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про вищу освіту та пільги 

для абітурієнтів 

з окупованих

 територій
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стор. 3»

Поспішіть передплатити  «Україну молоду» на четвертий квартал                                            стор. 7

Режим Лукашенка 

заарештував чи 

видалив із країни всіх 

членів Координаційної 

ради
стор.3»стор. 5»

Замість того, щоб прикрашати село Війтівка, цей пам’ятник припадає пилом (поруч — автор скульптури, народний художник України Сейфаддін Гурбанов).
Фото з сайта golos.com.ua (фото надано Володимиром Зарічанським).
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Навчатися чи 
імітувати

стор. 4»

Обезголовлення опозиції

РИМА ТИЖНЯ

Про кінець війни в голові
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Хоча закінчилась війна у чиїйсь голові, 

І смерті на фронті — це «втрати небойові», 

Та снайперська куля солдатика не омина, — 

Не знає вона, що в чиїйсь голові закінчилась війна. 

Десь діти ридають, дружина й згорьована мати, 

А «та сторона» їде наші позиції інспектувати!

Хоч той, у чиїй голові закінчилась війна, 

Про неї не згадує й тему гірку омина. 

Він думає, мабуть, що все це розсмокчеться якось, 

Промови говорить бадьорі і смокче свій айкос. 

Війна не скінчилась в реалі і в головах наших бійців, 

Бо голови їхні десь снайпери ловлять в приціл!

■

Ввести надзвичайну 

ситуацію на півострові 

готові окупанти 

через проблеми з 

водопостачанням

Крим перетворюється на 
пустелю

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,829 грн 

1 € = 32,768 грн

1 рос. руб. = 0,364 грн

Чому сiльськi депутати 
на Вiнниччинi та чиновники 

Мiнiстерства культури 
«футболять» 

пам’ятник Тарасу

Де Леніну можна,
 Шевченкові 

— зась
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«Інспекція наших позицій представниками російсько-окупаційних військ — це 
не просто зрада. Це кураж безкарних манкуртів. Це помста ворога. Витончена 
— руками п’ятої колони, піднесеної у владу дурістю більшості».

Гліб Бабич 
активіст ГО «Справа громад», учасник АТО/ООС

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
складали між-

народні резерви України станом на серпень, 
інформують на сайті державного регулято-
ра (НБУ).

29 млрд євро
виділить Києву ЄБРР 

на закупівлю десятків нових вагонів метро, по-
хвалився у «Фейсбуці» директор КП «Київсь-
кий метрополітен» Віктор Брагінський.

одиниць
л е г а л ь н о ї 

вогнепальної зброї є на руках в Україні, 
констатував заступник міністра внутріш-
ніх справ Антон Геращенко.

учнів
цього року пе-

рейшли з російської на українську мову 
навчання, повідомив уповноважений із 
захисту державної мови Тарас Кремінь.

вкладників
постраждало від 

житлових афер, зазначили у Департаменті 
комунікації МВС України.

50 млн 200 тис. 100 тис.До 1 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДИВЕРСАНТИ

ІДІЛівці 
в Києві
Що готував для України 
один із керівників 
терористичної організації, 
ляльководів якої 
пов’язують 
зі спецслужбами Росії?
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Столиця України вже давно при-
ваблює до себе не лише численних ту-
ристів, а й багатьох одіозних персона-
жів на кшталт «злодіїв у законі». Як ви-
явилося, гостюють у нас і представни-
ки терористичних організацій далеких 
азійських країн. Пресслужба СБУ оп-
рилюднила приголомшливу новину: «У 
столиці Служба безпеки України затри-
мала одного з керівників міжнародної 
терористичної організації «Ісламська 
держава», якого розшукує «Інтерпол». 
За отриманими українською спецслуж-
бою даними, злочинець є вихідцем з од-
нієї з пострадянських країн і входить 
до керівних ланок терористів. Встанов-
лено, що свого часу затриманий був за-
ступником відомого ісламіста Ахмеда 
Чатаєва, якого підозрюють у організа-
ції теракту в міжнародному аеропор-
ту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав 
участь у бойових діях на території Си-
рії та Іраку, займався підбором і підго-
товкою бойовиків, організацією терак-
тів.»
 Ще у 2018 році терорист за підроб-
леними документами незаконно при-
був в Україну. У Київській області він 
створив злочинне угруповання, до яко-
го входили вихідці з країн Центральної 
Азії. За оперативною інформацією, у 
цей період він продовжував здійснюва-
ти координацію осередків ІДІЛ за кор-
доном.
 В СБУ також додали, що поперед-
ньо його арештовано на 40 діб і розпоча-
то процедуру екстрадиційної перевірки. 
СБУ також перевіряє можливу причет-
ність міжнародного злочинця і учасни-
ків очоленого ним злочинного угрупо-
вання до підготовки терористичних ак-
тів на території України.
 Нагадаємо, Ісламська держава, яка 
до червня 2014 року іменувалася Іслам-
ська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) — 
невизнана мусульманська терористична 
держава, у якій запроваджено з червня 
2014 року халіфат, а також міжнарод-
на терористична, мілітаристська гру-
па напрямку салафітський джихадизм. 
На березень 2015 р. вона мала контроль 
над територією із населенням 10 млн чо-
ловік в Іраку і Сирії, і номінальний кон-
троль над маленькими областями Лівії, 
Нігерії і провінції Нангархар у східно-
му Афганістані. Група також діє або має 
філії в інших частинах світу, у тому чис-
лі в Південній Азії.
 Безпосередня попередниця ІДІЛ — 
організація «Ісламська держава Ірак», 
створена у 2006 році в Іраку шляхом 
злиття одинадцяти радикальних ісла-
містських угруповань на чолі з місце-
вим підрозділом «Аль-Каїди». ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 На хабарі понад мільйон гривень 
(еквівалент 37 тисяч доларів США) по-
горів начальник оперативного управ-
ління Державної фіскальної служ-
би України у Тернопільській області 
Олег Дурняк. За попередньою інфор-
мацією пресслужби СБУ, посадовець 
спільно з підлеглим керівником від-
ділу вимагав таку суму в місцевого 
бізнесмена, обіцяючи перекваліфі-
кувати на м’якшу статтю криміналь-
ного провадження у справі про ніби-
то несплату податків. Правоохоронці 
затримали обох фігурантів на вули-
ці Купчинського вiдразу після отри-
мання всієї суми хабара. Наразі три-
вають слідчі дії в межах кримінально-
го провадження за частиною 4 статті 

