, — у текстах віршованих са-
тир живуть і діють реальні важковаговики світо-
вої політики, президенти, спортсмени найвищо-
го класу, естрадні співаки (до них чи, точніше, до 
одного з них, Іво Бобула, у Юрка Космини особли-
вий сентимент), а також представники пролетаріа-
ту і трудового селянства. Фігурують усі ці персо-
нажі у віршах із конкретного приводу. Ось, напри-
клад, Тарас Чорновіл, політик у відставці, зробив у 
інтерв’ю гучну заяву про зростання добробуту насе-
лення: «Абсолютна більшість людей купує собі про-
дукти, які я як депутат чотирьох скликань  не можу 
собі дозволити. ... Я бачив останнім часом, чорну 
ікру почали більше купувати...» Ніби рядове таке 
зауваження. Але Космина й з такого ординарного 
випадку робить акцію, подію, — змальовуючи нам 
картинку в супермаркеті на Позняках, де, за його 
свідченням, проживає сам Т.Чорновіл:

 Вчителі, роботяги, програмери, 
 Прибиральниця і метрдотель
 Тягнуть чорну ікру кілограмами
 До забитих ікрою осель. 

 А в зажертих мажорів за спиною
 Із кульочком негострих мівін
 Прямо в черзі голодною слиною 
 Обтікає Тарас Чорновіл... 

 Різкий гротеск, карикатура, гостра і дошкуль-
на, зрозуміла всім — це основний творчий прийом 
Космини. Сатира повинна бути впізнавана, бо інак-
ше вона не досягає мети. 
 Назву збірці дав вірш — він не чільний, але на 
початку збірки. До більшості віршів, як читач, ма-
буть, уже помітив, дані й вступні пояснення, і ко-
ментарі нижче тексту, часом чи не більші за обся-
гом, ніж сам вірш. Тож вступний коментар до вір-
ша такий: «...15 жовтня 2014 року народна артис-
тка України Софія Ротару скасувала свій концерт 
у сибірському Красноярську, отруївшись замовле-
ними в ресторані готелю котлетами з ведмежати-
ни...». Звісно ж, такою подачею, народженою са-
мим життям, не вигаданою, Космина як сатирик 
не міг не скористатися, і він відпасовує одразу. Ось 
перша строфа:

 Забудьте про штампи з дешевих комедій — 
 Життя наспівало жирніший куплет:
 Кацапи! Реально! Вживають! Ведмедів!
 У вигляді супу, пюре чи котлет.

 Космина не соромиться вживати слів жорстких, 
майже непристойних, — як у наведеному куплеті. 
Та й ті слова, що звуться непристойними напряму, 
теж присутні в його збірці. Про це є попереджен-
ня на другому титулі, сформульоване чітко й ви-
черпно: «Містить нецензурну лексику. Дітям до 
18 років бажано читати так, щоб батьки не бачи-
ли». Хоча сьогоднішні підлітки, поза сумнівом, 
уже мають вокабулярний запас значно ширший і 
глибший, ніж ужиті в сатирах Космини іменники 
й дієслова. 
 Загалом наявність у літературному процесі та-
ких митців, як Юрко Космина, означає насампе-
ред, що весь літературний організм перебуває у 
доброму стані. Коли існує якісна проза, драма-
тургія, поезія, причому поезія серйозна, лірич-
на й епічна, — ось тоді з надлишків літературно 
обдарованих юнаків і народжуються Юрки Кос-
мини. 
 Його творчість цікава і гостра, як про це вже го-
ворилося вище. Вочевидь, це тому, що вона проми-
нуща, прив’язана до певного часу й обставин. Тому 
і коментарі рясніють під кожним віршем. І водно-
час цим вона і цікава. Як віршований літопис пев-
ного часового проміжку в історії України. 
 А серед політиків від Космини у збірці дістаєть-
ся усім! Найдошкульніші рядки є й про поперед-
нього, і про новообраного президента, не згадуючи 
вже фігур дрібніших. Цитувати вже не будемо. Але 
політична позиція Космини при цьому чітка й зро-
зуміла. Він — український поет-сатирик, із чітким 
усвідомленням своєї місії: творити дотепні тексти 
українською мовою, в риму чи прозою. 
 Тож насправді, розгорнувши цю збірку, ніби 
паперового пакетика з фаст-фуду, читач насоло-
диться стравою, набагато вишуканішою, ніж якісь 
там банальні котлети. Нехай навіть вони і з ведме-
дя... ■

НОВОДРУК

Папiр, у який загорнуто котлети
Про збірку дотепних віршованих творів Юрка Космини

