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Здійснивши у Загребі 

неймовірний «камбек», 

«Шахтар» зберіг шанси 

на участь у «плей-оф» 

Суперліги
стор. 15»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор. 7

Невивчені уроки: війна 

зі ЗМІ скорочує термін 

придатності влади

Парламентські пристрасті 
за свободою слова

З області фантастики

стор.  2»

Черкащина 

зібрала 

найбільший у 

державі врожай 

Перші на селі

стор. 5»

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,657 грн 

1 € = 27,345 грн

1 рос. руб. = 0,387 грн

РИМА ТИЖНЯ

Майже як у кіно

■

Місія від’їхала сердита, 
Не вдалося взять її на 
понт, 
Ще й сказали, що не 
дасть кредиту 
Міжнародний той 
валютний фонд. 
Що епоха бідності 
скінчилася, 
Й це одразу все для нас 
міня, 
І що грошей, як на фермі 
силосу, 
У одного є бороданя. 
І що шанси маємо 
хороші, 
(Ми ж самі собі не 
вороги!) 

На оті бороданеві гроші 
Жити і не влазити в 
борги. 
Тільки ж він віддати їх не 
хоче, 
І йому нітрохи не пече. 
Він собі у бороду 
хихоче,
Грошей хоче ще, іще, і 
ще! 
Тож для тих, хто любить 
серіали,
Є можливість втілити в 
житті 
Епізод, де люди 
виривали 
Й віддавали зуби золоті! 
■

Олександр ІРВАНЕЦЬ

Частину Берлінської стіни залишили як символічне нагадування про минуле протистояння двох світів та ідеологій.
Фото з сайта sputnik8.com.
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За стіною 
минулого
30 років тому впав Берлінський мур. 
Але Німеччина все ще далека від національної єдності



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЛИСТОПАДА 20192 ІнФорУМ
«Після спілкування з військовими та місцевими мешканцями зрозумів: насправді на 
тому боці бойовики лише перевдягнулися в цивільне і досі зі зброєю лишаються на 
позиціях».

Петро  Порошенко,
експрезидент України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
Україна імпортувала агропродукції, такі дані 
опри люднила Державна служба статистики.

На  понад 4 млрд. осіб
в і д в і -

дали Чорнобильську зону відчу-
ження з початку року, повідомило 
«Радіо «Свобода».

томів
«справ Майда-

на» Генпрокуратура України має пере-
дати Державному бюро розслідувань, 
заявив директор ДБР Роман Труба.

мирних 
жителів

загинули з початку російсько-української війни, сказа-
но в оновленому звіті  Організації Об’єднаних Націй.

року
продовжили співпрацю 

Україна і НАТО з ліквідації могильників радіовід-
ходів, за даними пресслужби Державного агентс-
тва України з управління зоною відчуження.

107 тис. Понад 3 тис. 330 До 20235 тис. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

РОЗБІР ПОЛЬОТІВ 

Не «Оплотом» 
єдиним
Володимир Зеленський вимагає 
нормальнх умов підприємствам 
«Укроборонпрому»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Після поїздки на Харківське авіаційне під-
приємство та завод імені Малишева, що спеціалі-
зується на випуску броньованої техніки, Володи-
мир Зеленський не приховував емоцій. «Ну, по-
перше, я в шоці! Нам директор заводу сказав, що  
з 2009 року один танк побудували ми з вами, один 
танк для ВСУ. Один танк iз 9-го року! А статисти-
ка така, що за радянських часів — 900 танків на 
рік. Потім ми побачили людей. Заборгованість із 
заробітної плати на цих заводах страшна — до чо-
тирьох років. Дуже низька заробітна плата, нап-
риклад, на авіаційному заводі — 3,5 тисячі гри-
вень». 
 Обидва згадані підприємства входять до скла-
ду державного концерну «Укроборонпром», про-
ти якого наразі порушено кілька кримінальних 
справ. Але ситуація з бронемашинами не настіль-
ки критична, як могло здатися після емоційної 
репліки Володимира Зеленського. Для ВСУ завод 
імені Малишева дійсно виготовив лише один танк 
«Оплот», оскільки його вартість наразі недоступ-
на державному бюджету. Саме тому з початку вій-
ни військові зробили ставку на глибоку модерні-
зацію старих зразків Т-80 і Т-64, більш відомого 
як «Булат». Тобто, готові корпуси тут уже кілька 
років поспіль «начиняють» сучасними засобами 
зв’язку, прицілу, захисту та ведення бою, отриму-
ючи цілком боєздатну машину. Модифікація одно-
го танка коштує мільйон доларів, у той час, коли 
виробництво «Оплоту» — у п’ять разів дорожче. 
Спочатку для АТО, а потім для ООС малишевці мо-
дернізували близько 250 бойових машин. 
 Харківські танкобудівники отримали також 
державне замовлення на випуск 45 бронетранс-
портерів, але не змогли виконати його вчасно. За 
зрив контракту їм загрожують серйозні санкції, 
сплатити які завод повинен до 15 листопада. На-
разі ВСУ отримали лише п’ять машин, ще сiм го-
тові до відправлення, але, зрештою, виникли про-
блеми, оскільки Лозівський ковальсько -механіч-
ний завод не встигає виготовляти корпуси. Воло-
димир Зеленський повідомив, що ініціюватиме 
розгляд цієї проблеми на засіданні Кабміну й по-
обіцяв подовжити термін виконання контракту 
до кінця літа наступного року. 
 Утiм загальні проблеми Укроборонпрому на-
вряд чи вдасться вирішити одноразовими акція-
ми порятунку. Керівник державного концерну 
Айварас Абромавичус повідомив, що харківські 
підприємства — це приклад того, в якому важко-
му стані перебуває наразі військово-промисловий 
комплекс України в цілому. Із 147 підприємств, 
що входять до цієї структури, два десятки лиши-
лися на окупованій території, а 46 визнані збит-
ковими. Ті ж, що тримаються на плаву, не завж-
ди мають пристойні умови праці.
 Саме тому Володимир Зеленський, який не 
раз скаржився у Харкові на холод у приміщен-
нях, звернувся до щойно призначеного голови 
ХОДА Олексія Кучера та присутнього на нараді 
підприємця Олександра Ярославського з прохан-
ням зібрати бізнесасоціацію Харківщини й наре-
шті «просто дати людям нормальні умови». У від-
повідь пан Ярославський повідомив, що його зби-
рати не треба, бо він, мовляв, уже давно «зібра-
ний». Зрештою, сторони домовилися про тісну 
співпрацю, у рамках якої пан Зеленський по-
обіцяв знизити тиск на бізнес різних контролю-
ючих органів. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкащина вкотре зібра-
ла найбільший у державі 
врожай зернових та зерно-
бобових культур — 4,2 млн 
тонн зерна. І наразі знову 
посіла перше місце в Ук-
раїні з урожайності, ще раз 
підтвердивши своїми досяг-
неннями статус аграрної об-
ласті. Як повідомили «УМ» 
у департаменті агропро-
мислового розвитку ОДА, 
середня врожайність зерно-
вих i зернобобових культур 
становить цього року 68,9 
ц/га проти минулорічних 
67,1 ц/га.
 Кукурудзи зібрано на 
91% площ та намолоче-

но 2,7 млн. тонн з урожай-
ністю 79,9 ц/га. Найбіль-
ше вродило у Корсунь-Шев-
ченківчському, Лисянсько-
му та Катеринопільському 
районах. Також уже зібра-
но соняшнику 645 тис. тонн, 
сої — 239 тис. тонн, цукро-
вих буряків 268 тис. тонн, 
наголошують фахівці де-
партаменту. За їхніми про-
гнозами, загалом цьогоріч 
аграрії Черкащини очіку-
ють зібрати близько 4,5 млн 
тонн збіжжя. І це при тому, 
що неабияка ґрунтова посу-
ха на теренах області триває 
дотепер, приміром, у Смі-
лянському районі вона сяг-
нула 156 днів.
 «За тривалістю та інтен-

сивністю нинішня посуха 
в Черкаській області є най-
жорсткiшою та згубною у 
порівнянні з посухами по-
передніх років, які припи-
нялись у другій декаді жов-
тня. Приміром, зволожен-
ня метрового шару ґрунту 
під озиминою в нашому ре-
гіоні низьке й нині — на рів-
ні найнижчих по значок», 
— пояснює начальник Чер-
каського обласного гідро-
метцентру Віталій Постри-

гань.
 Але незважаючи на такі 
екстремальні погодні умо-
ви, які вплинули на темпи 
посіву озимих, аграрії Шев-
ченкового краю вже завер-
шили посівну. Загалом цих 
культур посіяно на площі 
152 тис. га, зокрема, озимої 
пшениці — на 142 тис. га, 
ячменю озимого — на 8,5 
тис. га, озимого жита  — на 
1 тис. га, озимого ріпаку — 
на 23 тис. га. 

Черкащина, попри подекуди посушливі 156 днів, зібрала 
рекордні врожаї.
Фото з сайта hubs.ua.
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ЗАСІКИ

Перші на селі
Черкащина зібрала найбільший у 
державі врожай

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби офіційно зафік-
совано 17 випадків порушення режи-
му вогню збройними формуваннями 
Російської Федерації та їхніми посіпа-
ками. Противник обстрілював позиції 
підрозділів Об’єднаних сил iз заборо-
нених Мінськими домовленостями мі-
нометів калібрів 120 мм i 82 мм, із гра-
натометів різних систем, стрілецької 
зброї та протитанковими керованими 
ракетами (ПТКР). 
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» ворог обстрі-
ляв позиції Об’єднаних сил неподалік 
Пісків, Водяного, Тарамчука, Лебе-
динського, Старогнатівки. На лугансь-
кому напрямку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактичного угрупо-
вання «Північ» противник здійснив 
обстріли поблизу Травневого, Зайце-
вого, Кримського, Луганського, Но-
вотошківського. 
 У середу, 6 листопада, осколкові 
поранення отримали чотири військо-
вослужбовці Об’єднаних сил. 
 Того ж дня на медійних ресурсах 
противника з’явилося відео, на яко-
му зафіксовано, як російська керова-
на ракета уражає українських бійців, 
які будують бліндаж. Точної дати, 
коли знято відео, не відомо. Проте на 
відео зафіксовано, як ракета влучає в 
групу людей в одностроях Збройних 
сил України.
 За даними Міністерства оборони, 
російські окупаційні війська збільши-
ли кількість робіт iз мінування місце-

вості вздовж лінії зіткнення та у «сірій 
зоні». «З початку листопада зросла ін-
тенсивність проведення ворогом інже-
нерних робіт, зокрема з мінування міс-
цевості вздовж лінії зіткнення включ-
но з так званою сірою зоною», — ідеть-
ся в офіційному повідомленні. 
 За даними Головного управління 
розвідки, збільшилась кількість небо-
йових втрат особового складу окупан-
тів. Так, 1 листопада військовослужбо-
вець одного з підрозділів першого кор-
пусу ЗС РФ зазнав важких поранень 
унаслідок необережного поводження з 
протипіхотною міною під час її встанов-
лення. Командування окупантів прихо-
вує зазначений інцидент. 
 Командування бойовиків на Дон-
басі активізувало заходи з вербуван-
ня на військову службу у з’єднаннях 

і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Лу-
ганськ) АК ЗС РФ громадян колиш-
ніх радянських республік та осіб без 
громадянства з інших країн. За ін-
формацією Головного управління 
розвідки Міністерства оборони Ук-
раїни, впродовж жовтня цього року 
на тимчасово окупованій території 
у Донецькій та Луганській областях 
збільшилась кількість таких осіб, 
які прибули через неконтрольовані 
Україною ділянки кордону з наміра-
ми скористатися спрощеною проце-
дурою для отримання громадянс-
тва РФ. Чимало з тих, хто розрахо-
вує натуралізуватися, отримавши 
російські паспорти під час прохо-
дження військової служби у складі 
російсько-окупаційних військ, ма-
ють кримінальне минуле. ■

НА ФРОНТІ 

«Сiру зону» 
мiнують
Бойовики тепер у 
цивiльному на позицiях

■ РОЗВЕДЕННЯ

 На тлі цих подій точаться розмови про наступний етап розведення військ. Представни-
ки окупаційної влади заявили про готовність до розведення в районі Петрівського. У шта-
бі ООС також заявили про готовність. За словами начальника пресцентру ООС Андрія Агєє-
ва, у разі відсутності провокацій iз боку російсько-окупаційних сил розведення у районі на-
селених пунктів Богданівката Петрівського розпочнеться 8 листопада о 12-й годині. «Наразі 
українською стороною подані всі необхідні документи для підтвердження намірів через МЗС 
на ОБСЄ. Всі процедури збережені. Українська сторона готується за планом за виняткової 
умови дотримання тиші впродовж семи днів», — заявив Агеєв. За його словами, за останні 
шiсть діб у районі ділянки розведення не було обстрілів. 
 Тим часом п’ятий президент України Петро Порошенко, побувавши у Станиці Луганській 
та поспілкувавшись iз військовими та місцевими мешканцями, стверджує, що розведення на 
цій ділянці відбулося лише з українського боку. Порошенко на своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
написав: «Із мосту у Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що 
розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими 
та місцевими мешканцями зрозумів: насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися 
в цивільне і досі зі зброєю лишаються на позиціях».

СПОСТЕРІГАЧІ СВІДЧАТЬ 

 З оприлюдненого 6 листопада ОБСЄ звіту стало відомо, що її спеціальною моніторинго-
вою місією було зафіксовано поранення зі стрілецької зброї 16-річного хлопця. Подія ста-
лася ще 21 вересня 2019 року у кав’ярні на вулиці Войкова в населеному пункті Золоте-5 на 
окупованій території. «... 1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 
21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької 
зброї у н. п. Золоте-5 (Михайлівка). Відомо, що в лікарні у Первомайську (окупована тери-
торія) хлопцю зробили операцію через поранення ребер унаслідок вогню зі стрілецької зброї. 
Наразі відомо, що хлопець отримав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок 
вогню зі стрілецької зброї після урочистостей iз нагоди Дня села... »
 Командування Об’єднаних сил закликає з метою уникнення небезпеки для життя та 
здоров’я утримуватися від поїздок на непідконтрольну територію.

■

■
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років
жовтень у Києві ви-
дався найтеплішим, 

повідомили на сайті Центральної геофізич-
ної обсерваторії ім. Б. Срезневського.

За  138 адміністративного 
персоналу
Укрзалізниця планує 

скоротити, повідомив член правління 
компанії Желько Марчек.

небезпечних 
країн
для журналістів 

увійшла Україна, зазначено на сайті 
Міжнародної федерації журналістів.

державних земель
 сільгосппризначення було вкра-
дено за роки незалежності, пові-

домив міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Тимофій Милованов.

підприємств
Укроборонпрому є 
збитковими, заявив 

гендиректор концерну Айварас Абромавичюс.