368 Кримінального кодексу України. 
Викриття проводили спільно зі слід-
чими Державного бюро розслідувань, 
під процесуальним керівництвом офі-
су генпрокурора та за сприяння Голо-
вного управління внутрішньої безпе-
ки ДФС України. 
 Підполковнику Олегу Дурняку — 
44 роки, уродженець Тернопільщи-
ни. У податкових органах — iз 1999-
го, в податковій міліції — з 2002-го, на 
початку 2014-го був призначений за-
ступником начальника — начальни-
ком головного оперативного відділу 
Тернопільської об’єднаної державної 
податкової інспекції. Згідно з деклара-
цією про доходи, його заробітна плата 
за минулий рік становила 230 тисяч 
327 гривень, ще 874,7 тисячі він отри-
мав за дохід від відчуження нерухомо-
го майна. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Рішення Тристоронньої контактної 
групи про інспекцію позицій українсь-
ких морпiхів представниками ОБСЄ та 
бойовиків шокувало не тільки ветерансь-
ку спільноту. Військові були, м’яко ка-
жучи, здивовані подібним розвитком 
подій. Адже таким чином українська 
сторона, по суті, сама розкриє перед про-
тивноком певну частину розвідданних. 
Негатив іде й емоційний: ганебні домо-
вленості однозначно сприймаються як 
приниження, знецінення своєї армії Вер-
ховним головнокомандувачем. 
 Нагадаємо, ідея інспектування бойо-
виками лінії оборони ЗСУ виникла піс-
ля неодноразових істерик сторони про-
тивника з приводу видуманого обла-
штування українськими військовими 
нових позицій біля населеного пунк-
ту Шуми на Донеччині. Моніторингова 
місія ОБСЄ заперечила цю інформацію, 
проте очільник бойовиків в ультиматив-
ній формі продовжив погрози знищи-
ти позиції наших оборонців. При цьо-
му, за даними звіту СММ ОБСЄ, опуб-
лікованого 8 вересня 2020 року, під час 

спостережного польоту безпілотниками 
ОБСЄ на непідконтрольній урядові Ук-
раїни території було помічено три міно-
мети поблизу населеного пункту Весела 
Гора (2Б11 «Сани», 120 мм) та дві букси-
руванi гаубиці (Д-30А«Жаба», 122 мм) 
поблизу населеного пункту Богданівка, 
що на Луганщині. Крім того, зафіксова-
но нову L-подібну траншею (протяжніс-
тю близько 170 метрів) та оборонні пози-
ції поблизу населеного пункту Григорів-
ка Донецької області.
 6 вересня БПЛА моніторингу зафік-
сував двох людей, які продовжували об-
лаштовувати наявну траншею поблизу 
населеного пункту Калинове-Борщува-
те Луганської області. На Донеччині по-

мічено траншею із земляними насипа-
ми з обох боків неподалік мікрорайону 
Трудівське Петровського району та нове 
150-метрове подовження наявної тран-
шеї поблизу населеного пункту Пікузи. 
Також зафіксовано чотири протитан-
кові міни, встановлені в один ряд упо-
перек західної смуги автодороги побли-
зу населеного пункту Весела Гора Лу-
ганської області.
 На жаль, 8 вересня на Донеччині 
двоє військовослужбовців зі складу 
Об’єднаних сил отримали поранення, 
підірвавшись на ворожій протипіхот-
ній міні ПМН-2 . Обом воїнам оператив-
но надали першу медичну допомогу та 
евакуювали до госпіталя. ■

НА ФРОНТІ

Здамо позиції істерикам?
Воїни українських збройних сил обурені зрадницькими 
намірами головнокомандувача

■

Під час затримання.
Фото пресслужби СБУ.