■
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Єлизавета КРАСНІЧЕНКО 

 Один із найпопулярніших 
сучасних українських гуртів — 
«Бумбокс» — розпочав свій кон-
цертний тур Україною. Вперше 
в історії гурту, яка налічує вже 
п’ятнадцять років, музиканти 
видають альбом, що містить у собі 
більше десятка пісень. Він скла-
дається з двох частин, тож і назву 
має подвійну — «Таємний код: 
Рубікон».  Презентація електрон-
ного релізу першої частини ново-
го альбому гурту відбулася ще 12 
вересня. А вже 19-го числа гурт 
вирушив у тур українськими міс-
тами, яких, за планом, має відві-
дати шістнадцять.
 У рамках турне 20 жовтня від-
бувся шостий виступ «Бумбок-
са» в єдиному українському місті 
з навколотеатральною назвою — 
Кропивницький. Перед цим гурт 
запалював у Рівному, Ковелі, 
Чернігові, Кривому Розі та Юж-
ноукраїнську. 
 У Кропивницькому презен-
тація альбому відбулась на сцені 
обласної філармонії. Для тако-
го концерту локація мало підхо-
дяща, оскільки просто спокій-
но сидіти під час концерту було 
справжнім випробуванням, бо 
танцювати було строго заборо-
нено (хоча навіть при наявності 
охорони й адміністрації, що ро-
била зауваження, знаходились і 
порушники «дисципліни»). Та, 
не цзважаючи ні на що, у філар-
монії було не просто тепло, а на-
віть гаряче. Як прокоментували 
самі виконавці на своїй офіцій-
ній сторінці у «Фейсбуці»: «Пор-

вали Кропивницький на дрантя!» 
(«Дрантя» — ще одна з пісень но-
вого альбому). І з цим важко не 
погодитись, адже зал пульсував 
разом із гуртом, підспівуючи май-
же кожну пісню. Шалена енерге-
тика зашкалювала.
 На спілкування з журналіс-
тами в Кропивницькому фрон-
тмен гурту Андрій Хливнюк 
прийшов (як і завжди) у гарно-
му настрої: багато жартував, був 
максимально відкритим та доб-
розичливим. Розповів і про тур, 
і про альбом, і про зміни у складі 
гурту, які сталися вперше за 15 
років від дня його створення. 
Кореспонденту «України моло-
дої» вдалося не тільки побува-
ти на славнозвісному концерті 
та вживу почути пісні з нового 
альбому, а й поспілкуватись із 
Андрієм Хливнюком.
 «Ми давно не випускали 
лонг-плей. Переважно випуска-
ли по шість пісень, і зараз це схо-
же на те ж саме, але ні — це ве-
лика платівка. Просто її промо-
компанія, друк і буклет склада-
тиметься з двох CD. Навіщо це 
було зроблено? Ми хотіли надру-
кувати це також на вінілі, але на 
вініл так не заходить — там треба 
по дві частини робити. Тематично 
платівка з двох частин, тому вона 
і називається «Таємний код: Рубі-
кон», — розповів під час брифінгу 
Андрій Хливнюк.
 Фронтмен гурту повідомив, 
що друга частина альбому — 
«Рубікон» — вийде восени. До 
речі, саме 22 жовтня відбулася 
презентація нового кліпу на одну 
з пісень платівки — «ДШ». 

 «Ця пісня російською мовою, 
написана минулої осені й запи-
сана протягом зими. Повністю 
зроблена у Києві. Єдине, її масте-
ринг, як і інших усіх пісень, ро-
били у США. Пісня записана но-
вим складом «Бумбоксу». Піс-
ня, в якій наш діджей Валік пе-
ревершив сам себе вже вкотре. І 
нам усім, і, я сподіваюся, слуха-
чам нагадав, що він легендарний 
скетч-мастер і музикант, котрий 
в цій платівці виступив не прос-
то, як діджей, а й як аранжуваль-
ник і саундпродюсер, бо без ньо-
го пісні не мали б такої глибини 
та інших сторін і сенсів», — до-
дав фронтмен гурту та головний 
герой нового кліпу Андрій Хлив-
нюк. 
 Режисер кліпу Стас Гурен-
ко зауважив, що це його четвер-
та робота у співпраці з гуртом, і 
вона видалась найважчою. 
 За словами Андрія Хливню-
ка, основний меседж «Таємного 
коду» спонукає слухачів до того, 
щоб переслухати композиції ін-
ших авторів. Приміром, приєм-
но вразив рімейк на пісню «Анге-
ла, як я» «Крихітки Цахес». Цю 
пісню свого часу написав Андрій 
Хливнюк, а тепер вирішив вдих-
нути в неї нове життя, зробивши 
хіп-хопову версію з приспівом ви-
конавиці Саші Кольцової, на що 