50% У 5-ку 1/2 Понад 1/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДОБРА СПРАВА

Служитиме 
довго
У Звенигородці лісівники 
відремонтували підвісний міст
Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському місті Звенигородка для жителів 
тамтешнього мікрорайону Чернячка стало безпечні-
ше діставатися до центру міста у своїх справах. Адже 
їм капітально відремонтували підвісний пішохідний 
міст через річку.
 «Підвісний місток, який з’єднує центр Звениго-
родки з мікрорайоном Чернячка, працівники Зве-
нигородського лісгоспу реконструювали практично 
за добу», — розповідають «УМ» у Черкаському об-
ласному управлінні лісового та мисливського госпо-
дарства.
 Кажуть, жителі міста звернулись до влади з про-
ханням відремонтувати пішохідний місток на Чер-
нячку, адже з роками він струхлявів, а місцями вже 
почав світити дірами. Кошти на пиломатеріал виді-
лили з міського бюджету, а за реконструкцію взя-
лися працівники ДП «Звенигородське лісове госпо-
дарство». В оптимально короткий строк бригада лі-
сокомплексу — Віктор Пономаренко, Юрій Колеюк, 
Віталій Погорілий, Дмитро Діньов та їхній началь-
ник Михайло Дем’янов — справно впоралися з робо-
тою, демонтували старе дерев’яне покриття і встано-
вили нове.
 «Настил зробили у два шари. Служитиме довго. 
Проблем із роботою не було. Але, перш ніж ремонту-
вати, чимало згаяли часу, щоб прибрати сміття, яко-
го назбиралося там дуже багато. Прохання до людей: 
слідкуйте за порядком у своєму місті», — говорить 
Михайло Дем’янов.
 Працівники лісгоспу запевняють, що тепер тер-
мін експлуатації містка довжиною у 43 метри знач-
но збільшиться. ■

«ЦИФРА»

«Діджиреформи»
Тернопіль — уже майже 
у смартфоні
Світлана МИЧКО

 У міськраді «файного мiста» незабаром 
з’явиться відділ... діджиталізації (від англійського 
digitalization, що означає переведення інформації в 
цифрову форму), працівники якого займатимуться 
створенням нових електронних сервісів та обслуго-
вуванням уже існуючих. Ініціатива створення ново-
го підрозділу належить міському голові Тернополя 
Сергію Надалу, який вважає, що без такого в роботі 
вже просто не обійтися.
 Упродовж кількох останніх років міська вла-
да Тернополя і справді дуже активно розвивала 
електронне врядування. Відтак в обласному цент-
рі з’явилася ціла низка сервісів на основі відкритих 
даних, зокрема, інтерактивні карти реєстру кому-
нального майна, ремонтних робіт, незаконних забу-
дов, позашкільних закладів тощо, а найближчим ча-
сом запрацює і комунальний сітібот, про якого «УМ» 
вже повідомляла. «Усі ці сервіси потребують цілодо-
бового обслуговування, — зазначає Сергій Надал. — 
Також Тернопіль приєднався до Міжнародної хар-
тії відкритих даних — ініціативи, яка сприяє впро-
вадженню передових практик відкритості даних. 
Наша стратегічна мета — запустити максимальну 
кількість засобів електронного врядування. І реалі-
зовувати це буде відділ діджиталізації».
 Завданням номер один для працівників нового 
відділу найближчим часом має стати створення сис-
теми, що об’єднає всі електронні сервіси і буде до-
ступна містянам iз їхніх комп’ютерів, ноутбуків, 
планшетів та смартфонів. ■

■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Воістину немає меж 
розмаїттю і вдосконален-
ню мистецтва шахраїв. 
Про черговий злочинний 
«сценарій» у сфері торгів-
лі повідомили нещодав-
но співробітники відділу 
комунікації національ-
ної поліції Тернопільсь-
кої області. В халепу вар-
тістю 15 тисяч гривень, 
розповіли вони, потрапи-
ла продавчиня з райцент-

ру Бережани, яку обвели 
навкруг пальця просто на 
робочому місці. 
 До магазину, де вона 
працює, завітав невідо-
мий, представився торго-
вим агентом та запропо-
нував придбати запобіж-
ники до різних електро-
приладів — коштують, 
мовляв, недорого, а якість 
— відмінна. Жінка від то-
вару незнайомця відмови-
лася, і він пішов. А десь 
через чверть години до ма-
газину заходить покупець 

і запитує саме про такі за-
побіжники, а тут раптом 
«випадково» і сам торго-
вий агент повертається... 
Перед жертвою розігру-
ють класичну сцену: то-
вар розхвалюють, тут же 
«покупець» купує чима-
лу кількість запобіжни-
ків, і разом із «торговим 
агентом» вони залишають 
приміщення крамниці. 
 Однак незабаром ... 
шахрай повертається 
знову! Він просить про-
давчиню залишити в себе 
пакунок із запобіжника-
ми, за якими, мовляв, 
скоро прийде ще один 
клієнт. Коли ж жінка по-
годжується, то невдовзі 
він знову повертається, 
щоб розіграти фінальну 
сцену — просить оплати-
ти покупку, бо начебто 
дуже поспішає до іншо-
го міста, а покупець тро-

хи запізнюється. Буду-
чи свідком поперед ньої 
купівлі «ходового» то-
вару, продавчиня легко-
важно віддає гроші, а за 
пакунком, зрозуміло, так 
ніхто і не приходить, не 
кажучи вже про сумнів-
ну вартість товару. В ре-
зультаті повертати в касу 
15 тисяч довелося самій 
довірливій жінці, яка й 
звернулася до поліції.
 За фактом шахрай ства 
розпочато криміналь-
не провадження. А тер-
нопільські правоохорон-
ці звернулися до населен-
ня з черговим нагадуван-
ням: аби не потрапити в 
подібні ситуації, в жодно-
му разі не слід віддавати 
гроші невідомим, не пере-
водити їх на карткові ра-
хунки та не давати під за-
ставу майна, вартість яко-
го насправді невідома. ■

Ірина КИРПА

 Пересувна виставка «Блокпост 
пам’яті» розповість усім жителям 
України про жахи війни на Донбасі. 
Експозиція, присвячена драматич-
ним подіям на сході нашої країни, 
подорожує по великих містах i ма-
леньких містечках, доносячи до лю-
дей позицію українських військо-
вих i розповідаючи про те, що майже 
щодня на фронті гинуть наші воїни.
 Під час перебування виставки 
«Блокпост пам’яті» в Одесі її вiдвi-
дав, зокрема, Генсек НАТО Йєнс 
Столтенберг.
 У день відкриття виставки у пів-
денному місті біля Чорного моря во-
лонтера та члена пошукової місії 
Олександра Попова нагородили від-
знакою начальника Генерально-
го штабу ЗСУ — нагрудним знаком 
«За заслуги перед Збройними сила-
ми України». Мужній хлопець вико-
нує свій обов’язок перед Батьківщи-
ною на Донбасі з 2014 року. Разом із 
товаришами по службі йому дово-
дилося шукати останки понівече-
них тіл бійців, діставати їх з обгорі-
лої техніки, розпізнавати в суціль-
ному місиві бруду та металу.
 Арсенал народного музею налі-
чує понад тисячу експонатів, а та-
кож документи та речі загиблих вій-
ськових ЗСУ, бійців добровольчих 
батальйонів, Національної гвардії 
України, підрозділів МВС та СБУ. 
Відвідувачі з Херсона, Черкас, Він-
ниці, Києва, Львова, Харкова, Дніп-
ра, Полтави та інших міст України 
зможуть побачити мовчазних свід-
ків жахів війни: прострелені ікони, 
уламки розірваних снарядів та мін, 
обгорілі книги, фотографії воїнів, а 
також їхнi особисті речі. У кожному 

відкритому патронному ящику — іс-
торія полеглого воїна, який віддав 
життя за незалежність України.
 — Ми почали працювати у цьо-
му напрямi, тому що зрозуміли: є ве-
личезна прірва між повідомленнями 
з телевізора та реальним станом ре-
чей, — розповідає один з організа-
торів виставки «Блокпост пам’яті», 
керівник пошукової групи Павло 
Нетесов. — Навіть зараз, через п’ять 
років після її початку, хоч як при-
кро, більшість українців дуже мало 
знає про цю війну.
 За словами активістів, їхня місія 
— чесно пояснити людям, що відбу-
вається на Донбасі. Тому одна з екс-
позицій розповідає про солдатів, тіла 
яких група «Евакуація-200» доста-

вила з непідконтрольної території і 
після впізнання повернула батькам.
 Найбільше випробування під час 
війни — це оповіщення родичів за-
гиблих бійців, каже Павло Нетесов. 
Такий висновок він зробив за час 
спілкування з рідними та близьки-
ми загиблих на війні українських 
військових. Убиті горем люди крізь 
сльози розповідали історії життя 
своїх синів, братів i батьків, а потiм 
передали нові експонати для вистав-
ки «Блокпост пам’яті». 
 Волонтер упевнений, що Україна 
повинна активніше використовува-
ти сучасний досвід Ізраїлю та США, 
а також інших країн світу в роботі з 
людьми, які постраждали від жахів 
війни на Донбасі. ■

«РОЗВОД»

Шахер-махер
Як з продавців роблять 
обдурених покупців

■

«Блокпост пам’ятi» налічує понад тисячу експонатів. В Одесi її вiдвiдував 
i Генсек НАТО Йєнс Столтенберг.
Фото з сайта odesa.depo.ua.

❙
❙
❙

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Патроннi 
ящики — 
з iсторiями
Виставка пам’ятi 
загиблих мандрує 
Україною

■
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Надзвичайно стурбований Шуфрич
 «Сьогодні випадки силового тиску на жур-
налістів, на жаль, стали звичайним явищем у на-
шій країні. 92% злочинів проти працівників ЗМІ за-
лишаються безкарними, лише кожна 12-та справа 
про напад на журналістів доходить до суду», — по-
чав із статистики голова Комітету Верховної Ради 
України з питань свободи слова Нестор Шуфрич.
 Він зазначив, що з 1992 року, коли вперше в 
Україні було вбито журналіста — Вадима Бойка, до 
2019 року загинуло понад 60 журналістів.
 Водночас Шуфрич заявив, що Комітет свободи 
слова вимагатиме від журналістів і очікуватиме від 
них, як від представників четвертої влади, відпові-
дальності за кожне слово.

Боротьба за право на професію
 Пласт проблем, що був піднятий українською 
медіаспільнотою, досить об’ємний і глибоко вкорі-
нений. Міжнародна федерація журналістів віднесла 
Україну до п’ятірки країн з високим рівнем небезпе-
ки для роботи представників медіа. 
 Досить часто у сесійній залі ВР звучали іме-
на вбитих журналістів — Георгія Гонгадзе, Вадима 
Бойка, Павла Шеремета... 
  Також колеги закликали до активізації допомо-
ги тим журналістам, котрих засудив окупаційний ре-
жим Росії: Станіславу Асєєву, Миколі Семені, Нарі-
ману Мемедемінову та ін.
 Журналіст програми «Схеми» (спільного проєк-
ту «Радіо »Свобода» та телеканала «UA:Перший») 
Михайло Ткач розповів про те, що на журналістів про-
грами розслідувань здійснюють тиск через обнаро-
дування їхніх особистих даних. У арсеналі авторів і 
ведучих програми, на жаль, не одна історія з погро-
зами, перешкоджанням роботі, побиттями. Скажімо, 
серед кричущих фактів Михайло Ткач назвав напад 
на знімальну групу «Схем» охоронців Віктора Мед-
ведчука тільки за те, що журналісти хотіли показати, 
яким літаком він прилетів із Росії. До речі, подібні іс-
торії про поведінку охоронців товариша Медведчука 
звучали у сесійній залі не раз. 
 Звільнений з незаконного ув’язнення в Росії 
журналіст інформагенції «Укрінформ» Роман Су-
щенко зазначив, що для розслідування злочинів 
проти журналістів у високих владних кабінетах не 
вистачає основного — політичної волі. 

І хто визначить середню 
температуру по палаті?
 А що ж представники високих кабінетів? Мож-
на було б на першій хвилині назвати обнадійливим 
виступ міністра культури, молоді та спорту Володи-
мира Бородянського, якби не фальстарт. 
 «Я можу сказати про те, що відповідальність жур-
наліста за неправдиву або маніпулятивну інформацію 
також має бути посилена... За маніпуляції громадсь-
кою думкою, маніпуляції суспільною свідомістю має 
бути введення як адміністративної, так і кримінальної 
відповідальності», — заявив чиновник.
 Він додав, що ініціюватиме реєстрацію зако-
нопроєкту про відповідні зміни в адміністратив-
ний і Кримінальний кодекс. 

 Сам виступ міністра також можна вважати 
маніпулятивним. Бо спочатку пропонується сут-
тєве посилення відповідальності за тиск на жур-
налістів. А потім — удар: ініціювати введення 
кримінальної і адміністративної відповідальності 
за маніпуляцію інформацією. 
 А хто і як має доводити — де маніпуляція, а 
де відображення реалій? Чи, може, у влади вже є 
детектор виміру маніпуляцій, на кшталт: усе, що 
не подобається владі, — маніпуляція? 

«Воювати зі ЗМІ — свідомо 
скорочувати термін свого 
перебування при владі»
 «Спочатку безпека, а потім лякайте криміналь-
ною відповідальністю. Кожні п’ять днів в Україні 
б’ють чи виявлють агресію щодо журналістів. Кож-
на влада вважає, що вона вічна. І кожна влада у цьо-
му помиляється. Доведено всіма, хто був у цій залі 
до вас, шановні народні депутати та шановні ви-
сокопосадовці. Воювати з пресою та не захищати 
журналістів — це свідомо скорочувати термін сво-
го перебування при владі», — прилетіла відповідь 
від голови Національної спілки журналістів Украї-
ни Сергія Томіленка.

Крим — «півострів страху»
 Також окремою темою звучали проблеми 
кримських журналістів, котрі зазнають переслі-
дувань російських спецслужб за час окупації Кри-
му — зафіксовано щонайменше 369 випадків.
 Про це зазначила голова Центру прав люди-
ни Zmina Тетяна Печончик: «За цей час Крим пе-
ретворився на «півострів страху», а навколо нього 
вибудувана «стіна мовчання». І зараз, за оцінка-
ми міжнародної організації Freedom House, Крим 
займає передостанні місця у світі за станом сво-
боди слова. Позаду лише такі країни, як Узбекис-
тан, Туркменістан та Північна Корея».

Операція — презентація?
 За підсумками слухань будуть ухвалені від-
повідні рекомендації. Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков бере на особливий контроль розслі-
дування усіх справ про напади на журналістів. 
Відповідальним у цій роботі Арсен Аваков призна-
чив свого заступника Антона Геращенка.
 Крім того, почала діяти Рада з питань свобо-
ди слова та захисту журналістів при президентові 
України.
 Однак, попри це чимало українських медій-
ників налаштовані скептично, назвавши парла-
ментські слухання щодо безпеки діяльності жур-
налістів України презентацією планів влади зі зни-
щення свободи слова. І показово, що з усіх сило-
вих відомств зі своїм словом до журналістів не 
прийшли лише представники Генпрокуратури. ■

P.S. У проєкті рекомендацій слухань є дивна, 
щоб не сказати ганебна, пропозиція запровадити 
щорічну премію КМ «Захисник журналіста». Таке 
собі «заохочення» тим, хто не виконує свою ро-
боту.

Михайло ЦІСЕЛЬСЬКИЙ, учасник АТО

 Війна повернулась в Україну. Так ка-
жуть про повернення весни. Повернулась 
взаправду і надовго. Наступні покоління 
не будуть нудьгувати. Воювати, ніби в ко-
зачій крові, генетичній пам’яті. «Ми вип-
рягли воли, перевернули плуга, сідлаємо 
коней і точимо списи», — це узагальнюю-
чо-націоналістичні перші рядки поетич-
ного твору політично активного дисиден-
та УНА Лупиноса-старшого, підхоплені 
молодим поколінням в Республіці Украї-
на (надалі згадуватиметься як РУ) слідом 
за роз’єднанням республік радянських, 
за яким згадування майже оминатимуть-
ся (надалі — РР). Ці вихідні дані спробує-
мо врахувати теж. Надзвичайний і Повно-
важний посол України в Республіці Авс-
трія якось уже спробував відповісти на пи-
тання: «Чому націоналізм не може бути 
вибором європейської України?».
 Вельмишановні Маркс та Енгельс оми-
нули своєю увагою клас принципово неп-
рацюючих, клас крадіїв, древній, як і ла-
тинське Homo homini lupus est. Відносно 
ж свіже (ХХІІ з’їзд КПРС): «Людина лю-
дині є (не lupus, вовк, а) друг, товариш і 
брат» у РУ звучало вкрай затаскано, хоч 
відповідало за змістом європейській трен-
довій «єдності у багатоманітності». Ос-
таннє, гаряче — «я протиВ толерантнос-
ти» тепер уже військово-войовничого кри-
ла УНА маємо враховувати через принци-
пово-ключову літеру «В», вовк. Одночасно 
із голлівудською праісторією приручен-
ня «альфа»-вовчиці і спільного розвит-
ку в єднанні, балончиками на стінах зро-
зумілою для сусідів мовою розганялась 
зневага і протистояння. Рукою з кольоро-
вим спреєм мала Б водити генетична ко-
зацька пам’ять. Ключова в цьому реченні 
літера «Б», брат. Бо залишається питан-
ня про можливість співіснування велич-
ної войовничості, вкарбованої в крові мон-
голів, й переконливої нейтральності їхньої 
Монгольської Республіки. Толерантність. 
Хтось проти. ФІФА, Рада Європи (РЄ) — 
за. Як результат, Меморандум про взаємо-
порозуміння. Колофутбольний хуліган із 
капою, фанат із прапором, фан із шарфом, 
вболівальник, глядач, спостерігач зроб-
лять і свій вибір, і дуже по-різному. По-
ганих рішень не буде, будуть неприйняті. 
Мудрість в гори не заводить. Та тільки та 
людина, що в гори піднімалась буде мати 
повагу до тих, хто з гір спустився. Наша 
мова не містить лайки, не ми винайшли 
мат і не тут знайдемо чим пишатись.
 Київська Русь, Запорізька Січ, сучас-
на РУ. Чогось бракує в цій героїчній ав-
тобіографії країни, щось наполегливо 
оминатиметься, щось важливе і тривале. 
А є чим пишатись. Вернадський—Коро-
льов, Тарасенко—Мануїльський, Хру-
щов—Брежнєв, Чернишевський—Ма-
линовський, Антонов—Патон. Маємо: 
людський пласт не розроблений міфоло-
гічно та науково-історичну нетолерант-
ність, яскраво проілюстровану відноси-
нами Грушевський—Аркас. У випадку з 
РУ, її автобіографія може використовува-
тись як інструмент для розуміння її пере-
дбачуваності, як інструмент для передба-
чення розвитку відносин із нею іншими 
далеко не сповна.
 Разом із передбачуваністю іде послі-