❙
❙

ВИКРИТТЯ

Мільйон наДурняк
Для податкового чиновника з Тернополя сума 
виявилася фатальною

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У багатопрофільній лікарні імені Со-
фії Бобринської, яку місцева графиня сво-
го часу й організувала, встановили сучас-
ний комп’ютерний томограф та відкрили 
кабінет діагностики. Як повідомили «Ук-
раїні молодій» у Черкаській обласній де-
ржавній адміністрації, обладнання при-
дбало підприємство «Лур», залучивши 
кошти урядової програми підтримки ма-
лого та середнього бізнесу «Доступні кре-
дити 5-7-9%», а партнером став «Банк 
Альянс». За словами голови Черкаської 
ОДА Сергія Сергійчука, така співпраця 
— хороший приклад для інших районів 
області. Адже приватне підприємство під-
писало угоду з комунальною установою, 
що дозволило смілянам придбати доро-
говартісне обладнання та надавати якіс-
ні діагностичні послуги.
 «Тут злагоджено спрацювали і де-
ржавна структура, і приватна органі-

зація. Як результат — мешканці міста 
і району зможуть проводити комплек-
сні дослідження на високотехнологіч-
ному обладнанні», — говорить Сер-
гій Сергійчук. «Встановлення нового 
комп’ютерного томографа дозволило нам 
додатково створити п’ять робочих місць», 
— додає Віктор Григор’єв, що виконує 
обов’язки головного лікаря Смілянської 
лікарні. За його словами, сучасний то-
мограф дозволить проводити професій-
ні різнокомплексні дослідження при он-
копатологіях, патологіях головного моз-
ку, ЛОР-органів, інсультах та ін. А рання 
діагностика однозначно підвищить шан-

си пацієнтів на одужання.
 Нагадаємо, що програмою підтрим-
ки малого та середнього бізнесу «5-7-
9%» черкащани користуються останні 
півроку. Позику можна отримати вже 
у 13 державних та комерційних бан-
ках України. У рамках програми ре-
фінансовано кредитів на майже 4 мі-
льярди гривень. Видано інвестицій-
них кредитів і позик на поповнення 
оборотного капіталу на понад мільярд 
гривень. Згодом програма буде розши-
рена для середнього бізнесу, адже за-
раз вона діє тільки для мікро- і малих 
підприємств. ■

НА МІСЦЯХ

Традиції благодійності
Смілянській лікарні — новий комп’ютерний томограф

■
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студентів,
які заселили-

ся у столичні гуртожитки, не протесту-
вали на коронавірус, поскаржився мер 
Києва Віталій Кличко.

100 тис.
вступників
на бакалаврат і молодший бакалаврат зараховані на бю-
джет, згідно з даними Міністерства освіти і науки України.

потреб
Криму в прісній воді через 

Північно-Кримський канал забезпечувала мате-
рикова Україна до анексії півострова, нагадали в 
Державному агентстві водних ресурсів України.

рази
українські ФОПи збіль-

шили відрахування до бюджету, такі ре-
зультати оприлюднила платформа для ро-
боти з відкритими даними «Опендатабот».

аеропортів
оновлять в нашій де-

ржаві впродовж чотирьох років, 
пообіцяв міністр інфраструктури 
України Владислав Криклій.

Майже  52 тис. 85% У 24 15
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ОСВІТА

Навчатися 
чи імітувати?
Нові вимоги до документів 
про вищу освіту та пільги 
для абітурієнтів з окупованих 
територій
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Мати диплом про вищу освіту в нашій де-
ржаві стало модно, тому до університетів тяг-
нуться ледь не всі випускники шкіл. Чимало з 
яких, звісно, не хапали зірок на навчальній ниві. 
Часто-густо навчання для таких студентів є фор-
мальним, і молодь навіть не збирається по закін-
ченні інституту-університету працювати за фа-
хом.
 Аби хоч якось врегулювати чималу кількість 
освітніх дилем, які виникають за таких обста-
вин, Кабінет Міністрів України на недавньому 
засіданні затвердив перелік обов’язкових даних 
у документах про вищу освіту.
 Як повідомив представник уряду в парламен-
ті Василь Мокан, Кабмін ухвалив проєкт поста-
нови «Про документи про вищу освіту (наукові 
ступені)», яким пропонується затвердити пере-
лік обов’язкової інформації, яка повинна місти-
тися у документах про вищу освіту (наукові сту-
пені). За словами пана Мокана, документ має та-
кож унормувати питання, пов’язані з видачею 
дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до 
запровадження ступеневої вищої освіти. Бо на-
разі відсутні нормативно-правові акти, що вста-
новлюють еквівалентність документів про здо-
буття вищої освіти, виданих до 1991 року освіт-
ньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої ос-
віти.
 Також КМУ ухвалив проєкт постанови «Про 
затвердження Положення про фаховий мистець-
кий коледж» й підтримав проєкт постанови про 
внесення змін до пункту 20 постанови уряду від 
22 липня 2020 року №641, що дозволяє абітурієн-
там з окупованих територій почати навчання без 
самоізоляції.
 Варто зауважити, що в освітню сферу останні-
ми роками вплелася й політична складова через 
російсько-українську війну: аби привабити мо-
лодь, випускникам шкіл з окупованого Донбасу 
та анексованого Криму надана можливість всту-
пити до будь-якого закладу вищої освіти матери-
кової України на особливих умовах.
 Зокрема, цьогоріч Міносвіти продовжило 
терміни вступу на місця держзамовлення для 
абітурієнтів із Донбасу та анексованого Кри-
му до 23 жовтня. «Найголовніша особливість 
для цих дітей — вони повинні нам дати хоча б 
якийсь сигнал, що хочуть вчитися в Україні. За-
собами офіційної пошти, електронної, засобами 
неофіційними — через Viber, Telegram, Facebook. 
У відповідь вони отримають офіційне запрошен-
ня і детальну інструкцію, що їм для цього роби-
ти», — поінформували в МОН. ■