вона радо погодилась. Крім цьо-
го у «Таємному коді» є кілька пі-
сень, які вийшли в ротацію ще до 
виходу альбому: пісні «Тримай 
мене», «Безодня» з Тіною Кароль 
та заголовна пісня альбому «Твій 
на 100%», якою гурт починає ко-
жен свій виступ у цьому турі.
 Якщо у першій частині альбо-
му одна російськомовна пісня — 
«ДШ», то у другій частині, крім 
пісні «Рубікон» російською, є ще 
одна — цього разу іспанською мо-
вою. Всі інші композиції — ук-
раїнською, що свідчить про те, 
що «Бумбокс», як завжди, три-
має марку якісної української му-
зики.
 «Рубікон» — трохи «нервова 
платівка»: у мотивах пісень аль-
бому читаються певні труднощі, 
з якими команда зіткнулася на 
п’ятнадцятому році існування 
— це зміна складу. До того я пи-
шався, що ми не міняли склад, 
а тільки збільшували його, але 
від нас пішли, з моєї ініціативи, 
три людини: саунд-інженер, гіта-
рист та бас-гітарист... Тож тепер 
у нас нові музиканти: ритм-гіта-
ра — Дмитро Кувалін, соло-гіта-
ра — Олег Аджікаєв, який став 
співпродюсером цієї платівки, а 
на бас-гітарі у нас тепер грає дів-
чина — Інна Невойт. Уперше в 
історії гурту ми взяли в коман-

ду дівчину (не знаю, чому ми так 
раніше не робили?)... Нові краї-
ни, нові студії, інші учасники і 
повний безлад в особистому жит-
ті у всього колективу. Нам дове-
лося пройти рубікон, тобто він 
іще триває, і ось ми нарешті в 
турі. Платівка вже зведена і вий-
де восени. І так само, швидше за 
все, буде доступна і безкоштовно, 
і за гроші. Нам дуже класно їзди-
ти разом. Ми їдемо в одному авто-
бусі, бо у нас немає якось поділу, 
ми — команда. Несеться справж-
ній тур, справжні пригоди. Є на-
віть українські шанувальники, 
які їздять за нами автостопом. Це 
круто, що таке відбувається», — 
похвалився Андрій Хливнюк.
 Переоцінити внесок «Бумбок-
су» в розвиток української музи-
ки дуже складно. Гурт було ство-
рено у 2004 році, і це на той час 
стало потужним вибухом на му-
зичному ринку. Цей колектив 
чоловічого складу ніколи не був 
схожим на типові бойз-бенди, по-
пулярні того часу. Із самого по-
чатку хлопці мали свій неповтор-
ний стиль — унікальне поєднан-
ня фанку, року і хіп-хопу. Проте 
найцінніше у їхній манері вико-
нання — це щирість і простота: 
слухаючи їхні пісні, кожен ро-
зуміє, про що вони, бо там немає 
ні краплі фальшу. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Коли збираються троє, можуть на-
родитися неординарні ідеї. Спочатку 
об’єдналися Юрій Гармаш — кінооператор 
та Сергій Тримбач — кінознавець, які осо-
бисто знали легендарного Івана Миколайчу-
ка. А згодом до них приєднався один із най-
майстерніших сучасних драматургів Пав-
ло Ар’є. І разом вирішили зреалізувати до-
сить зухвалий задум: створити художній 
фільм «1000 снопів вітру» — містично-істо-
ричну драму, яка базуватиметься на вось-
ми різножанрових, iз першого погляду, аб-
солютно самостійних кіноновел: «Боже, я 
вільний», «Божевільня», «Галстук», «Гру-
ша», «Дерев’яний живий хрест», «Камін-
ний хрест», «Смерть вождя» та «Велик-
день».
 Команда проєкту, до якої додалося ще 
кілька людей, провела дослідницькі експе-
диції місцями, де жив і працював Іван Ми-
колайчук: у буковинських Чорториї, Чер-
нівцях і Вашківцях, гуцульських Верхо-
вині, Криворівні й інших поселеннях у 
навколишніх Карпатах. Уже написали сце-
нарій художньої стрічки, зробили її перший 
тізер і на основі матеріалів експедиції ство-
рили півгодинний документальний фільм, 
який «притримають» ближче до виходу сво-
го ігрового кіно. Усе це стало можливим за-
вдяки виграному конкурсному гранту, на-

даному Українським культурним фондом. 
 «Подорожуючи світами Івана Миколай-
чука, я несказанно збагатив свій власний 
внутрішній світ, — поділився враженнями 
Павло Ар’є. — Дуже сподіваюся на те, що 
у підсумку, створивши фільм «1000 снопів 
вітру», нашій команді вдасться поширити 
наш досвід далі».