довність. США фізично знищують теро-
ризм по всьому світу, не відмовляючись 
від смертної кари всередині країни. Ці 
речі пов’язані. Адже боєць антитерорис-
тичного підрозділу одночасно — викона-
вець вироку, адвокат, прокурор і суддя. 
Україна від смертної кари відмовилась 
давно, а тепер уже і ніби... Та послідов-
ність партнерів на міжнародній арені пе-
ремогою відзначається досі. Така як чер-
гове подовження санкцій згадуваною РЄ 
по відношенню до РФ. Та в чомусь РУ таки 
послідовна, в невиконанні рішень Євро-
пейського суду з прав людини у кількості 
250 сотень.
 Тепер про безпеку нації на кордонах 
її державності, на її державних кордо-
нах. Прикордонний регіон РФ—Естонія 
до 2013-го привертав увагу інвесторів і фі-
нансування ENPI (European Neighbourhood 
Partnership Instrument). Потенційний для 
прикордонної співпраці регіон РУ—РФ 
привертає увагу ЗМІ з 2014-го  вибухами-
виборами. Яким шляхом піде Харків? Чи 
створить прецедент? Чи зачепиться за Біл-
город? Чи зможе наступник (антонім по-
переднику), обраний українцями, відпра-
цювати строк у безперервному відряджен-
ні у кордонах власної країни? У Харкові, 
у Маріуполі, у Запоріжжі? Чи зможе про-
вітрити столицю? РУ — це не Київ. Війна 
— це стан не держави-тіла, а нації-душі. 
Розділена Німеччина кинула виклик РР і 
у  прагненні до об’єднання власного наро-
ду, пішла на об’єднання з народами інши-
ми. Він був підтриманий Ізраілем, краї-
ною-викликом для спільноти ООН. ФРН 
без вихідних, а особливо у вихідні, прийма-
ла блудних дітей. Чи повернеться діаспора 
в РУ? Сучасна історіографія фіксує: Абре-
не став уроком музики для Латвії з росій-
ськомовним Даугавпілс у складі (фільм те-
леканала BBC «Третя світова війна: в ко-
мандному пункті» (WW3: Inside the War 
Room) наробив багато галасу по всій Єв-
ропі). Сама ж Латвія стала затребуваним 
уроком і для німців, і для японців у прове-
денні світорекордних пісенних олімпіад. 
Національним майстер-класом для бага-
тоголосого європейського хору. І, зреш-
тою, відповіддю на поставлене на початку 
питання про можливість обрання націо-
налізму РУ на її шляху до Європи. Музика 
— теж стан душі. Мамай, шашка, банду-
ра. Нації слава, всім ворогам добрая літа. 
Не журися, соловейку, не сумуйте люди, 
була Рідна Україна, була, є і буде...
 У війни спланувати можна тільки по-
чаток. Точно не її завершення. Будь-яке 
бажання, і миру в тому числі, — це розкіш 
за відсутності інструментів, можливостей. 
Хочу приходить лише слідом за можу. 
Ким був Хмельницький-старший? Війсь-
ковим чи дипломатом? Чи може РУ зне-
важати старими добрими ворогами? Тур-
ками, монголами, казахами? Чи зможе-
мо запропонувати щось більше, ніж такі 
ж ключові для США Індонезія чи Колум-
бія? Чи є інструменти? Чи прийдуть ам-
біції? Чи зможе нейтральна вісь РУ—Ка-
захстан—Монголія зашкодити інтеграції 
цивілізацій? Чи зможе бути корисною не 
тільки багатовічна фінансова підтримка, 
а й дипломатичний досвід далекого швед-
ського товариша? Колонку закриваю ос-
таннім рядком уже цитованого на початку 
твору: «життя триває, точиться війна». ■

ПОГЛЯД

Довгая літа всім ворогам
У війні спланувати можна тільки початок

■ЗАХИЩАЮТЬ І ЛЯКАЮТЬ

Парламентські пристрасті 
за свободою слова
Невивчені уроки: війна зі ЗМІ скорочує термін 
придатності влади

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Щось є у цьому символічно тривожне, що парламентські слухання «Безпека діяль-
ності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», організовані на 
вимогу НСЖУ, проходили напередодні чергової річниці Революції гідності. 
 Перед початком слухань присутні вшанували хвилиною мовчання журналістів і 
медійників, які загинули при виконанні службових обов’язків, чи вбиті через їхню 
професійну позицію.
Слова журналістів про ризики професії і про обмеження права на неї звучали 
глибоким докором для української влади попередніх років незалежної України й 
викликом для нинішньої влади.
Однак, шкода, що такий масштабний захід не зачепив економічної складової вижи-
вання журналістики в Україні. Бо в цій затятій боротьбі за світогляд медійні важелі 
впливу одні з найважливіших на шляху до справжньої свободи. Після Революції 
гідності, здавалось, ми здолали кризу й справа йде до повного одужання, але кляті 
рецидиви почали проявлятись усе частіше і з більшою впертою озлобленістю. А 
свобода слова була одним із найважливіших пріоритетів двох останніх революцій 
сучасної України. 
Однак сьогодні гостро постало питання взагалі економічної спроможності діяль-
ності друкованих ЗМІ, котрі були і є переважно єдиним джерелом інформації не 
лише на окупованих та сірій територіях сходу і Криму, а й на значній території 
українських — не окупованих фізично, але блокованих інформаційно — сіл. А де-
ржава зробила й продовжує робити все, аби фактично і методично нищити дру-
ковані ЗМІ. Скажімо, підняттям тих же тарифів на доставку преси, чим регулярно 
— двічі на рік — відзначається Укрпошта. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ 

У Берліні в понеділок, 4 лис-
топада, почалися заходи, при-
свячені 30-річчю падіння Бер-
лінського муру, повідомляє 
«Німецька хвиля». Святкуван-
ня триватиме тиждень — до 
10 листопада. На відвідувачів 
чекають понад 200 заходів на 
сімох майданчиках. У програ-
му входять, зокрема, інсталя-
ції, виставки, презентації книг, 
авторські читання, поетичний 
слем.
Одна з найбільших інсталяцій 
— «Хмара» біля Бранденбур-
зьких воріт, що складається 
з близько 30 тисяч послань, 
у яких мешканці і гості Берлі-
на минулого літа поділилися 
своїми бажаннями, надіями, 
спогадами та уявленнями про 
майбутнє. Інсталяція з близь-
ко 100 тисяч кольорових стрі-
чок iз побажаннями любові й 
миру займає площу дві тисячі 
квадратних метрів. Автор ідеї, 
американський митець, спе-
ціально зробив конструкцію 
легкою, щоб стрічки трiпотi-
ли вiд вітру. Іншу інсталяцію 
розробила голландська мис-
ткиня, яка презентувала від-
битки 10 тисяч 316 людських 
рукостискань.

Процес пішов 
 Берлінська стіна — кордон, 
що став одним із символів Хо-
лодної війни та поділу Німеч-
чини. Мур, який складався 
із комплексу споруд між дво-
ма частинами Берліна — за-
хідною, яка після закінчення 
Другої світової війни перебу-
вала під протекторатом військ 
Західної коаліції, та східної — 
під протекторатом СРСР , було 
зведено за наказом державного 
керівництва СРСР від 13 сер-
пня 1961 для попередження 
втечі мешканців східної час-
тини Німеччини до західної.
 Упродовж 28 років споруду 
багато разів добудовували та 
розширювали. При спробі пе-
ретнути кордон у напрямку За-
хідного Берліна було вбито ба-
гато людей.
 У 1989 році, через 40 років 
після заснування НДР, ко-
муністичний режим перебу-
вав у глибокій політичній та 
економічній кризі. Десятки 
тисяч людей вийшли на ву-
лиці Лейпцига 9 жовтня 1989 
року, вимагаючи свободи і де-
мократії. 4 листопада ще ма-
совіша демонстрація відбула-
ся на Александерплац у Схід-
ному Берліні.
 Під час так званого періо-
ду «перебудови» СРСР у трав-
ні 1989 року Угорщина зни-
щила укріплення на кордоні 
з Австрією, а 11 вересня 1989 
року угорський уряд оголосив 
про відкриття кордонів. Тоді 
існування берлінського муру 
не мало більше жодного сенсу, 
і за три днi НДР залишили че-
рез територію Угорщини 15 ти-
сяч громадян. 
 У Німеччині незмінно ціну-
ють роль першого і останньо-
го президента СРСР Михайла 
Горбачова у возз’єднанні двох 
частин німецьких земель. Але 
до його заслуг варто віднести 
хіба що раціональне мислення. 
Він усвідомив, що «процес пі-
шов», і цьому вже нічим не за-
радиш. Бо СРСР на той час був 
настільки слабким, що вже не 
міг дозволити собі масштабне 
військове протистояння iз За-
ходом. 
 Масові демонстрації із ви-
могою цивільних прав і сво-
бод пройшли країною. Проти 
ночі з 9 на 10 листопада було 
вирішено відкрити пункти 

пропуску між частинами міс-
та, тому саме 9 листопада вва-
жається датою остаточного 
падіння муру. Відкриття кор-
дону транслювалося по теле-
баченню і зібрало сотні тисяч 
німців біля Берлінської сті-
ни. Проте охорона стіни й ві-
зовий режим тривав до 1 лип-
ня 1990 року. Було залишено 
тільки шість фрагментів як 
пам’ятник, фрагменти стіни 
з розписами були розпродані 
1990 року на аукціонах у Бер-
ліні та Монте-Карло.

«Бідні родичі»
 Возз’єднання двох частин 
німецьких земель — Федера-
тивної Республіки Німеччина 
(ФРН) та Німецької Демокра-
тичної Республіки (НДР) — 
відзначають двома датами. 
Перша — це падіння Берлінсь-
кого муру 9 листопада 1989 
року. Друга — День німецької 
єдності 3 жовтня, бо саме цьо-
го дня 1990 року НДР офіцій-
но приєдналася до ФРН. 
 Під час відзначення Дру-
гої з них — 29-ї річниці Дня ні-
мецької єдності, головні уро-
чистоті з нагоди якої відбу-
вались у місті Кіль на півночі 
Німеччини, канцлерка Німеч-
чини Анґела Меркель заяви-
ла, що возз’єднання німців — 
це тривалий процес, який про-
довжується вже 30 років iз часу 
падіння Берлінського муру і 
поки не є завершеним, інфор-
мує агенція dpa. За її словами, 
єдність — це не стан, а постій-
ний процес. «Єдність Німеччи-
ни як єдиної держави заверше-
но. Єдність німців iз 3 жовтня 
1990 року все ще не було завер-
шено», — констатувала Мер-
кель.
 Канцлерка наголосила, що 
необхідно ще більше працюва-
ти для створення рівних умов 
між східними та західними ні-
мецькими федеральними зем-
лями. Водночас Меркель від-
значила, що необхідно шану-
вати різноманітність, а також 
брати на себе відповідаль-
ність заради виживання де-
мократії.
 Берлінський мур зник 30 
років тому, але глибокі мо-
рально-психологічні пере-
пони залишаються до цьо-
го часу. Нам, колишнім меш-

канцям СРСР, вони особливо 
зрозумілі. Східні німці мали 
на порядок вищий рівень доб-
робуту, ніж жителі СРСР, але 
вони рівнялися на рівень доб-
робуту в ФРН, який був на по-
рядок вищим, ніж у НДР. І, 
можливо, не це було головним, 
бо значна частина «оссі» (тоб-
то мешканців Східної Німеч-
чини — від слова оst — схід) 
прагнула тих же прав, свобод 
i можливостей, які мали «вес-
сі» (тобто мешканці Західної 
Німеччини (від слова west — 
захід).
 З об’єднанням двох Німеч-
чин свободу вони таки отри-
мали, але можливості — не 
всі. Зусилля німецького уря-
ду з «вирівнювання» життя у 
двох частинах Німеччини ляг-
ло важким тягарем на плечі 
як «вессі», так і «оссі». Пер-
шим довелося відразу пере-
жити підвищення на 5% при-
буткового податку, зростан-
ня цін на низку продуктів, а 
також відчути на своєму га-
манці інші наслідки допомо-
ги «бідним родичам».
 Нове життя «по живому» рі-
зало старі порядки. Буквально 
до кінця 1991 року квартпла-
та у колишній НДР підскочила 
аж у чотири рази. У НДР без-
робіття не було, але в 1992 році 
роботу втратили 45% східних 
німців. Для послаблення не-
гативних наслідків цього фе-
номену з державного бюдже-

ту в перший рік на східні зем-
лі було спрямовано 300 млрд 
марок. І на цей час вливання у 
відбудову Східної Німеччини 
сягають астрономічної суми 
у майже два трильйони євро, 
а повної «рівності» все ще не 
спостерігається. А рівень ВВП 
на душу населення в колишній 
НДР нині становить лише три 
чверті від західнонімецько-
го рівня. Середні зарплати на 
сході надалі нижчі від «захід-
них». Уряду вдалося хіба що 
майже зрівняти рівень пенсій 
у двох частинах країни. Мета 
зрозуміла, бо серед тих «оссі», 
які найбільше відчувають «ос-
стальгію» (сум за НДР), пере-
важають літні люди, які після 
років життя в НДР не знайшли 
себе в нових реаліях ФРН. Мо-
лоде покоління, яке народило-
ся вже в об’єднаній Німеччині, 
навчилося давати раду новим 
викликам життя. Хоча і серед 
молоді не бракує прибічників 
«осстальгії». Оскільки без-
робіття (особливо серед молоді) 
на сході в півтора раза вище за 
західне. Цим пояснюється фе-
номен ультрарадикальної ан-
тиемігрантської партії «Аль-
тернатива для Німеччини», пе-
реважна більшість (молодих) 
прихильників якої перебуває 
саме на сході країни. 
 Два уламки одного ціло-
го склеюються дуже важко. 
Про німецький досвід корисно 
пам’ятати також Україні. ■

Справу про імпічмент 
Трампа слухатимуть 
публічно
 У Конгресі оголосили пер-
ші громадські слухання наступно-
го тижня в рамках розслідування, 
яке може призвести до імпічменту 
Дональда Трампа. До цього пред-
ставники трьох ключових комітетів 
парламенту слухали свідків за за-
критими дверима. Справа про ім-
пічмент стосується ймовірного тис-
ку Трампа на Україну, щоб публіч-
но оголосити розслідування, яке б 
нашкодило його політичному су-
пернику Джо Байдену. Президент 
Трамп заперечує будь-яке зло-
вживання владою. Голова Комі-
тету розвідки Адам Шифф, який 
здійснює нагляд за розслідуван-
ням, заявив журналістам у середу, 
що проти президента починаєть-
ся справа про імпічмент. Слухан-
ня на Капітолійському пагорбі те-
пер транслюватимуть у прямому 
ефірі. І демократи, і республікан-
ці матимуть змогу допитати свід-
ків. Одним із перших на запитан-
ня відповість Вільям Тейлор, який 
від червня цього року є тимчасовим 
повіреним у справах США в Україні 
і який виступив iз найяскравішими 
свідченнями минулого місяця. Пан 
Тейлор заявив, що президент утри-
мував військову допомогу Україні 
на 400 мільйонів доларів, оскіль-
ки хотів, щоб Україна розслідувала 
справу стосовно компанії Burisma, 
в якій працював син Байдена Хан-
тер. Наступної середи також плану-
ють публічні свідчення службовця 
Джорджа Кента, який працював за-
ступником у ще одного ключового 
свідка справи — експосла США в 
Україні Марі Йованович.

Через страйк 
«Люфтганза» скасувала 
1 тис. 300 рейсів 
 Найбільша німецька авіаком-
панія «Люфтганза» змушена ска-
сувати майже 1 тис. 300 рейсів, які 
мали відбутися 7 і 8 листопада, че-
рез запланований на ці дні страйк 
бортпровідників компанії. Про це 
повідомляє інформагенція dpa. 
Згідно з повідомленням, скасуван-
ня рейсів зачепить близько 180 ти-
сяч пасажирів «Люфтганзи». Страй-
карі вимагають підвищення зарплат 
i покращення умов праці. На 8 лис-
топада також заплановано демонс-
трацію учасників профспілки біля 
головного офісу «Люфтганзи». 

США скасували візи для 
поляків
 Із 11 листопада США скасову-
ють візовий режим для громадян 
Польщі. Про це повідомило мініс-
терство внутрішньої безпеки США у 
середу, 6 листопада. Відтак поляки 
отримують право відвідувати США 
з метою бізнесу чи туризму до 90 
днів без візи за умови подання за-
явки на дозвіл для в’їзду до краї-
ни. Як пояснив представник мініс-
терства, включення Польщі до аме-
риканської програми скасування віз 
є «підтвердженням особливих від-
носин між двома країнами». Прези-
дент США Дональд Трамп оголосив 
про дозвіл на включення Польщі в 
спеціальну програму США ще на по-
чатку жовтня. Це рішення потребу-
вало схвалення міністерства внут-
рішньої безпеки. Нагадаємо, що 
раніше Трамп пообіцяв передисло-
кувати американських військових 
до Польщі. За даними ЗМІ, Польща 
готова виділити до двох мільярдів 
доларів на створення необхідної ін-
фраструктури для розміщення аме-
риканської бронетанкової дивізії. 
Усі польські президенти та уряди з 
часу повалення комунізму в країні 
домагалися від Вашингтона «без-
візу», мотивуючи це «особливими» 
відносинами між Польщею та США і 
численною та впливовою польською 
діаспорою в США. 