■

Ірина КИРПА

 Одразу два водосхови-
ща, Сімферопольське та 
Білогірське, обміліли че-
рез небувалу посуху, най-
більшу за 150 років спосте-
режень.
 Без води залишилися 
Інкерман, Феодосія, Су-
дак та низка інших вели-
ких міст на півдні Криму. 
Очевидці зняли на відео 
повністю зневоднені рі-
чища Бельбеку, Кабарди 
та інших потоків, які досі 
не пересихали жодного 
разу. Люди вважають, що 
Крим спіткала кара небес-
на, адже дощів тут не було 
понад місяць i метеороло-
ги дають невтішні прогно-
зи на майбутнє.
 — У Криму повністю по-
рушена екологія через жит-
тєдіяльність «привнесених» 
«русcкім міром» бацил, що 
паразитують на півострові, 
— вважає кримчанка Інна 
Черненко. — Звідси й від-
сутність води, й поява куп 
сміття, й зміни у психіці 
людей. І чим довше це три-
ватиме, тим реалістичні-
ше вимальовується карти-
на перетворення Криму на 
пустелю.

 

Підконтрольний Кремлю 
глава Криму Сергій Аксь-
онов визнав ситуацію з во-
дою катастрофою, заявив-
ши, що високосний 2020 
рік став болючим випробу-
ванням на міцність. Щоб 
хоч якось забезпечити на-
селення питною водою, 
підрозділам російських 
трубопровідних військ до-
велося перекрити земля-
ною греблею річку Біюк-
Карасу та збирати воло-
гу в штучно створені став-
ки. Попри те, що у серпні 
керівництво Міноборони 
Росії та місцева влада 

Криму запустили водопро-
від, побудований російсь-
кими військовими для пе-
рекачування запасів води 
з Тайганського водосхо-
вища Білогірського райо-
ну до Сімферополя, пит-
них ресурсів не вистачає. 
Підконтрольна Кремлю 
адміністрація анексова-
ного півострова перейшла 
до третього, найсуворішо-
го, етапу економії: питну 
воду людям подаватимуть 
лише 3 години вранці та 2 
години ввечері.
 — Нинішній дефіцит 
води загрожує кримчанам 

великими бідами, а вла-
да нам знову говорить, що 
треба потерпіти, — обу-
рюється один iз місцевих 
активістів. — Такі вели-
кі об’єкти, як арт-форум 
«Таврида» та Білогірська 
мега-теплиця, досі зали-
шаються зневодненими, 
всі ресурси кинуті на за-
безпечення водою Сімфе-
рополя, а в інших райо-
нах Криму твориться без-
законня.
 Нагадаємо, раніше офі-
ційний представник управ-
ління Верховного комісара 
ООН з прав людини Еліза-
бет Тросселл заявила, що 
країна-агресор Росія несе 
повну відповідальність за 
забезпечення доступом до 
води населення окуповано-
го Криму.
 До окупації півостро-
ва на 85 відсотків потреби 
місцевого сільського госпо-
дарства у прісній воді пок-
ривалися за рахунок мате-
рикової України. Раніше 
вода надходила з Дніпра 
по Північно-Кримському 
каналу. Однак у 2017 році 
на Херсонщині побудували 
дамбу, яка повністю пере-
крила подачу води в окупо-
ваний Крим. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 ДП «Завод імені В. О. Малишева», що спе-
ціалізується на розробці та випуску військової 
броньованої техніки, очікує велике замовлен-
ня від Укрзалізниці. Про це повідомив голова 
Харківської облдержадміністрації Олексій Ку-
чер під час робочої зустрічі з колективом під-
приємства. Як повідомила пресслужба ХОДА, 
очільник області зустрівся з цього приводу з 
міністром інфраструктури Владиславом Кри-