 Наразі готові рухатись до головної мети 
і шукають режисера-постановника, який 
поділяє головну концепцію проєкту: реалі-
зувати ідеї Івана Миколайчука сучасною кі-
номовою, — такий месидж оприлюднили 
творці майбутнього ігрового фільму «1000 
снопів вітру» на нещодавній пресконферен-
ції у столичному Будинку кіно. 
 «Іван Миколайчук був не просто акто-
ром, режисером, сценаристом — він був 
носієм магії народного духу, народної куль-
тури. «Тисяча снопів вітру» — сценарій, 
так і не написаний автором, одначе ж опові-
дуваний багато разів, — каже кінознавець 
Сергій Тримбач. — Актор і режисер воче-
видь тяжів до фольклорного «письма», ба-
гато разів варіюючи одну й ту ж ситуацію 
не тільки у словесному, а й й народно-те-
атральному варіанті (звісно, йдеться пере-
дусім про традицію вертепного театру). І от 
тепер настав час задум Миколайчука реані-
мувати, магічним способом підняти на кін 

народного життя, наповненого фантазіями 
і містеріями, які читаються за допомогою 
давніх кодів. Це має бути абсолютно фан-
тастичний фільм, фільм-мрія…».
 «Українське бароко як родич захід-
ноєвропейського, мало одночасно глибоко 
національний стиль, і проявлялося у твор-
чості Олександра Довженка, Сергія Пара-
джанова, Юрія Іллєнка, Івана Миколай-
чука, буде мати продовження і розширить 
жанровість і стилістику сучасного українсь-
кого кіна, — упевнений Юрій Гармаш, чиєю 
камерою знято Миколайчукові фільми «Ва-
вилон ХХ» і «Така пізня, така тепла осінь». 
— Жанри і стилі не вмирають. Не повинні 
впасти в безвість і задум та мрія Івана».
 Іван Миколайчук мав дар надфантазій-
ного оповідача. Режисер, актор і сценарист 
дуже рано — у 46 років — пішов у засвіти. 
Про те, хто може зіграти роль Івана Мико-
лайчука у художньому фільмі «1000 снопів 
вітру», поки що не думали. ■

Сергій Тримбач, Юрій Гармаш та Павло Ар’є в експедиції на Буковині.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Поетичні тисячі снопів вітру
У Києві презентували сценарій ігрового фільму про 
Івана Миколайчука

■

ЗІРКОВИЙ ТУР

«Бумбокс» долає 
нервовий рубікон
Королі українського хіп-хопу порвали 
Кропивницький на дрантя

■

«Бумбокс» у гастрольному турі.❙

Іван Миколайчук.
Архівне фото.

❙
❙
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«Хотілося б, аби дві українські команди подолали груповий 
етап Кубка Європи».

Денис Журавльов
головний тренер БК «Дніпро»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На екваторі групового раун-
ду ЛЧ-2019/2020 у донецького 
«Шахтаря» була хороша нагода 
піднятися до прохідної частини 
свого квартету. Домашня пере-
мога над загребським «Динамо» 
дозволила б українському чемпіо-
ну помінятися місцями з хорват-
ським клубом у турнірній табли-
ці, витіснивши його з когорти по-
тенційних учасників майбутньо-
го «плей-оф» суперліги.
 Історія минулих протистоянь 
«Шахтаря» та загребського «Ди-
намо» свідчила про те, що «гірни-
ки» мають більше потенціалу для 
переможного фіналу. Принаймні 
їхні два попередні двобої завер-
шилися впевненими перемогами 
донецького клубу.
 Водночас перед новим поба-
ченням «динамівці» заявили, що 
не вважають представників ук-
раїнського футболу грізними опо-
нентами. Звісно ж, «гірникам» 
напередодні поєдинку суперник 
шану віддав, проте на футбольно-
му полі стадіону «Металіст» бо-
ятися чемпіона України не став. 
Навіть коли «Шахтар», старан-
нями свого новобранця Євгена 
Коноплянки, швидко відкрив 
рахунок у матчі, загребські фут-
болісти не знітилися й продовжи-
ли грати у свій футбол.
 Як відзначив головний тренер 
«гірників» Луїш Каштру, «Дина-
мо» в Харкові діяло агресивно й 
жорстко. Як результат, у середині 
другого тайму чемпіону Хорватії 
вдалося вийти вперед.
 На 60-й хвилині поєдинку до-
свідчений воротар «Шахтаря» 
Андрій П’ятов припустився по-
милки, пояснити яку неймовірно 
складно. «Певно, на нього найш-