НОВИНИ ПЛЮС■

Символічні хрести в пам’ять про жертв муру, січень 1990 року.❙

КРУГЛА ДАТА

За стіною минулого 
30 років тому впав Берлінський мур. Але Німеччина все ще далека 
від національної єдності

■

Так падала Берлінська стіна, листопад 1989 року. ❙
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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 
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11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.05 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»
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23.55 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

02.40 Т/с «Сусіди»

03.50 «Орел і решка. Шопінг»

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, 4.45 Агенти 

справедливості

14.20, 15.30, 23.30 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка 2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Повернення»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

05.00 Телемагазин

05.15 Абзац

07.05, 9.00 Kids Time

07.10 Х/ф «Помста 
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15.40 Х/ф «Хеллбой-2: 

золота армія»
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шоу
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04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Не дай себе обдурити

11.00 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.05 Х/ф «Таксі-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда-2 

Прем’єра

22.30 Свобода слова

23.55 Т/с «Схованки»

01.50 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
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5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Україні

07.25, 8.25, 10.50 Огляд преси

07.30 Хроніка дня
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14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 

12.25, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.50, 00.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

22.00 Спостерігач

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top shop

05.15 Т/с «Запороги»

06.50, 17.00, 3.35 

«Випадковий свідок»

07.25 Х/ф «Інтердівчинка»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.10, 3.40 «Речовий доказ»

15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.55 Х/ф «Бунраку»
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 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

10.00 «Пармський монастир». 

Художній фільм 

12.00 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»

13.35 UA.МУЗИКА. Кліпи 

14.10 Музеї. Як це працює. 

Музей видатних діячів 

української культури 

14.35 Культура діалогу. Надія 

Ковальчук 

15.10 Елементи 

16.10 Культура діалогу. 

Максим Яковлєв 

16.35 РадіоДень

16.55 Браво, Шеф! 

Документальний серіал

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу. Лія 

Достлєва 

19.20 Лекторій. Музика. 

Микола Лисенко. Тарас 

Бульба 

19.55 Америка. Південно-

західна Америка. від 

Долини смерті до 

Великого каньйону. 

Документальний серіал 

про природу

21.00 Новини 

21.25 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2019» 

21.35 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

MyStreetFilmsUkraine. 

Голос українських міст

21.45 Міст. Фільм Олени 

Москальчук та Оксани 

Носач

22.00 Там знизу тихо. Фільм 

Ксенії Марченко

22.20 70 вулиць. Фільм Макса 

Лижова

22.30 UA.Музика. Кліпи 

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини

23.25 Тема дня

00.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.45 Юрій Андрухович. 

Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років ХХ століття

01.20 Війна і мир 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Дивацька історія 

України 

03.05 Будь у тонусі 

03.30 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 
Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»
09.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.25 МастерШеф
16.20, 18.00 Таємниці ДНК
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.00, 23.45 Хата на тата
20.55 Т/с «Як довго я тебе 

чекала»

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»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАІ»
10.35, 19.25, 20.30 Т/с «Брати 

по крові»
14.25 Х/ф «Соломон Кейн»
16.10 Х/ф «Заручниця-3»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»
01.00 «Облом.UA.»

05.30 М/ф «Зачарований 
запорожець»

05.40 М/ф «Вій»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Наполі» — «Дженоа». 
Чемпіонат Італії

07.45, 1.40 Журнал Ліги 
Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

10.00 «Великий футбол»
11.45 «AUTO ГОЛ!»
12.00 «Ювентус» — 

«Мілан». Чемпіонат 
Італії

13.45 «Львів» — «Ворскла». 
Чемпіонат України

15.30, 19.45, 23.45 Yellow
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05 «Боруссія» (М) — 

«Вердер». Чемпіонат 
Німеччини

17.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра

18.50 «Барселона» 
— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

20.45 «Баварія» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру. Прем’єра

23.55 «Ейбар» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

02.10 «Маріуполь» — 
«Карпати». Чемпіонат 
України

04.00 «Герта» — «Лейпциг». 
Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

07.40, 13.40, 19.25 Yellow

07.50 «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

09.30 «AUTO ГОЛ!»
09.45 «Сампдорія» — 

«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

11.30, 5.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів

12.00, 3.30 «Бетіс» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

13.50 «Генк» — «Гент». 
Чемпіонат Бельгії

15.30 «Шахтар» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

17.15, 0.55 «Великий футбол»
18.55 Передмова до 9-го та 

10-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р. Прем’єра

19.35 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру. Прем’єра

20.30 «Ювентус» — 
«Мілан». Чемпіонат 
Італії

22.15 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру. Прем’єра

23.10 «Олімпік» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

02.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.45 Правда життя

09.45, 0.35 Речовий доказ

10.55 Найекстремальніші

11.50, 17.05 Сучасні дива

12.45 Брама часу

13.25 Містична Україна

14.15 Там, де нас нема

15.10, 23.35 Горизонт

16.10, 21.45 НЛО з минулого

18.00 Наглядачі заповідника

18.55, 20.45 Секретні території

19.55 Підроблена історія

22.40 Як створити планету

02.35 Прокляття Че Гевари

03.30 Володимир Івасюк

04.25 Ролан Биков

05.10 Богдан Ступка

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.35 «Дай Лапу»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 М/ф «Бунт пернатих»

11.40 Х/ф «Майже 
молодята»

13.25 Х/ф «Вчитель 
англійської»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10, 20.00, 23.00 «Орел 

і решка. Морський 

сезон»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Раптово 
вагітна»

01.50 Т/с «Дорогий лікар»

03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Т/с «Королі палат»

15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

20.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

21.00 Танька і Володька

22.00 Ігри Приколів

23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання 

за вбивство-3»

00.00 Сімейка У

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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 3.30 Т/с «Домашні 

вогнища»

11.15, 12.10 Д/ц «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

12.40, 17.10 Пліч-о-пліч

13.10, 21.45 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

15.15, 16.20 Д/с «Секрети 

замків Великобританії»

16.10 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2019»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 Фільм-розслідування 

«Два трактори за 

межами Рівного, 

Україна»

20.00 Д/ц «Супер-Чуття»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

22.15 Д/ц «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.20 Спільно

04.50 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, 0.45, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.10, 14.10 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»

22.45, 0.55 «Міняю жінку 

— 14»

02.40 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»
11.00, 12.25 Т/с «Прекрасна 

Рані»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок.Фатальна 
пристрасть»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.55 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
02.35 Т/с «Сусіди»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
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, 4.45 Агенти 

справедливості

14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Повернення»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.50 Абзац

05.45 Телемагазин

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, 17.00, 19.00, 23.00 Хто 

проти блондинок

15.00, 22.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

16.00, 21.00 Вар’яти

01.00 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.20 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі. Дайджест

11.35, 13.20 Х/ф 
«Бездоганна 
репутація»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «Таксі-4»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.35 Т/с «Фантом»

01.35 Т/с «Схованки»

03.10 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.25, 10.50 Огляд преси

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 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

07.25, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Клуб LIFE

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 

12.25, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.50, 00.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.00 Група продовженого дна

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top shop
06.00 Т/с «Запороги»
07.50, 17.00, 3.15 «Випадковий 

свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Місто прийняло»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці кримінального 

світу»
04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини 
07.05 Вруміз. Мультсеріал 
08.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 
09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
10.55 Мальовничі села 
11.50 Історія ірландських 

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

12.45 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Карнавал в готелі «Табір» 

13.40 UA.МУЗИКА. Кліпи
14.05 Лекторій. Поезія. Ігор 

Римарук 
14.35 Культура діалогу. Лія 

Достлєва 
15.10 Елементи 
16.10 Культура діалогу. 

Михайло Клименко, 
Андрій Гриценко 

16.35 РадіоДень
16.55 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу. Андрій 

Михайлик, Сергій 
Тримбач 

19.20 Лекторій. Поезія. Віктор 
Неборак 

19.45 Кліпи учасників Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019» 

19.55 Америка. Унікальна 
Амазонка. 
південна Америка. 
Документальний серіал 
про природу

21.25 Кліпи учасників Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019»

21.35 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Клівленд Воткіс із 
програмою VocalSuite 

22.35 Сильна доля 
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 Гуцулка Ксеня. 

Документальна програма
00.50 Олесь Шевченко. 

Як на сповіді. 
Документальний цикл 
«Дисиденти

01.15 Війна і мир 
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Дивацька історія України 
03.05 Будь у тонусі 
03.30 Цікаво. com. 

Документальний цикл 
04.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода
 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.45 МастерШеф
15.10 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Таємниці ДНК
20.55 Т/с «Як довго я тебе 

чекала»
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, 21.00 
«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, 21.10 «Великий вівторок»
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»
13.40 Х/ф «Машина»
15.15 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

19.25, 20.30 Т/с «Брати по крові»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»
01.00 «Облом.UA.»
04.50 М/ф «Енеїда»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

07.45 «Ювентус» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України
12.15 «Великий футбол»
13.55 «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

16.00 «LALIGA ZAP» 3-й 
епізод. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра

16.15 «Баварія» — «Боруссія» 
(Д). Чемпіонат Німеччини

17.10 Yellow
18.10 «AUTO ГОЛ!»
18.25 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

20.15 Передмова до 9-го та 
10-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

20.45 «Ейбар» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

22.50 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

23.45 «Сампдорія» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

01.35 «LALIGA ZAP» 3-й 
епізод. Чемпіонат Іспанії

01.50 «Атлетіко» — 
«Еспаньйол». Чемпіонат 
Іспанії

03.40 Топ-матч
03.55 «Боруссія» (М) 

— «Вердер». Чемпіонат 
Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

06.55 «Ейбар» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

08.45 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

09.40 «Генк» — «Гент». 
Чемпіонат Бельгії

11.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

12.20, 20.30 Yellow
12.30 «Маріуполь» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

14.15, 23.40 Передмова до 9-го 
та 10-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

14.45 «Боруссія» (М) 
— «Вердер». Чемпіонат 
Німеччини

16.30 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

17.25 «Ювентус» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

19.10 Журнал Ліги Чемпіонів
19.40 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України
21.35, 3.50 «LALIGA ZAP» 3-й 

епізод. Чемпіонат Іспанії
21.50 «Бетіс» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії
00.10 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України
02.00 «Наполі» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії
04.05 «Олімпік» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат Україн

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.10, 1.40 Правда життя
09.40, 0.30 Речовий доказ
10.50 Найекстремальніші
11.45, 17.10 Сучасні дива
12.40 Брама часу
13.30 Містична Україна
14.20 Там, де нас нема
15.15, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО з минулого
18.05 Мисливці за торнадо
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія
22.40 Як створити планету
02.30 Україна: забута історія

К1

06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.20, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13.15, 1.00 Т/с «Доктор хто»
15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»
17.10, 20.00, 23.00 «Орел і 

решка. Морський сезон»
22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
00.00 «Вірю не вірю»
02.00 Т/с «Дорогий лікар»
03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Жовтодзьоб»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 22.00 Одного разу 

під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»
15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка
16.00 4 весілля
23.00 Т/с «Як уникнути покарання 

за вбивство-3»
00.00 Сімейка У
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, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

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

09.30 Т/с «Домашні вогнища»
11.15 Д/ц «Кухня По»
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 Д/ц» Тайська кухня»
12.35, 16.15 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачення-
2019»

12.45 Своя земля
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з 

Суспільним
14.30 Д/ц «Аромати 

Шотландії»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.25 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: люди, фауна, 
спосіб життя»

17.30, 3.30 Схеми. Корупція в 
деталях

18.25, 2.35 Тема дня
19.55 Д/ц «Супер-Чуття»
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Дикі тварини»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.30 Перша шпальта
05.00 Пліч-о-пліч

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЛИСТОПАДА 2019
12 листопада

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Триває 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»

13.10, 14.10 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Комедія «Свати-6»

21.45 Т/с «Сидоренки-

Сидоренки»

22.45, 23.55, 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»

11.00, 12.25 Т/с «Прекрасна 

Рані»

13.25 «Роман з Ольгою»

14.30, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок.Фатальна 

пристрасть»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.55 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

02.40 Т/с «Сусіди»

03.50 «Орел і решка. Шопінг»

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, 4.45 Агенти 

справедливості

14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Повернення»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45 Телемагазин

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 Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.25, 13.20 Х/ф «Маска 

Зорро»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт 

Прем’єра

22.40 Т/с «Фантом»

00.40 Т/с «Схованки»

02.25 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 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, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 10.50 Огляд преси

07.30 Клуб LIFE

07.40 Драйв

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 

12.25, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.50, 00.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.00 Лінійка документальних 

проєктів

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top shop
06.00 Т/с «Запороги»
07.50, 17.00, 3.15 

«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Їм було 

дев’ятнадцять...»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Вартість життя»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»
04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Вруміз. Мультсеріал 
08.00 Новини 
08.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 
09.00 Новини 
09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
10.55 До 130-річчя від дня 

народження Остапа 
Вишні. Із житія Остапа 
Вишні. Художній фільм 

12.25 Сучасна музика 
на UA.КУЛЬТУРА. 
Концертна программа. 
Хорея Козацька

12.50 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 

Українського радіо. 
Карнавал в готелі 
«Табір» 

13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
14.10 Лекторій. Музика. 

Революційні пісні 
14.35 Культура діалогу. 

Андрій Михайлик, 
Сергій Тримбач 

15.10 Елементи 
16.10 Культура діалогу. Юлія 

Ваганова 
16.35 РадіоДень
16.55 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій. Література. 

Юкіо Місіма 
19.45 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019» 

19.55 Америка. Тропічний 
ліс. південна Америка. 
Документальний серіал 
про природу

21.00 Новини 
21.25 Кліпи учасників 

Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019»

21.35 Концерт на 
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Концерт New 
Era Orchestra

22.25 Сильна доля 
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 Ловець слів 

Микола Грінченко. 
Документальна 
програма

01.05 Львівські міленіали. 
Репортаж Громадського

01.20 Війна і мир 
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Дивацька історія 
України 

03.05 Будь у тонусі 

03.30 Цікаво. com. 
Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 
Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 
05.50 Погода

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
08.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.30 МастерШеф
15.35 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Битва екстрасенсів
20.55 Т/с «Як довго я тебе 

чекала»
23.45 Зважені та щасливі
02.00 «Зважся!» 12 +

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 «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений 

світ»
13.50 Х/ф «Тактична сила»
15.40 Х/ф «Атака на 

королеву»

19.25, 20.30 Т/с «Брати по 
крові»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 
злочину»

01.00 «Облом.UA.»
04.15 14 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Колос»

ФУТБОЛ-1

06.00 «LALIGA ZAP» 3-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

06.15 «Маріуполь» — 
«Карпати». Чемпіонат 
України

08.00 «AUTO ГОЛ!»
08.15 «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

11.15 «Львів» — «Ворскла». 
Чемпіонат України

13.00 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

13.45, 19.40 Yellow
13.55 «Ейбар» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
16.00 «Генк» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії
17.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру
18.45 «Ювентус» — 

«Мілан». Чемпіонат 
Італії

20.40 «Шахтар» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

22.50 Передмова до 9-го та 
10-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

23.20 «Баварія» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

01.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

02.05 «Олімпік» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

03.55 «Наполі» — «Дженоа». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

06.55 «Сампдорія» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

08.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

09.30 «Атлетіко» 
— «Еспаньйол». 
Чемпіонат Іспанії

10.20, 18.15 Yellow
11.25 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру
12.15 «LALIGA ZAP» 3-й 

епізод. Чемпіонат 
Іспанії

12.30 «Шахтар» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

14.15, 23.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів

14.45 «Баварія» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

16.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

17.25 «Олімпік» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

19.20 Передмова до 9-го та 
10-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

19.50 «Наполі» — «Дженоа». 
Чемпіонат Італії

21.40 «AUTO ГОЛ!»
21.55 «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

00.15 «Маріуполь» — 
«Карпати». Чемпіонат 
України

02.00 Топ-матч
02.10 «Ювентус» — 

«Мілан». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Ейбар» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.05, 1.35 Правда життя
09.45, 0.25 Речовий доказ

10.55, 18.00 
Найекстремальніші

11.50 Сучасні дива
12.45 Брама часу
13.25 Містична Україна
14.15 Там, де нас нема
15.10 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО з минулого
17.05 Технології їжі
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія
22.40 Як створити планету
23.35 Загадки Всесвіту
02.30 Бандитський Київ

К1

06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»
11.20, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13.15, 0.00 Т/с «Доктор хто»
15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»
17.10, 20.00, 23.00 «Орел 

і решка. Морський 
сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

02.00 Т/с «Дорогий лікар»
03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Регентруда»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»
15.00, 18.00, 2.00 Панянка-

селянка
16.00 4 весілля
23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання 
за вбивство-3»

00.00 Сімейка У
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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.15 Д/ц «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

12.10 Д/ц» Тайська кухня»

12.35, 16.15 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2019»

12.45 Своя земля

13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ

13.45, 5.00 Пліч-о-пліч

14.30 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

15.15 Хто в домі хазяїн

15.45 Відкривай Україну з 

Суспільним

16.25 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: відкривачі, 

кити, вулкани»

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Розважальна програма 

з Майклом Щуром

22.15 Д/ц «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЛИСТОПАДА 2019
13 листопада
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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»

13.10 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

14.10 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

15.1 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 Комедія «Свати-6»

21.40 Т/с «СидорЕнки-

СидОренки»

22.30 «Право на владу-2019»

01.05 Х/ф «Екіпаж»
04.25 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»
11.00, 12.25 Т/с «Прекрасна 

Рані»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.35, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий 

випадок.Фатальна 
пристрасть»

18.00, 19.00, 2.00 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. По той бік 
фронту»

23.50 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»

02.45 Т/с «Сусіди»
04.00 «Орел і решка. Шопінг»
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, 5.30 Агенти 

справедливості

14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Повернення»

23.20 По слідах зеленого 

тарифу. Частина друга

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.40 Абзац

05.35 Телемагазин

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Т/с «Бібліотекарі»

08.10 Т/с «Цілком таємно»

10.00 Ревізор

13.00 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»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.15, 13.20 Х/ф 

«Божевільня»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 21.25 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «Постріл у 

безодню»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

22.40 Т/с «Фантом»

00.45 Т/с «Схованки»

02.35 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 7.25, 8.25, 10.50 Огляд 

преси

06.20, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 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, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Клуб LIFE

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 

12.25, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.50, 00.20, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

22.00 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top shop

06.00 Т/с «Запороги»

07.50, 17.00, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Добрі наміри»
10.40, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 3.40 «Речовий доказ»

15.25, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20, 4.10 «Правда життя»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.45 «Склад злочину»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

09.30 Аромати 

Південної Африки 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Мальовничі села 

11.50 Історія ірландських 

замків. Кінець імперії. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Мій світ. Концертна 

програма Павла 

Табакова

13.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Література. 