клієм. Ідеться про виготовлення двигунів для 
залізничних потягів, що давно потребують капі-
тального оновлення. «Ми обговорювали це пи-
тання ще за півтора місяця до того, як був при-
значений новий директор Укрзалізниці, — ска-
зав Олексій Кучер. — Якщо отримаємо замов-
лення на заміну 60 відсотків зношених двигунів 
у потягах, то роботи в підприємства буде дуже 
багато». 
 Очікуваний проєкт дозволить провести 
імпортозаміщення вузлів, що їх раніше заку-
повували в Росії. Голова ХОДА також повідо-

мив, що організує зустріч генерального дирек-
тора заводу Василя Криласа з керівництвом 
Укрзалізниці, а сам повторно зустрінеться з 
міністром інфраструктури, аби прискорити рі-
шення.
 Директор підприємства подякував за про-
текцію, зауваживши, що цивільні замовлення 
допомагають звести кінці з кінцями, але в «ма-
лишевців» усе ж таки є «величезне бажання ви-
готовляти сучасні танки для нашої української 
армії». Як «УМ» уже повідомляла, «оживити» 
цей напрям Володимир Зеленський пообіцяв 
ще в листопаді минулого року під час візиту на 
підприємство. «У нас понад 10 відсотків під-
приємств Укроборонпрому розташовані в Хар-
ківській області, — сказав він тоді. — Ми були 
на авіазаводі й на легендарному заводі Мали-
шева. Нам сказав директор підприємства, що з 
2009 року там побудували один танк. Один танк! 
А в радянські часи тут будували 900 танків на 
рік». 
 До речі, статистика з того часу лишилася 
незмінною. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У зоні ООС на міні 
підірвався захисник Ук-
раїни Владислав Семиво-
лос, який родом iз Кор-
сунь-Шевченківського 

Черкаської області. Як 
повідомляє у «Фейсбуці» 
його двоюрідна сестра Яна 
Мурженко, у хлопця опіки 
на більшій частині тіла — 
75%.
 «Розуміємо, що таких, 

як ми, багато, але віримо, 
що разом ми допоможемо 
Владиславу стати на ноги. 
Номер карти мами Влада 
— Семиволос Людмили Ва-
силівни — у «ПриватБан-
ку» 4149 4390 0886 9608», 

— зазначає Яна. 
 Давайте підтримаємо 
воїна, який захищав волю 
та незалежність України, і 
гуртом допоможемо йому 
коштами на лікування. ■

ОФІЦІЙНО

 Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про вищу 
освіту (наукові ступені)». Документ набуде чинності з 1 січня 
2021 року. Постанова приведе систему вищої освіти України 
у відповідність до європейських норм.
 Зокрема, зміни торкнуться процедури визначення 
кваліфікацій одержувачів вищої освіти. Вперше буде унор-
мовано питання видачі дублікатів документів про вищу ос-
віту, виданих до впровадження ступеневої системи вищої 
освіти. Крім того, затверджено список обов’язкової інфор-
мації, яка повинна бути відображена в дипломах. В її числі 
— інформація про наукові ступені.
 Як повідомляє МОН, реалізація постанови сприятиме 
працевлаштуванню випускників, реалізації права на індиві-
дуальну освітню траєкторію, академічній мобільності учас-
ників освітнього процесу і подальшої інтеграції вітчизняної 
системи в європейський простір вищої освіти.

■
ДОПОМОГА

Поставимо воїна на ноги
Підтримки потребує Владислав Семиволос, 
який підірвався на міні

■

Владислав Семиволос чекає
на підтримку українців.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

КОНВЕРСІЯ

Поки танки «в загоні»
Завод імені Малишева виготовить для Укрзалізниці 
двигуни без російських комплектуючих

■

НАХАЗЯЙНУВАЛИ

Крим перетворюється на пустелю
Окупанти готові ввести надзвичайну ситуацію на півострові через проблеми 
з водопостачанням

■

Спецавтомобілі окупаційної влади, перекривши поки що не висохлу 
річку Біюк-Карасу, викачують iз неї воду на Сімферополь 
змонтованими трубопроводами.