ло якесь затемнення», — так віт-
чизняний наставник Олександр 
Севидов прокоментував дії до-
нецького кіпера у штрафному 
майданчику, котрі призвели до 
пенальті та другого в його ворота 
гола.
 Тож, як і в попередніх поє-
динках поточної суперліги, «гір-
ники» знову опинилися у статусі 
тих, хто наздоганяє. Якщо у стар-
товому матчі групового раунду — 
проти «Манчестер Сіті» — у підо-
пічних Каштру шансів на сприят-
ливий підсумок двобою взагалі не 
було, то в гостьовому матчі проти 
«Аталанти» «Шахтар» спромігся 
на вольову перемогу.
 Водночас у дуелі з хорватсь-
ким чемпіоном здійснити ще один 
переможний «камбек» «помаран-

чево-чорним» не вдалося, хоча, за 
словами Андрія П’ятова, «гірни-
ки» могли дотиснути опонента.
 Зрештою, сил у «Шахтаря» 
вистачило лише на те, аби зрів-
няти рахунок у матчі. У другій 
грі поспіль на допомогу українсь-
кому чемпіону прийшов ізраїль-
сько-бразильський дует у складі 
Соломона та Додо, котрий після 
свого синхронного виходу на за-
міну швидко вирівняв станови-
ще.
 «Ми перебуваємо у складній 
ситуації, але змогли відігратися. 
«Шахтар» дуже хотів перемогти, 
але добре, що не дозволили вигра-
ти супернику. Вважаю, що наші 
можливості для виходу з групи 
відкриті, й будемо для цього на-
полегливо працювати», — резю-

мував очільник «Шахтаря». 
 Після половини турнірної 
дистанції в групі С «гірники» ма-
ють однаковий очковий доробок 
iз загребським клубом, проте че-
рез гіршу різницю м’ячів посіда-
ли нижчу позицію у квартеті за 
динамівців. Відзначимо, що про-
тистояння з хорватським чемпіо-
ном стало 12-м поспіль поєдин-
ком «Шахтаря» у єврокубках, у 
якому він не зміг вберегтися від 
гола. Однак наставник «гірни-
ків» переконує, що пропущені 
голи в Лізі чемпіонів — пробле-
ма другорядна, оскільки тут до-
водиться грати з найсильніши-
ми командами Європи. «Для нас 
найголовніше — думати про ситу-
ацію в групі», — зауважив Каш-
тру. ■

Григорій ХАТА

 У єврокубкових турнірах доволі нечасто дово-
диться стикатися з ситуаціями, коли в одній групі 
грають одразу дві команди з України.
 Традиційно на перших етапах змагань організа-
тори намагаються розводити по різних «пульках» 
представників однієї країни. Водночас випадків, 
коли б до одного турніру потрапляли по кілька ук-
раїнських клубів, — одиниці.
 Утім у нинішньому баскетбольному сезоні 
у Кубку Європи опинилися «Дніпро» та «Київ-
Баскет». Щоправда, останній прагнув пограти в 
Лізі чемпіонів-2019/2020, утім після невдало-
го проходження її кваліфікаційного етапу «поза 
конкурсом» опустився до турніру нижчого ран-
гу. Власне, через такий «реверанс» українсь-
кий віце-чемпіон і потрапив до однієї групи з 
«Дніпром», якому, в свою чергу, довелося до-
лати відбірковий раунд КЄ.
 Українське «дербі» в поточному Єврокубку 
трапилося вже в першому турі. Напередодні дуелі 
в столичному Палаці спорту баскетбольні експер-
ти наголосили, що дніпровський клуб має третій 

за силою потенціал поміж усіх учасників групо-
вого етапу, тоді як «Київ-Баскету» дістався лише 
18-й «номер посіву».
 Водночас на паркеті київського ПС уболіваль-
ники побачили абсолютно іншу картину. І нехай 
після матчу латвійський очільник «Київ-Баскета» 
Айнарс Багатскіс серйозно критикував своїх підо-
пічних за брак концентрації в кінці гри, підсумко-
вий рахунок на табло свідчив про суттєву перева-
гу команди господарів — 95:88.
 «Я постійно наголошую своїм гравцям, що 
баскетбольний поєдинок — це історія про 40 хви-
лин, а не 35. Концентрація — це одна з наших го-
ловних проблем у цьому матчі», — відзначив Ба-
гатскіс, команда котрого по ходу гри часом мала 
майже 20-очкову перевагу над «Дніпром».
 Зрештою, саме наприкінці гри столичні бас-
кетболісти й дозволили опоненту скоротити від-
ставання, аби рахунок не виглядав розгромним. 
Утім цей локальний успіх не надто порадував на-
ставника дніпрян Дениса Журавльова: «Досить 
уже нам набиратися досвіду в єврокубках. Потріб-
но нарешті показати якийсь результат».
 У міжсезоння в складі «Дніпра» з’явився на-