Артюр Рембо 

14.35 Культура діалогу

15.10 Елементи 

16.10 Культура діалогу. Анна 

Мачух 

16.35 РадіоДень

16.55 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Культура діалогу

19.20 Лекторій. Кіно. Доґвіль 

19.45 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2019» 

19.55 Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї 

21.00 Новини 

21.25 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2019» 

21.35 Як дивитися кіно 

22.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА на 

UA.КУЛЬТУРА. «Рівень 

чорного». Художній 

фільм, 16+ 

23.25 Новини

23.55 Тема дня

00.45 Євгеній Стасіневич. 

Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники

01.20 Війна і мир 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Дивацька історія 

України 

03.05 Будь у тонусі 

03.30 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.15 МастерШеф

15.25 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

20.55 Т/с «Як довго я тебе 

чекала»

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 «Ласко»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.55 Х/ф «Таємниця 
майа»

15.50 Х/ф «Рейс 7500»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по 

крові»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину»

01.00 «Облом.UA.»

04.15 14 тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Дніпро-1»

ФУТБОЛ-1

06.00 «AUTO ГОЛ!»

06.15 Казахстан — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.00 «LALIGA ZAP» 3-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

08.15 Болгарія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Передмова до 9-го та 

10-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.50 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

11.40, 17.50 Yellow

12.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.25 Франція — Туреччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.10 Журнал Ліги Чемпіонів

16.00 Швейцарія — Ірландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.00, 20.55 «Головна 

команда»

18.50 LIVE. Україна — 

Естонія. Контрольна гра

21.35 LIVE. Англія — 

Чорногорія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Португалія — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30, 3.35, 5.35 Топ-матч

01.45 Туреччина — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.45 Франція — Молдова. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.55, 18.20 Передмова 

до 9-го та 10-го турів. 

Відбір до Євро-2020 р.

06.30 Вельс — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.15 Білорусь — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.05 Швеція — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.25 Румунія — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.15, 21.25, 22.30 Yellow

14.25 Греція — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

16.15 «AUTO ГОЛ!»

16.30 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.50 LIVE. Туреччина 

— Ісландія. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.55, 3.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

21.35 LIVE. Франція 

— Молдова. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Чехія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

03.50 Англія — Чорногорія. 

Відбір до Євро-2020 р.

05.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.35 Правда життя

09.55, 0.25 Речовий доказ

11.05 Як створити планету

12.05 Сучасні дива

12.55 Брама часу

13.35 Містична Україна

14.30 Там, де нас нема

15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 НЛО з минулого

17.10 Технології їжі

18.00 Найекстремальніші

18.55, 20.45 Секретні території

19.55 Підроблена історія

22.40 Планета Земля

02.30 Доктор Хайм

03.25 Єврорабині

04.15 Професія — альфонс

05.05 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.20, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.15, 1.00 Т/с «Доктор хто»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10, 20.00, 23.00 «Орел 

і решка. Морський 

сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Вірю не вірю»

02.00 Т/с «Дорогий лікар»

03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 Х/ф «Казкова країна 
достатку»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

12.30, 13.30, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

15.00, 18.00, 1.00 Панянка-

селянка

16.00 4 весілля

23.00 Т/с «Як уникнути 

покарання 

за вбивство-3»

00.00 Сімейка У

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, 23.15, 2.00, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.15 Д/ц «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

12.10 Д/ц» Тайська кухня»

12.35, 16.15 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2019»

12.45 Своя земля

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

15.15 Енеїда

16.25 Д/ф «Острови. 

Мальдівські острови: 

дивовижні підводні 

світи»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.25 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік»

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ц «Дикі тварини»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 Розсекречена історія

03.35 Разом

03.55 Перша шпальта

04.25 Спільно

04.55 52 вікенди
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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»

13.20, 14.20 «Світ навиворіт-

2: Індія»

15.20 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 Жахи «Астрал»

02.15 «Розсміши коміка»

05.15 «Світське життя-2019»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Прекрасна 

Рані»

13.25 «Роман з Ольгою»

14.30, 15.25, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок.Фатальна 

пристрасть»

18.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

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

11.00 Х/ф «Помічниця»
13.25, 15.30 Т/с «Квочка»

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Міраж»

01.45 Телемагазин

04.10 Реальна містика

05.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

04.20 Абзац

05.10 Телемагазин

05.20, 6.15 Kids Time

05.25 М/с «Том і Джеррі»

06.20 Х/ф «Крихітка із 

Беверлі Хіллз-2»

08.00 Х/ф «Крихітка із 

Беверлі Хіллз-3»

09.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

14.10, 21.40, 0.00 Екси

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українському

02.10 Т/с «Ми такі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.05 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 14.20, 0.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Т/с «Юрчишини»

16.20, 22.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку ціну»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу. Прем’єра

02.35 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.25, 10.50 Огляд преси

06.25, 23.15, 2.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30 Клуб LIFE

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

08.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 

12.25, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.50, 00.25, 1.15 

Інформаційний день

09.25, 17.40 Час громади

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.00 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.50 Top shop

06.00 Т/с «Запороги»

07.50, 17.00, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

10.40, 19.30 Т/с «Смерть у раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.10, 3.25 «Речовий доказ»

15.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

22.00, 23.45 Т/с «Міст»

00.50 «Склад злочину»

01.35 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Вруміз. Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

09.00 Новини 

09.05 Аромати 

Південної Африки 

Документальний цикл 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.55 Мальовничі села 

11.50 Замки Британії. Довр. 

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. 

Малхолланд драйв

14.35 Культура діалогу

15.10 Елементи

16.10 Культура діалогу. 

Сергій Мартинюк 

16.35 РадіоДень

16.55 Браво, Шеф! 

Документальний серіал

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу. 

Анастасія Станко 

19.20 Музеї. Як це працює. 

Національний науково-

природничий музей 

НАН України 

19.45 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2019» 

19.55 Всесвітня Природна 

Спадщина. США 

— Національний парк 

Еверглейдс. Ламантини 

кришталевої річки 

21.00 Новини 

21.25 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2019» 

21.35 ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ІНТЕРВЕНЦІЯ

21.45 ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

МЕЖА

21.55 ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ІДЕОЛОГІЯ

22.05 ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ОБРАЗ

22.15 ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

ОСОБИСТА ІСТОРІЯ

22.25 Сильна доля 

23.00 Новини

23.25 Тема дня

00.15 Сімдесятники. Леонід 

Осика. Документальна 

програма

00.50 Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю. 

Документальний цикл 

«Дисиденти»

01.20 Війна і мир 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Дивацька історія 

України 

03.05 Будь у тонусі 

03.30 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

04.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»

08.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.25, 19.00, 22.50 

МастерШеф

15.25 Хата на тата

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.10 Х-фактор

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал. Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Ласко»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 Х/ф «Капітан Грім»

15.10 Х/ф «Заручниця-3»

19.25 Х/ф «Посилка»

21.20 Х/ф «Снайпер»

23.05 Х/ф «Мега-акула проти 

Меха-акули»

00.50 Х/ф «Вампаріах»

02.10 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

06.30 Чехія — Косово. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.15 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Англія — Чорногорія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Португалія — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Франція — Молдова. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.05 Україна — Естонія. 

Контрольна гра

16.50, 20.55 Yellow

18.00, 20.25 «Студія LIVE»

18.25 LIVE. U-21. Україна 

— Данія. Відбір до 

Євро-2021 р.

19.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.05, 3.20 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

21.35 LIVE. Боснія і 

Герцеговина — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

23.40 Швейцарія — Грузія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Іспанія — Мальта. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

03.50 Вірменія — Греція. 

Відбір до Євро-2020 р.

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.55, 3.35 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.45 Португалія — Литва. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.35, 12.25 «Головна 

команда»

10.30 Україна — Естонія. 

Контрольна гра

11.20, 19.45 Yellow

13.10 Туреччина — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.30 Чехія — Косово. Відбір 

до Євро-2020 р.

18.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.50 LIVE. Вірменія 

— Греція. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.55, 23.40 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Румунія 

— Швеція. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.45 U-21. Україна — Данія. 

Відбір до Євро-2021 р.

04.05 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 1.35 Правда життя

09.50, 0.25 Речовий доказ

11.00 Мисливці за торнадо

11.50 Сучасні дива

12.45 Брама часу

13.35 Містична Україна

14.25 Там, де нас нема

15.25, 23.35 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 НЛО з минулого

17.10 Технології їжі

18.00 Найекстремальніші

18.55, 20.45 Секретні території

19.55 Підроблена історія

22.40 Планета Земля

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.20, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.15, 1.10 Т/с «Доктор хто»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10, 23.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

19.10 Х/ф «Лікар. Учень 
Авіценни»

22.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 «Вірю не вірю»

02.10 Т/с «Дорогий лікар»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.05 Х/ф «Історія вічного 
кохання, або 
попелюшка»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 13.00 Одного разу під 

Полтавою

12.30, 13.30 Танька і Володька

14.00, 20.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

15.00, 18.00, 1.10 Панянка-

селянка

16.00 Х/ф «Ніч у музеї-3: 
секрет гробниці»

21.00 Х/ф «Персі Джексон: 
море чудовиськ»

23.00 Х/ф «Хороший рік»
02.10 Теорія зради

03.00 БарДак

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.35, 5.05 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.15 Д/ц «Кухня По»

11.50, 14.15 Телепродаж

12.10 Д/ц» Тайська кухня»

12.35, 15.15 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2019»

12.45 Своя земля

13.10 Д/ц «Морська кухня»

14.30 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

15.20, 0.55 Суспільно-

політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік»

17.55 VoxCheck

18.25, 4.05 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 Д/ц «Дикі тварини»

21.25, 5.30 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Рівень чорного»
03.10 Розсекречена історія
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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»

16.35, 21.30 «Жіночий 

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 «Жди меня. Україна»

06.30 «Слово Предстоятеля»

06.40 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Д/п «Ельдар Рязанов. 

Жіночі історії»

11.45 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

13.30 Х/ф «Гусарська 
балада»

15.20 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

17.10, 20.30 Т/с «Голос 

янгола»

20.00, 2.30 «Подробиці»

22.15 Т/с «Однолюби»

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.20 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.50 Зоряний шлях

08.50, 15.20 Т/с 

«Повернення»

17.00, 21.00 Т/с «Втрачені 

спогади»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Вічна казка»

01.00, 2.15 Х/ф «Четвертий 

пасажир»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00, 2.20 Зона ночі

05.10 Телемагазин

05.20, 6.25 Kids Time

05.25 М/с «Лунтик»

06.30 Таємний агент

07.30 Таємний агент. Пост-

шоу

09.20 Le Маршрутка

10.20 Діти проти зірок

12.20 Хто проти блондинок

14.20 Хто зверху?

16.20 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк-2»

17.50 Х/ф «Гаррі Поттер 

та філософський 

камінь»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

таємна кімната»

00.10 Х/ф «Нічка жахів»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Особливості 

національної роботи

07.20 Я зняв!

09.10 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.30 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Люди у 

чорному»

21.05 Х/ф «Люди у 

чорному-2»

22.45 Х/ф «Я — робот»

00.45 Х/ф «Нічна бригада»

02.25 Т/с «Фантом»

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, 15.55, 

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

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

05.20 «Легенди карного 

розшуку»

05.45 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»

12.00 Т/с «Закон і порядок»

15.35, 2.40 «Випадковий 

свідок»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

21.00 Х/ф «Переможці та 
грішники»

23.10 Х/ф «Лінія»
01.00 «Реальні злочинці»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал 

08.00 Новини 

08.05 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.15 Казки,перевірені часом. 

«Три золоті волосини 

сонячного короля». 

Художній фільм

10.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

11.10 Пристрасті за 

стартапами. Естонія

11.45 По Азимуту. Кінбурська 

коса. Документальний 

цикл 

12.45 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+

16.45 Фестивалі планети 

18.25 Ніжно. Тихо. Голосно. 

Концертна програма 

Марії Бурмаки та 

симфонічного оркестру 

Українського радіо

20.00 Війна на нульовому 

кілометрі. 

Документальний фільм, 

12+ 

21.00 Новини 

21.25 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 3. 

Клаус Барбі 

22.05 Докудрама «Мисливці 

на нацистів». Фільм 4. 

Еріх Прібке 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз. 

Найкраще 

01.20 Міжнародний день 

джазу. Agy

02.15 Букоголіки 

03.30 Разом 

04.45 #ВУКРАЇНІ

СТБ

05.20 Хата на тата

06.55 Прокинься з Ектором!

07.55 Зважені та щасливі

09.55 Тoк-шоу «Зважся!», 12 +

10.55 Т/с «Як довго я тебе 

чекала»

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» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Закрита зона»

21.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

14.55 Х/ф «Президент 
Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

16.55 Х/ф «Гра Ендера»
19.00 Х/ф «Планета мавп»

21.10 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок»

23.05 Х/ф «Геймер»
00.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Україна 

— Естонія». 

Контрольна гра

06.10 Румунія — Швеція. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.25, 17.55, 20.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Відбір до 

Євро-2020 р.

12.15 Швейцарія — Грузія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Україна — Естонія. 

Контрольна гра

16.05 U-21. Україна — Данія. 

Відбір до Євро-2021 р.

18.50 LIVE. Словенія 

— Латвія. Відбір до 

Євро-2020 р.

19.45, 21.25 Yellow

21.35 LIVE. Німеччина 

— Білорусь. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Хорватія — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

01.30 Кіпр — Шотландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.15 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Азербайджан — Вельс. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.30 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.35 Вірменія — Греція. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.25, 11.55, 17.55, 20.55, 

23.40 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

10.05 Румунія — Швеція. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.35, 16.45, 22.30 Yellow

12.45 Іспанія — Мальта. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.50 LIVE. Кіпр — 

Шотландія. Відбір до 

Євро-2020 р.

18.50 LIVE. Азербайджан 

— Вельс. Відбір до 

Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Півн. Ірландія 

— Нідерланди. Відбір 

до Євро-2020 р.

00.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.55 Словенія — Латвія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.45 Топ-матч

03.55 Німеччина — Білорусь. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 Містична Україна. 

Оракули

07.50, 18.40 Код доступу

09.40 Речовий доказ

10.50 Планета динозаврів

14.15 Технології їжі

15.55 Як створити планету

16.50 Планета Земля

21.00 Останній день Помпеї

22.00 Мисливці за скарбами

00.05 Містична Україна

00.55 Теорія Змови

К1

06.30 Top shop

07.40 М/с «Каспер»

08.20 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Бунтарка»
11.30 Х/ф «Лікар. Учень 

авіценни»
14.25 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.15 Х/ф «Секс за 
обміном»

02.00 «Вірю не вірю»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.40 М/ф «Принцеса Лілліфі 

та маленький єдиноріг»

12.55 Х/ф «Співоче 
деревце»

14.05, 1.00 Панянка-селянка

17.00 Х/ф «Хороший рік»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Танька і Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під 

Полтавою

00.00 Сімейка У

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, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30 Енеїда

10.35 Хто в домі хазяїн

11.00 Відкривай Україну з 

Суспільним

11.25 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2019»

11.40, 14.40 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

12.50 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Хома»

15.00 Пліч-о-пліч

15.35 #ВУКРАЇНІ

16.40 Х/ф «Брати. Остання 

сповідь»

19.00 «Мирний птах»

19.55 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

21.25 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

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»

06.45 «Українські 

сенсації-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.55, 1.40 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

15.05 Комедія «Свати-6»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

23.50 «Ліга сміху-2019»

04.50 ТСН

ІНТЕР

05.10 «Телемагазин»
06.05 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»
12.10 Х/ф «Благородний 

венеціанець»
14.10 Х/ф «Туз»
16.00 Х/ф «Оксамитові 

ручки»
18.00 Х/ф «Шалено 

закоханий»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Агата Крісті. 