Фото з сайта korrespondent.net.❙
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Подарував Кобзаря. 
Подарунок не сподобався
 Володимир — активіст, де-
путат Вінницької обласної 
ради, борець за справедливість, 
що багатьом місцевим «князь-
кам» у районі та області вель-
ми не подобаєтьсься. І саме 
цим можна пояснити «палиці 
в колеса», котрі йому роками 
встромляє місцева влада. Він 
не є багатій, але усе ж навчив-
ся заробляти, і чимало статків 
спрямовує на благодійність, що 
також викликає спротив скоро-
багатьків-жмикрутів... Я пере-
глянув його звіти про депутат-
ську діяльність упродовж кіль-
кох останніх років і був ураже-
ний — Володимир Зарічанський 
левову частку прибутків із влас-
ного бізнесу віддає землякам: 
десятки плазмових телевізорів 
для шкіл і садочків, дитячі май-
данчики у райцентрах і селах 
Бершадського, Тростянецько-
го, Теплицького районів,  маг-
нітні класні дошки, електрон-
на техніка, подарунки дітла-
хам багатьох шкіл та садочків i 
мешканцям двох Будинків для 
людей похилого віку...
 Але ніколи не думав меце-
нат Зарічанський, що найбіль-
ший спротив невігласів (вони 
або невігласи, або варвари, ска-
зав мені відомий письменник 
із Вінниччини Василь Піддуб-
няк, адже ми трубили про цю 
проблему в обласній і респуб-
ліканській пресі, а віз і нині  
там...) спричинить його ініціа-
тива встановити триметровий 
пам’ятник Тарасу Шевченку в 
центрі рідної Війтівки. 
 Як повідомили місцеві ко-
респонденти, це питання «про-
буксовувували» з 2018 року, 
коли відбулася сесія Війтівсь-
кої сільської ради. На розгляд 
було винесено декілька важли-
вих питань, зокрема і про на-
правлення коштів на прове-
дення водогону для потреб Вій-
тівської ЗОШ.
 Та найрезонанснішим вия-
вилось питання встановлення 
пам’ятника Т. Г. Шевченку, ви-
готовленого на замовлення та за 
власні гроші підприємця, нашо-
го односельчанина Володими-
ра Зарічанського. В. Зарічансь-
кий просив депутатів дозволити 
встановити пам’ятник біля Бу-
динку культури. Встановлення і 
облаштування (а саме підсвітку, 
декоративне озеленення) Воло-
димир Анатолійович теж обіцяв 
зробити за власний рахунок. 
Але кілька місяців йому навіть 
не відповідали. Чому так зволі-
кала сільрада? Поки що сільсь-
кий голова Марія Замкова за-
певняє, що влада детально вив-
чала це питання. «Як?» — за-
питаєте ви. А так! Замість того, 
щоб вивчити думку громадсь-
кості про доцільність і місце 
встановлення пам’ятника (пода-
рунка!), а саме проінформувати 
громаду про сам пам’ятник, хто 
його дарує, де найкраще його 
встановити, крім того, дізнати-
ся думку фахівців-експертів: 
скульптора, архітекторів, ланд-
шафтних дизайнерів, Марія Ва-
силівна розпитала... у районно-
го начальства (голова, бачите, 
без дозволу «верхів» і кроку сту-
пити не може, то яке ж це самов-
рядування?), де краще постави-
ти пам’ятник, якого дарує «не-

зручний» і «неугодний» депутат 
обласної ради. На самій же сесії 
депутати не мали змоги з вини 
голови вислухати повну інфор-
мацію з уст Володимира Зарі-
чанського і... дозволили встано-
вити цей пам’ятник біля школи. 
Чому не в центрі селища, біля 
Будинку культури? У депутатів 
«залізний аргумент» — там сто-
яв пам’ятник Леніну!». То ви що 
— чекаєте на його повернення? 

Запхали монумент подалі 
від очей
 Безумовно, встановлення 
пам’ятника біля школи — не-
погана ідея. Проте, крім шко-
лярів, туди мало хто ходить. І 
Тарас стоятиме там, як сиро-
та... До речі, скульптор, народ-
ний художник України Сейфад-
дін Гурбанов рекомендував ус-
тановити пам’ятник саме біля 
Будинку культури. Дивно, але 
думка спеціалістів для нашої го-
лови села не є авторитетною. Як 
і думка 830 війтівчан, які підпи-
салися під зверненням до голови 
сільради про те, що хочуть бачи-
ти пам’ятник саме там, біля Бу-
динку культури. Натомість го-
лова сільради — ніби глуха і слі-
па. З цього питання було зачита-
но вже заздалегідь підготовлене 
рішення. Дивно, як голова напе-
ред знала, що за встановлення 
пам’ятника біля школи прого-
лосує більшість депутатів? Чет-
веро голосували за встановлення 
біля БК, один утримався.
 До слова, 9 вересня цього 
року обласна газета оприлюд-
нила думку відомого журналіс-
та «Голосу України» з приводу 
цієї халепи, який зауважив, що 
пані Замкова взагалі танцює під 
чужу дудку...
 Володимира Зарічансько-
го обурило те, що голова сільра-
ди не дала змоги висловити йому 
своє бачення під час сесії, свою 

думку й ідею: «Це виглядало так, 
ніби ви запросили когось до себе 
на визначну подію, запрошений 
вручає вам подарунок, хоче вис-
ловити привітання і щирі почут-
тя, а ви подарунок берете, а йому 
кажете, що не хочете його чути і 
проганяєте геть».
 Підприємець з цим стано-
вищем не погоджується. Звер-
нувся з позовом до окружного 
Адміністративного суду. Пози-
вач, пан Зарічанський, вимагає 
встановити відсутність у від-
повідача — сільського голови та 
сільради — повноважень визна-
чати розташування пам’ятника 
на території загальноосвітньої 
школи. Чому? За його словами, 
земельна ділянка на території 
школи належить не громаді, а 
відділу освіти Бершадської рай-
держадміністрації. Щоправда, 
сільрада своє рішення пого-
дила з районною радою, бо ро-
зуміє, що то не її територія. На 
це у позивача свої аргументи:
 — Районна рада не є розпо-
рядником цієї земельної ділян-