прочуд талановитий український баскетболіст Іссуф 
Санон, якого в 2018 році «задрафтував» клуб На-
ціональної баскетбольної ліги «Вашингтон». Вва-
жаючи юного атакувального захисника з Донець-
ка «хорошим придбанням на майбутнє», набирати-
ся досвіду відправили його американці до Європи. 
Минулий сезон Санон провів у словенський «Люб-
ляні», котра має досвід виступів у Євролізі. Новий 
же — розпочав у «Дніпрі».
 У матчі проти «Київ-Баскета» Іссуф iз 16 оч-
ками став одним з двох найрезультативніших грав-
ців у своїй команді. Так само гравці з українськи-
ми паспортами грали перші скрипки й у столично-
му клубі — 23 пункти зробили капітана «бджіл» 
Максима Пустозвонова кращим снайпером матчу.
 Не залишився без уваги в українському «де-
рбі» на міжнародній арені й колоритний новобра-
нець «Дніпра» Грегорі Коломойський. Останнім ча-
сом Денису Журавльову лише й доводиться, що ко-
ментувати дії сина українського мільярдера Ігоря 
Коломойського, що, за словами наставника, його 
починає дещо дратувати. 
 «Він — вихованець школи «Дніпра». І ми за-
вжди звертаємо увагу на молоді кадри, котрі ма-
ють шанс бути в нашій команді», — заявив Журав-
льов. При цьому в поєдинку проти «Київ-Баскета» 
20-річний новачок дніпрян провів на майданчику 

чотири хвилини 40 секунд, записавши до свого ак-
тиву один підбір на своєму щиті.
 У наступному турі дніпряни зіграють удома з бі-
лоруським «Цмокі-Мінськ», тоді як «Київ-Баскет» 
поміряється силами з болгарським «Левські». ■

У другому матчі поспіль вдало проведені заміни дозволили «Шахтарю» здобути важливі очки в груповому 
раунді Ліги чемпіонів.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Турнірний дисбаланс
Футбольному чемпіону країни не вдалося вдома переграти свого ключового конкурента 
в боротьбі за місце в «плей-оф» суперліги

■ ТАБЛО

Ліга чемпіонів. 3-й тур. 
 Група А. «Галатасарай» (Ту-
реччина) — «Реал» (Іспанія) — 0:1, 
«Брюгге» (Бельгія) — «ПСЖ» 
(Франція) — 0:5.
 Турнірне становище: «ПСЖ» 
— 9, «Реал» — 4, «Брюгге» — 2, 
«Галатасарай» — 1. 
 Група В. «Тоттенхем» (Англія) 
— «Црвена Звєзда» (Сербія) — 
5:0, «Олімпіакос» (Греція) — «Ба-
варія» (Німеччина) — 2:3.
 Турнірне становище: «Баварія» 
— 9, «Тоттенхем» — 4, «Црвена 
звєзда» — 3, «Олімпіакос» — 1.
 Група С. «Шахтар» (Україна) 
— «Динамо» (Зг, Хорватія) — 2:2, 
«Манчестер Сіті» (Англія) — «Ата-
ланта» (Італія) — 5:1
 Турнірне становище: «МС» — 
9, «Динамо» (Зг), «Шахтар» — 4, 
«Аталанта» — 0.
 Група D. «Атлетико» (Іспанія) 
— «Байєр» (Німеччина) — 1:0, 
«Ювентус» (Італія) — «Локомо-
тив» (Росія) — 2:1.
 Турнірне становище: «Ювен-
тус», «Атлетико» — 7, «Локомотив» 
— 3, «Байєр» — 0.
 Група Е. «Генк» (Бельгія) 
— «Ліверпуль» (Англія) — 1:4, 
«Зальцбург» (Австрія) — «Наполі» 
(Італія) — 2:3.
 Турнірне становище: «Наполі» 
— 7, «Ліверпуль» — 6, «Зальцбург» 
— 3, «Генк» — 1.
 Група F. «Інтер» (Італія) — «Бо-
руссія» (Д, Німеччина) — 2:0, 
«Славія» (Чехія) — «Барселона» 
(Іспанія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Барсело-
на» — 7, «Інтер», «Боруссія» (Д) — 
4, «Славія» — 1. 
 Група G. «Лейпциг» (Німеччи-
на) — «Зеніт» (Росія) — 2:1, «Бен-
фіка» (Португалія) — «Ліон» 
(Франція) — 2:1.
 Турнірне становище: «Лей-
пциг» — 6, «Зеніт», «Ліон» — 4, 
«Бенфіка» — 3.
 Група Н. «Лілль» (Франція) — 
«Валенсія» (Іспанія) — 1:1, «Аякс» 
(Голландія) — «Челсі» (Англія) — 
0:1.
 Турнірне становище: «Чел-
сі», «Аякс» — 6, «Валенсія» — 4, 
«Лілль» — 1.