Кривий будиночок»
22.55 Х/ф «Півзахисник»
00.45 «Речдок»
03.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»
04.00 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.40 Сьогодні

07.40 Т/с «Втрачені спогади»

11.30 Т/с «Міраж»

15.50 Футбол. Відбір до 

Євро 2020 р. Сербія 

— Україна

18.00, 21.00 Т/с «Німа»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.50, 2.15 Т/с «Любов 

з випробувальним 

терміном»

01.45 Телемагазин

03.50 Х/ф «Вічна казка»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30 Стендап Шоу

05.20 Телемагазин

05.30, 7.05 Kids Time

05.35 Х/ф «Крихітка із 
Беверлі Хіллз-2»

07.10 Х/ф «Крихітка із 
Беверлі Хіллз-3»

09.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк 2»

10.20 Х/ф «Дракон піта»
12.20 Х/ф «Гаррі Поттер 

та філософський 
камінь»

15.20 Х/ф «Гаррі Поттер і 
таємна кімната»

18.50 Х/ф «Людина-
мураха»

21.00 Х/ф «Доктор 
стрендж»

23.10 Х/ф «Омен»
01.30 Х/ф «Нічка жахів»

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Факти

05.05 Секретний фронт

07.25 Громадянська оборона

08.20 Антизомбі. Дайджест

09.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Я — робот»
15.15 Х/ф «Люди у 

чорному»
17.05 Х/ф «Люди у 

чорному-2»
18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Люди у 
чорному-3»

22.40 Х/ф «Швидше кулі»
00.35 Х/ф «Нещасний 

випадок»
02.25 Т/с «Фантом»

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, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10 Про військо

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

05.15 «Легенди карного 

розшуку»

05.45 Х/ф «Вірність»
07.15 «Страх у твоєму домі»

10.50 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта цибулі»

12.20 Х/ф «Єдина дорога»
14.10 Х/ф «Полум’я»
16.55 Х/ф «Переможці та 

грішники»
19.00 Х/ф «Акція»
20.45 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
22.45 Х/ф «Мотель»
00.50 Х/ф «Лінія»
02.35 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультсеріал

08.00 Новини 

09.00 Новини 

09.15 Казки, перевірені 

часом. Спляча красуня. 

Художній фільм

10.45 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Золоте 

курча. Лялькова 

вистава Театру 

маріонеток

11.40 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Котилася 

торба. Лялькова 

вистава Театру 

маріонеток

12.20 Грозовий перевал. 

Художній фільм 

15.00 Забуті смаки 

15.35 Забуті смаки Естонії 

15.45 До 130-річчя від дня 

народження Остапа 

Вишні. «Із житія Остапа 

Вишні». Художній 

фільм 

17.15 Фестивалі планети

17.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

19.10 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Bouquet Kyiv Stage. 

Концерт музичного 

дуету Тельнюк.

Сестри у супроводі 

Національного 

президентського орк

20.00 Розсекречена історія. 

21.00 Новини 

21.25 Приховані світи. Печери 

Мертвих

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.50 Міжнародний день 

джазу. Fantastic

01.05 Міжнародний день 

джазу. Квартет Руслана 

Єгорова

02.15 Букоголіки 

03.35 Разом 

04.25 Херсон художній. 

маргінали та 

мальовнича хата. 

Репортаж Громадського

04.30 Як живе сільський 

клуб під Києвом. Віта 

Поштова. Репортаж 

Громадського

04.35 #ВУКРАЇНІ

СТБ

07.00, 13.20 Хата на тата

09.00 Прокинься з Ектором!

09.55 МастерШеф

18.00 Битва екстрасенсів

19.55 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»

10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»

22.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.55 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

08.55 «ДжеДАІ-2019»

10.20 Т/с «Опер за викликом»

13.05 Х/ф «Втрачений 
скарб»

14.50 Х/ф «Кришталеві 
черепи»

16.40 Х/ф «Планета мавп»
18.55 Х/ф «Повстання 

планети мавп»
20.55 Х/ф «Збиток»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Англія 

— Чорногорія». Відбір 

до Євро-2020 р.

06.10, 3.25, 5.30 Топ-матч

06.15 Півн. Ірландія — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

08.05, 13.15, 19.45 Yellow

08.15, 14.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 16.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра

10.40 Хорватія — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

12.25 Україна — Естонія. 

Контрольна гра

15.00, 17.55 «Головна 

команда»

15.50 LIVE. Сербія — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.50 LIVE. Косово — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.55 «Великий футбол»

21.40 LIVE. Албанія 

— Франція. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.05 Журнал Ліги Чемпіонів

01.35 Люксембург — 

Португалія. Відбір до 

Євро-2020 р.

03.40 Болгарія — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45 Кіпр — Шотландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.35, 12.15, 14.40 

«Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

10.30 Азербайджан — Вельс. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.55 Півн. Ірландія — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

15.10, 16.45, 23.40 Yellow

15.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

15.50 LIVE. Люксембург 

— Португалія. Відбір 

до Євро-2020 р.

17.55 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

18.50 LIVE. Болгарія — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.55 «AUTO ГОЛ!»

21.10, 5.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

21.35 LIVE. Андорра 

— Туреччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.50 Сербія — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.40 Косово — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.30 Албанія — 00. 

00.Франція. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.30, 0.25 Містична Україна

07.20, 18.00 Код доступу

09.20 Речовий доказ

10.30 Останній день Помпеї

11.30 Мисливці за скарбами

13.35 Загадки Всесвіту

15.15 Планета Земля

19.30 Історія українських 

земель

21.00 Планета динозаврів

01.15 Війна всередині нас

К1

06.30 Top shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.35 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.05 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.00 Х/ф «Правда і нічого 
окрім правди»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.25 М/ф «Суперкоманда»

12.25 Х/ф «Везунчик»
14.05 Панянка-селянка

17.00 Х/ф «Персі Джексон: 
море чудовиськ»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Танька і Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під 

Полтавою

00.00 Сімейка У

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, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 3.50, 5.10 Новини

09.30, 2.25 Енеїда

10.35 Д/ц «Кухня По»

11.35, 14.40 Телепродаж

11.55 М/с «Дуда і Дада»

13.00 Х/ф «Солоний принц»
15.00 Д/ц «Тайська кухня»

15.25, 21.55 Бюджетники

16.30 UA:Фольк

17.00 Перший на селі

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.00 Пліч-о-пліч

18.25 Тема дня

18.30 Фільм-розслідування 

«Два трактори за 

межами Рівного, 

Україна»

19.05 Д/ц «Світ дикої 

природи»

20.05 Д/с «Левиний рик»

21.25 Розважальна програма 

з Майклом Щуром

22.25 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Своя земля

04.15 Сильна доля

05.30 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЛИСТОПАДА 2019

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
17 листопада

www.umoloda.kyiv.ua



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЛИСТОПАДА 2019ЛЮДИНА

Микола ПАЦЕРА

 — А чому це у вас деякі ляльки без руч-
ки та ніжки? — здивовано запитую Сер-
гія, оглядаючи нову квартиру, в якій він 
проживає з дружиною, сином, донькою та 
маленьким песиком.
 — То донечка спеціально їх так «адап-
тувала», щоб були більш схожими на 
тата, — сумно посміхається господар, 
який втратив на війні праву руку та ногу. 
— Вона ж мене здоровим і не пам’ятає, бо 
була зовсім маленька...
  До початку цієї жахливої російсько-
української війни на Донбасі Сергій Храп-
ко працював столяром — виготовляв хо-
роші вікна, двері та інші дерев’яні виро-
би. Потім займався дистрибуцією меблів 
для шкіл столиці. 21 січня 2015 року його 
мобілізували через Дарницький військ-
комат. Місяць був у 169-му навчальному 
центрі «Десна», де таких, як він, призов-
ників готували до служби у воєнних умо-
вах — стріляти з різних видів зброї, управ-
ляти технікою, надавати медичну допомо-
гу. Потім їх відправили на Київ, а звідти 
— у  Донецьку область, село Луганське Ар-
темівського району. Тут підрозділ, у яко-
му Сергій служив заступником команди-
ра БМП-2, оператором-навідником, три-
мав кругову оборону після Дебальцевсь-
кого котла. Їхні позиції розташовувалися  
за півтора кілометра від переднього краю 

російсько-сепаратистстських військ, тож 
добре прострілювалися. Хоча майже до 
середини травня активних бойових дій 
практично не велося — лише іноді стрі-
ляли з БМП у відповідь, тож і втрат серед 
наших бійців не було.
 «Увечері 16 травня ворог розпочав ма-
сований мінометний обстріл, — пригадує 
Сергій, сидячи в електричному інвалід-
ному візку. — Напевне, працював кори-
гувальник, бо міни лягали досить-таки 
влучно. Одна з них буквально попереби-
вала ноги одному бійцеві-вогнеметнику. 
Ми з товаришем Романом Нарольським 
кинулися на допомогу — винесли його 
з-під обстрілу та почали надавати першу 
допомогу. Саме в цей момент зовсім непо-
далік вибухнула ворожа міна. Пораненого 
бійця осколки добили на місці, мого поб-
ратима контузило, а сам я побачив, як у 
мене  відірвало руку та сильно посікло ос-
колками ногу і бік. До мене також кину-
лися на допомогу товариші, хоча вони всі 
були раніше цивільними й практично не 
знали, що робити — довелось підказува-
ти, як нас навчали. А згодом під’їхала й 
БМП для евакуації в госпіталь. Я впав у 
небуття, оскільки втратив, як потім гово-
рили лікарі, майже 90 відсотків крові, і в 
такому стані мене доставили в госпіталь у 
Артемівськ».
 Звідси медсестра зателефонувала дру-
жині Сергія з його вцілілого телефона і 

повідомила, що в нього тяжкі поранен-
ня. Наталія примчала туди одразу і дог-
лядала його, непритомного, декілька діб. 
Потім чоловіка доправили літаком у Цен-
тральний військовий клінічний госпіталь 
до Києва, де хірурги не змогли врятувати 
йому ногу, і через загрозу гангрени, за-
питавши дозволу в мами та дружини, які 
теж сюди приїхали, ампутували її повніс-
тю. Тут Сергій лікувався декілька міся-
ців. Майже через півроку після поранення 
йому на столичному заводі «Ортотехсер-
віс» виготовили протези руки та ноги. Хо-
дити ж на ньому його навчали в австрійсь-
кому реабілітаційному центрі, куди допо-
могли потрапити волонтери з організації 
«Міжнародна асоціація підтримки Украї-
ни». Там наших тяжкопоранених підтри-
мували місцеві члени української діаспо-
ри — навіть організовували для них екс-
курсії до Відня та в Альпи. На жаль, пов-
ноцінно замінити втрачені кінцівки вони 
не можуть, тож Сергій не може постійно 
ходити на протезі, а рука взагалі не діє. 
 «З такими тяжкими пораненнями мені 
дали першу групу інваліда війни, за якою 
я отримую майже п’ять тисяч гривень 
пенсії та маю 100-відсоткові пільги на лі-
кування, комунальні послуги та інше, — 
говорить Сергій Храпко. — Дружині ж за 
догляд за інвалідом держава може плати-
ти всього трохи більше 20 гривень, а я не 
став оформляти таку «подачку», оскіль-
ки там потрібно зібрати купу докумен-
тів. А от житло мені міська влада разом 
із Міністерством соціального захисту на-
дали. З госпіталю я повернувся у кварти-
ру батьків, де в трьох кімнатах на третьо-
му поверсі мешкали вшістьох, мені було 
там важко виходити надвір, а буквально 
через півроку нам виділили трикімнатну 
тут, на вулиці Метрологічній, на першому 
поверсі. Забудовники навіть прилаштува-
ли мені спеціальний пандус, а також вста-

вили широкі двері без порогів, щоб я міг 
проїжджати на інвалідному візку. Хоча 
загалом цей новий житловий комплекс 
не пристосований до потреб таких учасни-
ків АТО, які втратили кінцівки, бо прак-
тично немає тротуарів для пересування 
на візку, а також переїздів через дорогу, 
тому я навіть не можу переїхати на ньо-
му на дитячий майданчик. Аптека взагалі 
для нас недосяжна, як і продуктовий ма-
газин. А тут же в кількох будинках отри-
мали квартири з десяток таких АТОшни-
ків з інвалідністю. Говорю про це тому, що 
в нашій країні — навіть у столиці — ще не 
приділяють належної уваги людям з особ-
ливими потребами, тяжкопораненим за-
хисникам України. Є проблема і з виді-
ленням за законом земельної ділянки — 
мої документи вже давно в мерії, але, як 
там пояснюють, поки що немає вільних 
територій. Тож, з одного боку, прийма-
ють хороші закони для підтримки учас-
ників бойових дій та сімей загиблих, а з 
іншого — не забезпечують гарантій їх ви-
конання». 
 Хоча загалом Сергій Храпко не скар-
житься на життя і повний оптимізму, 
якого йому додає дружина та двійко ді-
тей. Він — люблячий чоловік і хороший 
тато, який навіть може потримати донь-
ку на руці. А також бере активну участь у 
різних соціальних проєктах на підтрим-
ку тяжкопоранених бійців АТО. Висту-
пає перед пораненими побратимами, щоб 
бути для них прикладом. Щоправда, дуже 
шкодує, що не може займатися улюбле-
ним столярством, але планує якусь іншу 
справу, щоб утримувати сім’ю. «Я хочу 
бути прикладом для дітей, особливо для 
сина, — впевнено говорить Сергій Храп-
ко. — І щоб моя маленька донечка не за-
здрила подружкам, у яких «повноцінні» 
батьки, і не гралася ляльками з відірвани-
ми кінцівками...». ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 57-річна жителька села Озе-
ра, що в Кобеляцькому районі 
Полтавщини, Віра Івашко ви-
користовує як будівельний ма-
теріал звичайну склотару. До та-
кого кроку винахідливу жінку, 
за її словами, спонукала постійна 
нестача коштів. «Я тільки остан-
нім часом почала порядок удома 
наводити. До цього відкрила ма-
газин-кафе й увесь час пропадала 
на роботі. Скажу без зайвої скром-
ності: я дуже роботяща. Було 
таке, що й на трьох роботах одно-
часно працювала, — розповідає 
про себе пані Віра. — Тим часом 
у господі все занепадало. Пош-
товхом до змін стало те, що чоти-
ри роки тому паркан від сусідки 
нарешті не витримав ваги років і 
впав. У мене на ту пору був вели-
кий пес, так що огорожу потріб-
но було звести терміново, а гро-
шей, як завжди, катма. Тим ча-
сом біля мого магазину зібрали-
ся гори пляшок — у селі їх ніхто 
не приймав, а везти до райцентру 
було невигідно. Тож усе, можна 
сказати, збіглося».
 Технологію використання 
скляних пляшок як будівельно-
го матеріалу Віра Івашко запози-
чила зі всюдисущого інтернету. 
Для неї сам процес, стверджує, 
нескладний, особливої майстер-
ності не потребує. Воно й не див-
но, адже жінка має досвід будів-
ництва: оскільки їй усе життя не 
щастило на таких же, як сама, ро-
ботящих чоловіків, вона на них 
просто не надіялася й самотуж-
ки звела величезну господарську 
будівлю з гаражем. Щоправда, 
гараж тепер стоїть порожнім: 
колись, говорить, мріяли з чо-
ловіком про автомобіль, а потім 
розійшлися.
 «Побачивши в інтернеті при-
клади використання склотари за-
мість будматеріалу, подумала: і я 
ж так зможу, то чому б не спро-
бувати? — пригадує пані Віра. 
— Це, вважай, та ж сама кладка 
з цегли, тільки замість цеглини 
використовуєш дві пляшки».

 Щоправда, вона пішла дещо 
іншим шляхом: на відміну від 
своїх попередників, використо-
вувала значно менше цементно-
го розчину, бо економила. Проте, 
як показав експеримент, менш 
надійною від цього огорожа не 
стала. Звівши паркан зі склотари 
від сусідки й набивши руку, жін-
ка згадала, що в неї його немає й 
від дороги. Цього разу до споруд-
ження огорожі підійшла більш 
творчо: вимірявши потрібну ви-
соту, зробила малюнок візерунка 
й потім при кладці використову-
вала тару різних кольорів не ха-
отично, як раніше, а згідно з узо-
ром. Вийшло красиво й незвич-
но, не так, як у всіх. Найбільш 
виграшний вигляд паркан має 
погожої днини, коли скло просто 
виграє на сонці.