ки, — каже пан Зарічанський. 
— На цій підставі прошу суд 
скасувати рішення Війтівської 
сільради про визначення міс-
ця для скульптури Шевченка 
на шкільному подвір’ї. Навіть 
там визначили місце не в цент-
рі подвір’я, а у віддаленому кут-
ку. Вирішили повністю згань-
бити громаду села такою неува-
гою до Генія України.
 «Таке ставлення до увіч-
нення Кобзаря — ганьба для 
нашого краю». Такими слова-
ми прокоментував ситуацію з 
пам’ятником Кобзареві у Вій-
тівці Вадим Вітковський, голо-
ва обласної організації Націо-
нальної спілки письменників 
України. 
 — Де ще, як не на централь-
ній площі, має бути пам’ятник 
Генію? — говорить пан Вадим. 
— Це навіть символічно — пос-
тавити його на місці, де рані-
ше був пам’ятник Леніну. Цен-
тральна площа, Будинок куль-
тури — ті місця у кожному на-
селеному пункті, куди постійно 
сходяться люди, де проводять 
загальні заходи громади. На-
віть уявити не можу, чому рап-
том сільські депутати виріши-
ли пропонувати інше місце. 
Пам’ятник роботи видатного 
скульптора лежить у гаражі і 
припадає пилюкою — це гань-
ба для нашого краю. Одразу на-
прошується аналогія з неволею, 
в якій царський уряд утриму-
вав Шевченка при його житті.
 За словами Вадима Вітковсь-
кого, літератори області розпо-
чинають боротьбу за визволення 
постаті поета і встановлення його 
на чільному місці у Війтівці.

 — Особисто буду говори-
ти про це керівникам області, 
попрошу слова на сесії облас-
ної ради, — каже відомий пись-
менник. — Здоровий глузд має 
взяти гору. Пам’ятник мав уже 
бути встановлений давно. Вірю, 
що спільними зусиллями пере-
конаємо сільських депутатів. 
Представники нашої письмен-
ницької організації разом з ін-
шими патріотами візьмуть 
участь у відкритті пам’ятника 
Шевченку у Війтівці.
 Пан Зарічанський вважає, 
що у селі, де понад 4,5 тисячі 
населення, не можна прийма-
ти важливе рішення голосами 
13 депутатів. На його думку, 
це громада мала б вирішувати. 
«Треба було завчасно ознайоми-
ти людей з проєктом рішення, 
оприлюднити його, вислухати 
думки жителів села, — каже 
Володимир Зарічанський. — 
Але навіть мені не повідоми-
ли, що є ще одна пропозиція з 
місцем для скульптури. Про це 
дізнався уже під час сесії». 

Бюрократи з Мінкульту
 Звісно, такий дієвий чо-
ловік, як Зарічанський, не сиді-
тиме склавши руки. Ось і звер-
нувся по сприяння до Кабміну 
з усім пакетом документів, але 
Кабмін ухилився від конкре-
тики, а відповідь надійшла від 
Мінкульту. І що ж відповіло це 
головне відомство, яке б мало 
опікуватися увічненням Коб-
заря належним чином? Авто-
ру пропозиції заступник мініс-
тра Світлана Фоменко написа-
ла, що для такого чину (ініціа-
тива з установлення пам’ятного 
знака у Війтівці) потрібні «іс-
торична довідка Національної 
академії наук України щодо 
світового або національного 
значення події або особи, зап-
ропонованих до увічнення, за 
зверненням відповідних під-
приємств, установ, організацій 
та об’єднань громадян». Це — 
щодо постатей так би мовити де-
ржавного значення. А що, Шев-
ченко не має державного зна-
чення для України? І що вона 
взагалі меле — хіба Кобзарю, 
пам’ятники якому стоять на-
віть у США, Канаді, Австралії, 
потрібна довідка Національної 
академії наук? А далі, випливає 
з відповіді чиновниці, якщо це 
пам’ятник (монумент) місцево-
го значення, то треба «обґрунту-
вання доцільності спору дження 
(створення) пам’ятника (мону-
мента) у даному регіоні, насе-
леному пункті з відповідни-
ми висновками структурних 
підрозділів у сфері культури 
обласних, Київської міської де-
ржавних адміністрацій...» 