■

БАСКЕТБОЛ

Історія про концентрацію
У вітчизняному «дербі» на євроарені сильнішим 
виявився український віце-чемпіон

■

«Київ-Баскет» переможно розпочав 
свої виступи в Кубку Європи.
Фото з сайта fbu.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи. Група F. «Київ-Баскет» 
(Україна) — «Дніпро» (Україна) — 95:88, 
«Левські» (Болгарія) — «Цмокі-Мінськ» (Бі-
лорусь) — 81:68.

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Дідусю, що ти читаєш?
 — Історичний журнал.
 — Так це ж «Плейбой».
 — Це для тебе «Плейбой», а 
для мене історичний.

* * *
  Коли Наташа посковзнулася, у 
неї вирвався короткий зміст усього її 
життя.

* * *
  Приходжу я до РАЦСу, щоб вий-
ти заміж, а мені кажуть:
  — Нареченого треба мати із со-
бою.
  — Поясніть мені, будь ласка, за 
що я плачу податки?

* * *
  Якщо після 23.00 вам не про-
дають алкоголь, відкрийте пляшку 
і надпийте. Вас примусять її купити. 
Дякувати за пораду не треба.

* * *
  Інкасатори врізались у ДПС. 
Уже три години не можуть розібра-
тися, де чия купа грошей.

* * *
 — Сьомо, як ви почуваєтеся?
 — Можете не цікавитися, вас 
усе одно немає в заповіті.

* * *
 Єврейська родина запросила 
гостей. Абрам говорить:
 — Сарочко, неси курку.
 — Ще рано, гості не з’їли хліб.
 Гості стали швидко їсти хліб, 
через кілька хвилин Сара заносить 
живу курку, яка почала клювати 
крихти.

* * *
  Зайшов до аптеки, побачив 
ціни і вирішив, що лікуватимусь по-
дорожником і молитвами.

Собаче життя
В обласному центрі облаштували перший майданчик для вигулу домашніх улюбленців. 
Однак це сподобалося не всім

По горизонталі:
 2. Порода мисливського пса. 5. 
Листяне дерево з цінною дереви-
ною. 7. Ім’я дівчини-прислуги із 
комедії «За двома зайцями». 8. 
Довгополий єврейський піджак. 
9. Речовина, з якої, за легендою, 
народилася богиня Афродіта. 11. 
Спортивна сорочка з короткими 
рукавами. 14. Єврейське жіноче 
ім’я. 15. Спортивний снаряд для 

підняття ваги у важкій атлетиці. 17. 
Герой італійської комедії дель-арте. 
18. Бічна поверхня насипу залізни-
ці чи дороги. 21. Держава в Півден-
ній Азії, з трьох боків оточена тери-
торією Індії. 22. Біла крупа, яка па-
дала з неба, коли Мойсей виводив 
євреїв із Єгипту. 23. «Дощі холод-
ні, гіркий туман. І ... дороги судилось 
нам: одна в розлуку, друга — в лю-
бов, остання — та, що не знайшов» 
(пісня). 24. Головна артерія.
По вертикалі:
 1. Ікла слона, через які тварин 
масово знищували. 2. Острів в Індо-
незії неподалік острова Ява. 3. Ко-
лишня виконуюча обов’язки міністра 
охорони здоров’я, яка досі лишаєть-
ся одним із найпопулярніших бло-

герів. 4. Найдовший музичний інс-
трумент. 5. Годинник із дзвіночком. 
6. Англійський мандрівник-море-
плавець, якого, за переказами, з’їли 
австралійські аборигени. 9. Італійсь-
кий футбольний клуб. 10. Бургунд-
ська королівська династія, що жила 
в місті Вормсі на лівому березі Рей-
на, герої німецького епосу. 12. Річ-
ка на Кавказі. 13. Один зі спортив-
них снарядів у художній гімнастиці. 
16. Річка на Чукотці. 19. Християнсь-
ке ім’я дружини Ярослава Мудрого. 
20. Самоцвіт. 21. Великі шматки по-
роди неправильної форми.