 «А тоді думаю: так я ж можу 
таким чином і хату утеплити, — 
продовжує розповідь моя співроз-
мовниця. — На інші будматеріа-
ли в мене все одно коштів немає. 
Отак обклала й оселю. Це не тіль-
ки гарно, а й практично: ні біли-
ти, ні фарбувати стін не треба. 
Потім у такий же спосіб утепли-
ла всередині приміщення холод-
ну долівку».
 У підсумку нині на обігрів своєї 
домівки Віра Івашко витрачає 
значно менше коштів. Якщо рані-
ше, говорить, у холодну пору року 
і дровами опалювала приміщен-
ня, і електрокамін не виключа-
ла, витрачаючи щомісяця тися-
чу гривень за електрику, то піс-
ля утеплення будинку від каміна 
зовсім відмовилася. Та й дровами 
опалює, бува, і через день. Улітку 

ж у будинку прохолодно, оскіль-
ки пляшки утворюють своєрідну 
повітряну «подушку».
 «Спочатку мені хотілося хоч 
трохи окультурити обійстя, жити 
не гірше за інших, потім — утеп-
лити оселю. Коли ж поховала 33-
річного сина Колю, ця робота ста-
ла для мене необхідністю, поря-
тунком від «чорних» думок... І на-
решті вона мене просто захопила, 
— зізнається пані Віра. — Склота-
ра стала для мене незамінним буд-
матеріалом ще й тому, що і з моєю 
донькою Альоною трапилася біда. 
Вона травмувала очі й тепер має 
хронічне автоімунне захворюван-
ня, тож усі кошти, які заробляємо, 
витрачаємо на лікування. Попри 
це, я все одно будую. Пів дня на ро-
боті, а потім приходжу додому, го-
тую цементний розчин і кладу впе-

ремішку з ним склотару, аж поки 
не стемніє».
 Використавши технологію, 
про яку йдеться, пані Віра обкла-
ла ще й господарське приміщен-
ня, з нуля побудувала туалет, зе-
кономивши не одну тисячу гри-
вень. Загалом використала, за 
її словами, 50 тисяч порожніх 
скляних пляшок. Коли ми наві-
далися до неї, вона латала в такий 
же спосіб горище, бо в попередні 
зими через отвори туди намітало 
чимало снігу. Тепер, каже, ніякі 
опади горищу не загрожують.
 У дворі Віри Івашко лежать 
іще 2-3 тисячі пляшок. А оскільки 
цей «будматеріал» має здатність 
швидко закінчуватися, пані Віра 
підбирає порожню склотару на ву-
лицях (не соромиться навіть біля 
смітників) і несе додому. Та й од-
носельці, знаючи про захоплення 
жінки нетрадиційним будівниц-
твом, уже привозять їй порожні 
пляшки мішками або ж просять, 
аби сама приїхала й забрала. Зупи-
нятися вона поки що не збираєть-
ся: уже хоче увесь паркан навко-
ло свого обійстя викласти зі скло-
тари, аби все було в одному стилі. 
 «Це не тільки економна техно-
логія. У неї багато переваг. Зокре-
ма, ось такий паркан зі склотари 
не іржавіє, як металевий, а отже, 
не потрібно витрачати кошти на 
його підтримання. Як-то кажуть, 
раз зробив — і забув. Я б хоті-
ла все задумане втілити в жит-
тя, щоб усе у дворі радувало око, 
а тоді щоб ви приїхали й похва-
лили мене, — насамкінець гово-
рить майстриня. — Переконана: 
навіть опинившись у складних 
життєвих обставинах, потріб-
но не опускати руки, намагати-
ся змінити своє життя на краще 
й неодмінно мріяти». ■
 P. S. Оскільки донька Віри 
Івашко змушена кілька разів на 
рік проходити курси дороговар-
тісного лікування, жінка звер-
тається до всіх небайдужих із 
проханням допомогти гривнею. 
Номер банківської картки донь-
ки — 5168 7422 3446 5627 (Альо-
на Хорунжа).

ЕКСПЕРИМЕНТ

Друге життя склотари 
■

Віра Івашко використовує як будівельний матеріал звичайну склотару.
Фото автора.

❙
❙

ДОЛЯ

Полагодити ляльок і себе
Маленька донька важкопораненого бійця відриває 
руки-ноги іграшкам, щоб ті стали схожими на батька

■

Жителька Полтавщини дуже 
своєрідно «утилізувала» 
50 тисяч скляних пляшок
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Валентина САМЧЕНКО

 Уже не один рік Україна 
і Польща зміцнюють зв’язки 
музикою. Нещодавно, з 18 до 
23 жовтня, відбулися уже п’яті 
Дні української музики у Вар-
шаві. У трьох концертах, зор-
ганізованих, як не дивно, ви-
нятково польськими інститу-
ціями, представляли твори ук-
раїнських композиторів різних 
поколінь. Локомотивом актив-
ного просування нашої культу-
ри у Польщі є диригент Роман 
Ревакович — поляк із родин-
ним українським корінням. 
Ще 21 рік тому він заснував 
Фонд Pro Musіca Vіva (латиною: 
«Щоб музика жила»), щоб роз-
будовувати польсько-українсь-
кі музичні відносини.
 Найближчі імпрези за участі 
Романа Реваковича — 13 листо-
пада у Києві та 15 листопада у 
Харкові. Представлять «Ост-
робрамські літанії» Станіслава 
Монюшка (1819—1872) — най-
видатнішого, поряд із Шопе-
ном, польського композитора 
ХІХ століття. Солісти концер-
ту Валерія Туліс — сопрано, 
Марія Березовська — мецо-соп-
рано, Олександр Чувпило — те-
нор, Сергій Москальчук — бас 
та Ансамбль класичної музики 
імені Бориса Лятошинського 
Національного будинку орган-
ної та камерної музики України 
під диригуванням Романа Рева-

ковича. 
 Нинішній рік 200-ліття 
Станіслава Монюшка внесено 
у календар ЮНЕСКО ювілеїв 
визначних митців. Польський 
Сейм також оголосив у своїй 
країні 2019-й Роком Станісла-
ва Монюшка. Тож віднедавна, 
зокрема, центральний вокзал у 
Варшаві отримав ім’я компози-
тора.
 В Україні цьогоріч уже зга-
дували творчість Станіслава 
Монюшка у музичних проєк-
тах. У вересні звучали концер-
ти у Хмельницькому та Жито-
мирі за участю солістів Тетяни 
Оленич, Олега Ланового, Тара-
са Бережанського та Хору і ор-
кестру Хмельницької філар-
монії під диригуванням Рома-
на Реваковича.
 Станіслав Манюшко є мит-
цем, у чиєму житті переплело-
ся кілька країн. Композитор 
народився в маленькому селі 
Убель поблизу Мінська у Біло-
русі. Музиці вчився спочатку в 
матері. 1827 року сім’я переїха-
ла до Варшави, де восьмирічний 
Станіслав розпочинає своє нав-
чання в Августа Фреєра (учня 
Юзефа Ельснера) у класі гри на 
фортепіано та органі. Уже че-
рез три роки жили у Мінську, 
де підліток навчався в гімназії 
і практикував композицію під 
керівництвом Д. Стефановича. 
У 1837–1840 роках навчався в 
Берліні у Ф. Рунгенгаґена ком-

позиції і хоровому диригуван-
ню.
 Уже 1838 року вийшли «Три 
пісні» Станіслава Манюшка на 
слова Адама Міцкевича. У 1839-
му з музикою молодого компо-
зитора у Львові була поставле-
на п’єса «Ночівля в Апенінах» 
Александра Фредра. Того ж 
року у Вільні диригував своєю 
месою. До його раннього твор-
чого періоду належать також 
два струнні квартети.
 У 1840—1858 роках жив у 
Вільні. Служив у костелі Св. 
Іоанна, давав уроки фортепіа-
но й композиції. До цього пе-
ріоду відноситься його найві-
доміший твір — опера «Галь-
ка», яка уперше в концертному 
виконанні прозвучала у Віль-
ні (1848); постановка відбула-
ся 1854-му. У новій редакції в 
4 актах поставлена через чо-
тири роки у Варшаві. До віль-
нюського творчого періоду та-

кож належать більшість пісень 
композитора, які стали ваго-
мими для польської музичної 
культури того часу, оскільки 
до нього основним репертуаром 
як професійних польських спі-
ваків, так і любителів були арії 
й пісні французьких та італій-
ських композиторів (пісні Ка-
роля Курпінського, Юзефа Ель-
снера, Марії Шимановської та 
інших ще не могли їх витісни-
ти).
 Останні 14 років композитор 
у Варшаві обіймав посаду ди-
ректора Опери, займався педа-
гогічною діяльністю, був оточе-
ний пошаною і захопленням як 
один із найвизначніших поль-
ських музикантів. 
 Величезна частина творчої 
спадщини Станіслава Монюшка 
— це різні форми вокальної му-
зики, передусім пісні (зберегло-
ся їх понад 260), кантати і опе-
ри. Творив також релігійну му-

зику, славні «Остробрамські лі-
танії» (Litanie Ostrobramskie) і 
дещо сьогодні забуті фортепіан-
ні твори. Із самостійних сим-
фонічних форм великим досяг-
ненням залишається увертюра 
«Казка» (Bajka). 
 Найважливішою цариною 
своєї творчості Станіслав Мо-
нюшко вважав оперу. Хоча 
справа постановки творів цього 
жанру в часи, коли Річ Поспо-
лита була розділена між сусід-
німи імперіями, була складна 
і невдячна. Залишилося шість 
закінчених опер Монюшка і 
вісім оперет. Крім цього, кіль-
ка циклів балетної музики. 
 До речі, Литва теж оголо-
сила 2019-й Роком Станісла-
ва Монюшка. Ще минулоріч у 
грудні відбулося його урочисте 
відкриття, під час якого пред-
ставили «Гальку». Ця одна з 
найвідоміших опер композито-
ра ставилася в Київському опер-
ному театрі й була однією з най-
популярніших, проте, було це у 
1880-ті роки. У сучасних Хар-
кові та Тернополі є вулиці, на-
звані на честь польського ком-
позитора. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Благальна молитва, яку нази-
вають літанією (від гр. Lite — про-
хання), належить до найбільш архе-
типних форм християнської побож-
ності. Виконували її різними спосо-
бами від стародавніх часів, особливо 
під час процесій у так звані «бла-
гальні дні» (dies rogationum). Із ча-
сом кількість літаній зростала і вони 
набули канонічних форм.
 У порівнянні зі значною кількістю 
літаній, скомпонованих у XVIII століт-
ті (Гассе, Гайдн, Моцарт), у наступні 
століття їх кількість дуже зменшилася, 
творили їх переважно локальні компо-
зитори, особливо ті, що були пов’язані 
з місцями вшанування Діви Марії.

■

ВИСОКА НОТА

Щоб музика жила
У Києвi та Харковi концертами 
згадуватимуть 200-лiття Станiслава 
Манюшка

■

Валентина САМЧЕНКО

 В український прокат 7 листопада 
вийшла створена за державної підтрим-
ки драма «Додому» 26-річного кримча-
нина Нарімана Алієва. Це кіно — серед 
93 фільмів із 65 країн, що претендують 
на номінацію премії Голлівудської асо-
ціації іноземної преси «Золотий глобус» 
у категорії «Найкращий іншомовний 
фільм» (у списку, зокрема, і нові робо-
ти метрів світового кіно Франсуа Озо-
на, Педро Альмодовара, Пон Джун Хо, 
братів Дарденн). А світова прем’єра кар-
тини «Додому» (кримськотатарською 
Evge, англійською Homeward) відбула-
ся 22 травня цього року у другій за зна-
ченням після основного конкурсу про-
грамі «Особливий погляд» Каннсько-
го кінофестивалю. Відтоді картину вже 
було показано у 13 країнах світу, права 
на фільм придбали кінокомпанії з Фран-
ції, Великої Британії, країн Бенілюксу, 
Греції, Туреччини та Китаю. У липні на 
10-му Одеському міжнародному кіно-
фестивалі фільм здобув Гран-прі «Золо-
тий Дюк», також отримав нагороди Бу-
харестського та Босфорського.
 Три попередні короткометражні 
фільма молодого режисера «Поверну-
тись зі світанком», «Тебе кохаю» та «Без 
тебе» є частинами трилогії «Кримські 
історії». «Додому» — повнометражний 
дебют молодого українського режисера 
кримськотатарського походження Нарі-
мана Алієва — як притча про взаєморо-
зуміння поколінь і любов до своєї землі, 
обрамленням якої є анексія Росією Кри-
му і війна на Донбасі. 

 Головний герой фільму — кримсь-
кий татарин середніх років Мустафа, 
який на початку приїздить у місто кон-
тинентальної України, де молодший син 
і молода жінка старшого у розпачі: уби-
то дорогу всім трьом людину. «Назім нас 
не познайомив — якось неправильно». А 
радіохвилі доносять у квартиру інфор-
мацію про переповнені тілами загиблих 
на Донбасі морги у Запоріжжі і Києві. 
Для дуже стриманого Мустафи (Ахтем 
Сеітаблаєв), який вирішив похоронити 
сина у Криму, важливим у ці хвилини 
є Коран убитого. «Он через тебя погиб», 
— кидає Олесі у гніві Мустафа, дорік-
нувши, що Назім «залишив свою сім’ю. 
«Він загинув через війну!» — каже жін-
ка.
 А потім починаються непростий 
шлях до взаєморозуміння молодшого 
сина і батька, що перетворюється на ху-
дожню притчу про родове коріння, силу 
любові і віру. І все це — як оголені нерви. 
Бо анексія й війна десь навіть наближа-
ють прощення між найріднішими, але 
не рятують від смерті. 
 Саме для глядачів України додатко-
вий ефект справляє тримовність цього 
кіно: українська, російська і кримсько-
татарська. Бо усі герої фільму у певних 
ситуаціях просто приречені порозумі-
тися: батько із сином, брат чоловіка — 
із невісткою. Правда життя про сприт-
ників, які можуть обікрасти, не завж-
ди доречно прискіпливих українських 
поліцейських і військових поєднана із 
символізмом вогню (нехай і з запаль-
нички), який допомагає і рятує, та схо-
ду сонця, який завжди є початком но-

вого і надією на краще. Одна із центро-
вих у фільмі — кримськотатарська мо-
литва (як і в фільмі Ахтема Сеітаблаєва 
«Чужа молитва»). Молодший Азім пов-
торює її за батьком, коли вчиться прийо-
мів захищатися, а потім цими ж слова-
ми намагається вселити у Мустафу жагу 
до життя. Хоча творці фільму «Додому» 
— не фанати однієї віри. Коли у кадрах 
з’являється човен із лежачими батьком, 
молодшим і старшим синами, — вини-
кають асоціації з триєдиним Богом: От-
цем, Сином і Святим духом.
 «Це мій особистий тихий маніфест 
проти того, що відбувається у цей важ-
кий час із моїм народом, — каже про 
«Додому» Наріман Алієв. — У фільмі 
через історію однієї родини я намагав-
ся показати всю трагедію кримськота-
тарського народу та розказати про реалії 
сьогодення, у яких ми опинилися. Для 
мене важливо, щоб тема Криму і крим-
ських татар звучала як в Україні, так і 
за її межами». ■
 

ВІДГУКИ

Святослав Вакарчук:
 — Фільм «Додому» Нарімана Алієва на-
гадує мені козацьку думу. Довга дорога на 
одному подиху. Дуже чесний фільм. Ну і Ах-
тем Сеітаблаєв — до мурашок. Обов’язково 
сходіть.

Олег Сенцов:
 — Жоден кримчанин, який переїхав на ма-
терик, не може лишатися байдужим до цього 
фільму. Кіно, яке болить. Про те, що болить, у 
кого і як. З художньої сторони можна, звичай-
но, повишуковувати якісь недоробки, а точні-
ше перегини, але не буду цим займатися. Цим 
фільмом Україна може пишатися, і відбір у 
другий конкурс Канна — тому очевидне під-
твердження. Формою робота Алієва трохи на-
гадала деб’ют Звягінцева «Повернення», утім 
смисли у них усе ж різні й наша проблема нам 
ближча. Подяка всім причетним до створення 
цього кіно про Крим. .

■

ТАКЕ  КІНО

«Він загинув через війну!»
Фільм «Додому» як притча про віру і любов

■

Головну роль у фільмі «Додому» виконує Ахтем Сеітаблаєв.❙

Роман Ревакович серед учасників п’ятих Днів української музики 
у Варшаві.
Фото організаторів.

❙
❙
❙
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«Шахтар» завжди славився своїм характером. І якби ми не вірили за 

рахунку 1:3, що можемо врятувати гру з «Динамо», то не кинули б усі сили 
в штрафний майданчик суперника».