Кросворд №116
від 18—19 жовтня

з 28 жовтня до 3 листопада
 Овен (21.03—20.04). У вас накопичило-

ся багато справ. Нарештi вдасться закінчити 
ремонт і цим показати, хто в домі господар.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Уникайте сум-
нiвних оборудок, iнакше ризикуєте втратити 
все. Домашні залюбки підтримають iдею за-
просити гостей у вихiднi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Останнiм ча-
сом ви перебуваєте у піднесеному станi. Свят-
ковий настрій вирішив затриматися у вашому 
домі, тiльки не злякайте це чудове відчуття.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Не варто вiдмовля-
тися від запропонованого відрядження. Мож-
лива зустрiч iз цiкавими людьми. Начальство 
нарештi помiтить вас, тож фiнансова винаго-
рода не примусить себе чекати.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Лев (24.07—23.08). Не гнівайтесь, якщо 
хтось із друзiв глузуватиме з вас. Умiйте ви-
бачати. Радимо вiдвiдувати спортивний зал, а 
звідти легкою ходою вирушати на пошуки но-
вих пригод.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Діва (24.08—23.09). Вам доводиться 
багато працювати, але треба й вiдпочивати. 
Постарайтеся направити свою енергію в мир-
не русло.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Терези (24.09—23.10). Ваші божевільні 
вчинки — не що інше, як спосіб піднятися над 
суворою дійсністю. А iнодi чудернацькi вчинки 
можуть принести відчутну користь.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Скорпіон (24.10—22.11). На роботі ви 
дуже авторитетна людина, тож вашi задумки 
підтримує керiвництво. Вам захочеться втіли-
ти в життя новi iдеї.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Попереду при-
ємнi сюрпризи та новi захоплення. Ви отримає-
те подарунок вiд долi — вам щаститиме май-
же в усьому. Сміливо торуйте собi шлях.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви навіть не 
могли припустити, що легкий флiрт перерос-
те у велике почуття. Будьте щирі, уважні, і ко-
хана людина відповість тим же.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Перш ніж оп-
рилюднити новий проєкт, перевiрте всi «за» 
i «проти». Несподівана зустріч зі старим при-
ятелем змінить ваші плани.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Риби (20.02—20.03). Ви занадто вимог-
ливі до коханої людини. Минулі образи дають 
про себе знати. Треба вiдверто поговорити, так 
легше буде знайти компромiс.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3. ■

Дара ГАВАРРА

 Коли мова заходить про талановиту актрису 
й просто красуню Шерон Стоун, то всі тут-таки 
пригадують її зіркову роль у фільмі «Основний 
інстинкт». І хоча актриса знялася у понад пів со-
тні фільмів, отримала купу премій за свої ролі, 
проте її й надалі асоціюють саме з цим фільмом 
і називають не інакше, як секс-символом. Ше-
рон вважає несправедливим бачити в красивій 
жінці тільки предмет жадання, ніби красуня не 
може бути водночас і ерудиткою, мати високий 
IQ. До слова, рівень інтелекту актриси складає 
154 бали, що дорівнює IQ самого Альберта Ейн-
штейна (жоден голлівудський колега не може 
зрівнятися в цьому плані з пані Стоун).
 У нещодавньому інтерв’ю актриса роз-
повіла, що, незважаючи на боротьбу за ген-
дерну рівність, у Голлівуді існує уперед-
женість щодо жінок. Так, після інсульту в 
2001 р. актрисі було досить важко поверну-
тися до роботи, чого не сталось б із  жодним 
актором-чоловіком. Їй же довелося від почат-
ку знову вибудовувати свою кар’єру. 

 Звісно, журналісти не обійшли сто-
роною питання особистого життя актри-
си, тим паче такої красуні. На що Шерон 
Стоун відповіла, що такі запитання до-
волі провокативні, адже всім 
відомо, що вона самотня, 
а тому для сексуальних 
стосунків їй щонаймен-
ше потрібен чоловік. Та 
інтимні зносини у 60 
років, вважає вона, мо-
жуть бути  тільки кра-
щими, адже для цьо-
го між партнерами має 
бути кохання, а не лише 
фізіологічний потяг.
 Нагадаємо, після 
двох невдалих шлюбів 
актриса  виховує трьох 
усиновлених дітей, за-
лишаючись при цьому 
взірцем жіночої краси. 
■

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ

Шерон Стоун — про 
«основний інстинкт»
Голлівудська суперстар розповіла про 
секрети краси та секс у зрілому віці

■

Шерон Стоун.❙

26—27 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Уночi та вранцi мiс-
цями туман. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 
+7...+9, удень +16...+18. Пiслязавтра температура вночi 
+7...+9, удень +16...+18.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi +2...+4, удень +18...+20. Яремче: вночi 
+5...+7, удень +19...+21. Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень 
+20...+22. Рахiв: уночi +5...+7, удень +19...+21.
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