Сергій Кривцов
захисник ФК «Шахтар» (Донецьк) та національ-
ної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 «ПСЖ», «Баварія» та 
«Ювентус» — команди-гранди, 
котрі першими, після чотирьох 
турів групового етапу, здобу-
ли перепустки до «плей-офф» 
Ліги чемпіонів-2019/2020.
 Натомість єдиний представ-
ник України в суперлізі — до-
нецький «Шахтар» — упер-
ше від старту основного ра-
унду піднявся на прохідну в 
квартеті позицію. Удруге пос-
піль зігравши із загребським 
«Динамо» внічию, «гірники» 
витіснили хорватського чем-
піона з другого в турнірній таб-
лиці місця.
  Попри те, що у донецько-
го клубу гірша різниця м’ячів, 
ніж у динамівців, завдяки біль-
шій кількості забитих гостьо-
вих м’ячів у очному протисто-
янні з хорватським колекти-
вом, «Шахтар» позбавив супер-
ника віртуального квитка до 
«лігочемпіонського плей-оф». 
Щоправда, попереду в команди 
Луїша Каштру — складний за-
хист здобутої висоти. У поєдин-
ках, що залишилися, — про-
ти «Манчестер Сіті» та «Ата-
ланти» — «гірники» навряд чи 
обійдуться без очкових втрат — 
за два тижні на них чекатиме 
чемпіон Англії, котрий удома 
спробує оформити свій достро-

ковий вихід із групи. Водночас 
труднощі з набором очок будуть 
і в «Динамо» — про це особисто 
визнає їхній наставник Ненад 
Беліца. Тож не виключено, що 
до фінішу основного етапу ук-
раїнський та хорватський чем-
піони прийдуть з однаковим оч-
ковим багажем. Проте героїчна 
нічия «помаранчево-чорних» 
у Загребі — 3:3 — може стати 
для них тією «золотою акцією», 
котра дозволить саме їм зіграти 
в 1/8 фіналу поточної ЛЧ. 
 Водночас «Шахтар» мав 
усі шанси залишити відомий 
загребський стадіон «Мак-
симір» iз «бубликом», адже на 
89-й хвилині матчу поступав-
ся господарям iз рахунком  1:3. 
А той факт, що в доданий арбіт-
ром час «гірникам» удалося ви-

рівняти становище, забивши 
два м’ячі, можна вважати ней-
мовірною для них удачею.
 «Спочатку ми мали сумний 
настрій, а в кінці матчу вже 
раділи, що вдалося зрівняти ра-
хунок. У підсумку нам вдалося 
зробити практично неможливе. 
Однак тепер у нас є можливість 
пройти в турнірі далі», — від-
значив очільник «Шахтаря» 
Каштру.
 А вирішальним для поря-
тунку «гірників» став пеналь-
ті, котрий для українського 
чемпіона в штрафній суперни-
ка заробив його воротар Андрій 
П’ятов, а реалізував — на вось-
мій доданій хвилині — брази-
лець Тете. «Уперше в житті я 
не дивився за виконанням 11-
мет рового удару», — очіль-

ник «Шахтаря» розповів про 
ступінь свого емоційного на-
пруження у фіналі хорватсько-
го двобою
 Власне перед візитом до Заг-
реба Луїш Каштру наголошу-
вав, що саме в столиці Хорватії 
має визначитися майбутнє його 
команди в Лізі чемпіонів. І до-
поки з поля за два попереджен-
ня не вилучили Марлоса, в мат-
чі, за словами португальського 
тренера, все йшло під диктов-
ку «Шахтаря», який, на дум-
ку «коуча» донеччан, мав до-
статньо підстав здобути пере-
могу. Зрештою, помилка Мар-
лоса виявилася для команди не 
фатальною, й героїчні зусилля 
«гірників» на «Максимірі» за-
лишили «Шахтар» у «лігочем-
піонській» грі. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

З області фантастики
Здійснивши у 
Загребі неймовірний 
«камбек», «Шахтар» 
зберіг шанси на 
участь у «плей-оф» 
Суперліги

■

Уже в доданий арбітром час футболістам «Шахтаря» вдалося забити загребському «Динамо» одразу два м’ячі.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ТАБЛО

Ліга чемпіонів. 4-й тур. Група А. 
«Реал» (Іспанія) — «Галатасарай» 
(Туреччина) — 6:0,  «ПСЖ» (Фран-
ція) — «Брюгге» (Бельгія) — 1:0.
 Турнірне становище: «ПСЖ» — 
12, «Реал» — 7, «Брюгге» — 2, «Га-
латасарай» — 1. 
 Група В. «Црвена Звєзда» (Сер-
бія) — «Тоттенхем» (Англія) — 0:4, 
«Баварія» (Німеччина) — «Олімпіа-
кос» (Греція) — 2:0.
 Турнірне становище: «Баварія» 
— 12, «Тоттенхем» — 7, «Црвена 
звєзда» — 3, «Олімпіакос» — 1.
 Група С. «Динамо» (Зг, Хор-
ватія) — «Шахтар» (Україна) — 3:3 
(Петкович, 25; Іванушец, 83; Адемі, 
89 — Патрік, 13; Мораес, 90+3; Тете, 
90+7 (пен.); вилучення: Моро, 74 — 
Марлос, 79), «Аталанта» (Італія) — 
«Манчестер Сіті» (Англія) — 1:1.
 Турнірне становище: «МС» — 
10, «Шахтар», «Динамо» (Зг) — 5, 
«Аталанта» — 1.
 Група D. «Байєр» (Німеччина) 
— «Атлетико» (Іспанія) — 2:1, «Ло-
комотив» (Росія) — «Ювентус» 
(Італія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Ювентус» 
— 10, «Атлетико» — 7, «Локомотив», 
«Байєр» — 3.
 Група Е. «Ліверпуль» (Англія) 
— «Генк» (Бельгія) — 2:1, «Наполі» 
(Італія) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Лівер-
пуль» — 9, «Наполі» — 8, «Зальц-
бург» — 4, «Генк» — 1.
 Група F. «Боруссія» (Д, Німеч-
чина) — «Інтер» (Італія) — 3:2, 
«Барселона» (Іспанія) — «Славія» 
(Чехія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Барсело-
на» — 8, «Боруссія» (Д) — 7, «Інтер» 
— 4, «Славія» — 1. 
 Група G. «Зеніт» (Росія) — «Лей-
пциг» (Німеччина) — 0:2, «Ліон» 
(Франція) — «Бенфіка» (Порту-
галія) — 3:1.
 Турнірне становище: «Лейп-
циг» — 9, «Ліон» — 7, «Зеніт» — 4, 
«Бенфіка» — 3.
 Група Н. «Валенсія» (Іспанія) — 
«Лілль» (Франція) — 4:1, «Челсі» 
(Англія) — «Аякс» (Голландія) — 4:4.
 Турнірне становище: «Аякс», 
«Челсі», «Валенсія» — 7, «Лілль» — 1.

■

Григорій ХАТА

 До групового раунду ниніш-
нього Кубка Європи український 
баскетбол делегував дві команди, 
котрим за жеребом випало грати в 
одному квартеті. На старті турні-
ру очільник «Дніпра» Денис Жу-
равльов виказав бажання, аби 
і його команда, й баскетболісти 
«Київ-Баскета» синхронно про-
билися до наступного раунду зма-
гань. Утім, якщо столичний клуб 
у своєму активі наразі має дві пе-
ремоги та одну поразку, претен-
дуючи на одну з двох путівок до 
наступного етапу Кубка Євро-
пи, то дніпряни в першому колі 
не здобули жодного позитивного 
результату, отримавши на еква-
торі групового турніру неприєм-
ний статус аутсайдера квартету.

 Минулої середи, гостюючи в 
Софії, у «Дніпра» була чи не най-
краща нагода відкрити лік своїм 
перемогам на груповому етапі. 
І хоча після третьої чверті гри з 
«Левськи» перевага команди Жу-
равльова становила лише одне 
очко, сам факт її наявності гово-
рив про сприятливі для українсь-

кого клубу перспективи. У попе-
редньому турі «Левськи» вдома 
поступився «Київ-Баскету», тож 
і «дніпряни» могли розраховува-
ти на позитивний підсумок свого 
болгарського вояжу.
 Проте завершити матч на свою 
користь четвертий колектив по-
переднього розіграшу українсь-

кої суперліги не зміг. У поєдинку, 
котрий практично весь час прохо-
див, як на гойдалках, більше по-
щастило господарям. В одній з ос-
танніх своїх атак баскетболістам 
«Дніпра» не вдалося дальнім кид-
ком зрівняти рахунок матчу, на-
томість атака-відповідь «Левсь-
ки» виявилася результативною, 
забезпечивши таким чином бол-
гарському клубу першу перемогу 
в групі.
 На рахунку «Дніпра» — три 
невдачі, щоправда, всі вони ма-
ють гостьову прописку. Відтак 
у команди Журавльова ще буде 
можливість потішити своїх ша-
нувальників успішними матча-
ми, от тільки чи вистачить їх для 
продовження боротьби за Кубок 
Європи — питання.
 Натомість інший український 
повпред у КЄ цілком обґрунтовано 
претендує на другу путівку від гру-
пи, хоча в минулому турі «Київ-
Баскет» зазнав болісного фіаско, 

показавши, що наразі не має не-
обхідного потенціалу для конку-
ренції за першу сходинку в групі 
з найсильнішою командою біло-
руського чемпіонату — «Цмокі-
Мінськ». Поразка білоруському 
колективу, за котрий грають різ-
нопланові легіонери, з різницею в 
25 очок — відчутний удар по ам-
біціях колективу латвійця Ай-
нарса Багатскіса. «У сучасному 
світі кажуть, що талант суперни-
ка можна компенсувати жорсткіс-
тю, агресивністю. А щоб залиша-
тися в грі з «Цмокі-Мінськ», нам 
потрібно було краще зіграти в на-
паді. Моя ж помилка в тому, що я 
помилився зі стартовим складом, і 
команда дозволила супернику по-
вести в рахунку — 15:1», — ска-
зав головний тренер київського 
колективу.
 Варто відзначити, що пара-
лельно з Кубком Європи мінсь-
кий клуб виступає ще й у ВТБ-
лізі, де має спаринги з фаворитом 
найсильнішого клубного турні-
ру Старого світу — московським 
ЦСКА. На думку капітана «Київ-
Баскету» Максима Пустозвонова, 
досвід виступів у цьому турнірі 
робить «Цмокі-Мінськ» супер-
ником іншого рівня. Утім, як пе-
реконує один з лідерів українсь-
кого віце-чемпіона, у його колек-
тиву залишаються непогані шан-
си на вихід із групи. ■

БАСКЕТБОЛ

На протилежних берегах
У третьому турі 
Кубка Європи обидва 
вітчизняні клуби 
програли свої поєдинки

■

Фавориту своєї «пульки» в Кубку Європи, котрий представляє білоруський 
чемпіонат, український віцечемпіон поступився з розгромною різницею.
Фото з сайта kyiv-basket.com.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи. Група F. 3-й тур. 
«Київ-Баскет» — «Цмокі-Мінськ» — 
74:99, «Левські» — «Дніпро» — 85:78.
 Турнірне становище: «Цмокі-
Мінськ» — 3 перемоги/0 поразок, «Київ-
Баскет» — 2/1, «Левськи» — 1/2, 
«Дніпро» — 0/3.

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Люба, а борщ ти вмієш вари-
ти?
 — Так.
 — А що потрібно, щоб він був 
смачний?
 — Добру свекруху і голодного 
чоловіка.

* * *
 Перш ніж затіяти сварку з жін-
кою, подумайте двічі: вам  хвилин 
через 10-15 набридне лаятися, а 
їй нi.

* * *
  — Чому в тебе такий поганий 
вигляд?
 — Та купив нещодавно таблет-

ки від бажання палити.
 — І як, бажання зникло?
 — Як рукою зняло! Палю тепер 
без усiлякого бажання.

* * *
 — Ви така гарна! Де ж той дріб-
ний дефект, про який ви писали у 
шлюбному оголошенні?
 — Поки у школі, але скоро при-
йде.

* * *
 Перевірка лічильників на холод-
ну та гарячу воду показала, що меш-
канці не тільки не користуються га-
рячою водою, а й закачують її назад 
у водопровід.

Як оживити історію
Історик Олександр Іщук — про оновлення Національного історичного музею, збагачення експозицій 
ХХ століття та «голод» на правдиві експонати з певних тем

По горизонталі:
 1. Дворянський титул. 4. Іс-
панський мореплавець, який пер-
шим добрався до берегів Америки. 
7. Донька Кассіопеї, врятована Пер-
сеєм від морського чудовиська за 
допомогою голови Медузи Горго-
ни. 9. Музичний інструмент, на яко-
му грали давньогрецькі музи. 10. 
Самоцвіт. 11. Місце, у якому кенгу-
ру виношує потомство. 13. Англій-
ська порода сторожового пса, одна 
з найбільших у світі порід. 14. Ан-
типод темряви. 15. Міністр закор-
донних справ Британії, який у 1920 
році запропонував визначити кордон 
між Україною та Польщею. 17. Пред-
мет інтер’єру, на який вішають што-
ри. 19. Держава в Гімалаях. 20. Бри-
танська розмінна монета. 22. Відо-
ма модель, у якої Леді Гага відбила 
Бредлі Купера. 23. Придворний чин 
III класу в Табелі про ранги в Росії, 
введений в 1726 р., дворецький. 24. 
Герой Небесної сотні, один із перших 
загиблих на Майдані. 25. Доглядач 
лісу. 
По вертикалі:
 1. Район Нью-Йорка, заселений 
афроамериканцями. 2. Вартість това-
ру. 3. Курортне селище біля Ялти. 4. 
Розповідь, передана серією малюн-
ків, графічний роман. 5. Слов’янська 
богиня кохання. 6. Французький рес-
торан швидкого харчування. 7. Аме-

риканський астронавт, який першим 
ступив на поверхню Місяця. 8. Ім’я 
відомого українського вченого-схо-
дознавця і перекладача, що наро-
дився у Володимирі-Волинському. 
11. Посудина для газованої води та 
інших шипучих напоїв, які вилива-
ються з неї через трубку під тиском 
вуглекислоти. 12. Загальна мобілі-
зація на судні. 15. Пастка, пристрій 
для полювання на звірів. 16. Дріб-
ний підприємець у 20-х роках мину-
лого століття в Радянському Союзі. 
17. Військове звання молодшого ко-
мандного складу в царській армії та 
в арміях деяких інших країн. 18. Гас-
ло, слоган. 21. Одиночний виступ. 
22. Можливість здійснення чогось, 
умови для цього. ■

Кросворд №122
від 1—2 листопада

Дара ГАВАРРА

 Голлівудська зірка Річард Гір 
у свої 70 років утретє стане бать-
ком. Нагадаємо, що лише в лю-
тому цього року дружина акто-
ра, Алехандра Силва, подарувала 
йому сина Александра, і вже зно-
ву світ дізнався про новину, що 
пара очікує на поповнення. На-
разі Алехандра на третьому мі-
сяці вагітності, тож навесні на-
ступного року в маленького Гіра 
народиться братик чи сестричка 
— це буде друга спільна дитина 
Гірів-Силва. Проте в кожного з по-
дружжя вже є по дитині: 36-річна 
маркетолог Алехандра має семи-
річного сина Альберта від шлю-
бу з американським бізнесменом 
Говіндом Фріландом, а в Річарда 
Гіра є 19-річний син Гомер від ак-
триси і моделі Кері Лоуелл.
 Зірка популярних голлівуд-
ських фільмів «Американсь-
кий жиголо», «Красунечка», 

«Наречена, що втек-
ла» Річар Гір до зус-
трічі з Алехандрою 
вже двічі побував у 
шлюбі. Вперше він пі-
шов під вінець із супер-
моделлю Сінді Кроу-
форд, проте шлюб двох 
зірок не склався. Вдру-
ге переконаний буд-
дист Гір одружив-
ся з Кері Лоу-
елл, з якою 
щ а с л и в о 
прожив 14 
років,  до-
поки в Італії, 
в бутік-отелі, 
власниками якого було 
подружжя Силва-Фріланд, 
не зустрів жагучу іспанку 
— власницю отелю Алехан-
дру. Після трьох років зіт-
хань-зустрічань пара поб-
ралася у Нью-Йорку. ■

з 11 до 17 листопада

 Овен (21.03—20.04). Вакантне мiсце 
поки що вiльне, тож воно може дістатися саме 
вам. Надайте можливiсть коханiй людинi ви-
брати місце і час для спiльного вiдпочинку.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Телець (21.04—21.05). Перш ніж ук-
ласти шлюб, ще раз подумайте, чи варто ро-
бити такi кроки. Щоб упевнитися в серйоз-
ностi намiрiв партнера, довiрте йому важли-
ву справу.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Близнюки (22.05—21.06). Зосередьте-
ся на поставленiй метi й iдіть упевнено до неї. 
Що б це було — кохання чи робота — не від-
ступайте. У вихiднi чекайте на гостей.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Ви — господар влас-
ної долі. В особистому житті ви гратимете пер-
шу скрипку, тобто доведеться виконувати най-
важчу роботу.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Ви приємно здивує-
те начальство. Це принесе фірмі пристойний 
прибуток. Якщо ви й надалі вирiшуватимете 
робочі проблеми, ваше фiнансове становище 
значно покращиться.
 Дні: спр. — 17; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Ви вмiєте швидко 
підніматися по кар’єрних сходах, тож смiливо 
можете розраховувати на прихильнiсть керiв-
ництва. Попереду вигiднi контракти й прибут-
ковi пропозицiї.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10).  Новий знайомий 
стане вашим другом на довгі роки і допоможе ви-
рiшити фiнансовi питання. Не варто захоплювати-
ся азартними іграми, ви ризикуєте втратити все.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вас чекає 
підвищення по службі й помітне зростання ав-
торитету. Намагайтеся залучити до проєктiв 
впливових iнвесторiв.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Стрілець (23.11—21.12). Настає час 
привабливих перспектив. Проявiть обереж-
ність, готуючи фiнансову документацiю. 
Зваживши всі «за» і «проти», ви прийме-
те правильне рішення.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

Козеріг (22.12—20.01). Новi захоп-
лення викличуть запеклі суперечки, захо-
четься доказів власної правоти, з’явиться 
тяга до марнотратства. Але це ненадов-
го.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Незважаю-
чи на завантаженiсть, спробуйте вiдпочити. 
Зустріч iз давнiми друзями викличе багато 
спогадів і покращить настрій.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Якщо хочете змі-
нити роботу, не поспішайте з вибором ново-
го мiсця. Можливо, ви не використали всі 
свої можливості.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17. ■

Річард Гір.❙

БЕБІБУМ

Річард Гір при надії
«Американський жиголо» втретє стане 
батьком

■

9—10 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiд-
ний, 7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +15...+17. 
Пiслязавтра температура вночi +9...+11, удень +15...+17.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +6...+8, удень +14...+16. 
Яремче: вночi +7...+9, удень +16...+18. 
Мiжгiр’я: вночi +6...+8, удень +15...+17. 
Рахiв: уночi +5...+7, удень +15...+17.
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