 Прочитавши цю відписку, 
я прото вжахнувся: хто при 
владі? Це — свідчення не прос-
то позиції замшілої бюрократ-
ки, це — свідчення антиук-
раїнської позиції державного 
службовця, якого ми утримує-
мо на свої податки. Ідеться про 
пам’ятний знак Тарасові Шев-
ченку (а не якомусь місцевому 
князькові), а заступниця мініс-
тра просто «відбилася» типо-
вою інструкцією...Чи й вона 
не знає, ким для України є наш 
Кобзар? І чому вона фактично 
стала на бік 13 осіб, тимчасово 
обраних депутатами сільради, 
котрі не дозволяють встанови-
ти пам’ятний знак Шевченкові 
у центрі Війтівки. Як бачимо 
лише тому, що... там стояла са-
дово-паркова скульптура Лені-
на, ката українського народу. 
Хіба не відають сільські депу-
тати, що тільки на Вінниччині 
і тільки в 1937 році ленінським 
режимом було репресовано по-
над 100 тисяч їхніх земляків? 
Справді, це або невігластво, або 
варварство на втіху апологетам 
«русского міра». ■

P.S. У цій ситуації хочу побажа-
ти Володимиру Зарічанському 
повести отих 830 прихильни-
ків його світлої ідеї на наступ-
ні вибори, аби вони викинули 
геть отих 13 промосковських 
(направду!) депутатів сіль-
ради та проголосували на міс-
цях за притомних українців. А 
ті вже не допустять такої га-
ньби із увічненням пам’яті на-
шого національного Генія у Вій-
тівці.

ПАРАД МАРАЗМІВ

Де Леніну можна, 
Шевченкові — зась
Чому сiльськi депутати на Вiнниччинi та чиновники Мiнiстерства 
культури «футболять» пам’ятник Тарасу

■Олександр МИХАЙЛЮТА, письменник

Упродовж трьох останніх років депутати Війтівської сільради Бер-
шадського району на Вінниччині блокують встановлення пам’ятного 
знака Кобзарю в центрі села, замовленого і виготовленого коштом 
односельця-підприємця Володимира Зарічанського. Люди знають, 
що цей проєкт блокує нардеп від цього округу К.? Чому? Бо він же 
на такий благородний патрiотичний крок не спромігся, як і вся ко-
горта сучасних бізнесюків, які мають вілли, яхти, літаки, а України 
в серці не мають!

Шевченко чинній владі не потрібен.❙

Пам’ятник роботи видатного скульптора лежить у 
гаражі і припадає пилюкою — це ганьба для нашого 
краю. Одразу напрошується аналогія з неволею, в 
якій царський уряд утримував Шевченка при його 
житті.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Адвокатка Марії Колєсніко-
вої Людмила Казак повідомила, 
що проти її підзахисної, яка вхо-
дить до президії Координацій-
ної ради білоруської опозиції, 
порушили кримінальну спра-
ву. Як розповіла Казак порталу 
Tut.by, Колєснікову доставили в 
мінське СІЗО №1, на вулиці Во-
лодарського. Пізніше стало відо-
мо, що взяли під варту й іншо-
го члена Координаційної ради, 
Максима Знака. Колєснікова 
перебуває у статусі підозрюва-
ної у кримінальній справі, по-
рушеній за статтею 361 (частина 
1) Кримінального кодексу Біло-
русі (публічні заклики до захоп-
лення державної влади або на-
сильницької зміни конституцій-
ного ладу Республіки Білорусь). 
За цією статтею передбачено по-
карання у вигляді позбавлення 
волі від двох до п’яти років. Ад-
вокатка зустрілася з підзахис-
ною в СІЗО, де Марія перебуває у 
камері на шістьох осіб і «прихо-
дить до тями після подій на кор-
доні». Жодних процесуальних 
дій досі не проводили, чи прий-
мали рішення по терміну ареш-
ту — також незрозуміло, повідо-
мила Козак РІА «Новості».
 Про створення Координа-
ційної ради опозиції оголосила 
14 серпня Світлана Тіхановсь-
ка. А вже 20 серпня генеральний 
прокурор Білорусі повідомив 
про порушення кримінальної 
справи за статтею «Заклики до 
дій, спрямованих на заподіян-
ня шкоди національній безпеці 
Республіки Білорусь» і всі чле-
ни КС були викликані на допит. 
Колєснікова стала першою пі-
дозрюваною у цій справі. 
 Марію Колєснікову викрали 
вранці 7 вересня в центрі Мінсь-
ка. У ніч на вівторок її спробува-
ли насильно вивезти в Україну, 
однак опозиціонерка пошмату-

вала свій паспорт та вистрибнула 
у вікно, унеможлививши таким 
чином видалення з країни. Про 
це на пресконференції у Києві 
розповіли представники Коор-
динаційної ради Білорусі Антон 
Родненков та Іван Кравцов, які 
втекли в Україну від пересліду-
вань. Професійна музикантка, 
флейтистка Марія Колєснікова 
була координатором штабу неза-
реєстрованого кандидата в пре-
зиденти Віктора Бабарика, який 
пізніше об’єднався зі штабом 
Світлани Тіхановської і Валерія 
Цепкала. Після виборів Колєсні-
кова стала членом президії Коор-
динаційної ради опозиції і разом 
з іншими активістами штабу Ба-
барика оголосила про створення 
партії «Разом». Наразі єдиним 
із семи членів президії Коорди-
наційної ради на свободі зали-
шається лауреатка Нобелівсь-
кої премії з літератури Світлана 
Алексієвич, яка є моральним ав-
торитетом, але не координує про-
тести і не займається політичною 
боротьбою. У середу вона поскар-
жилася, що невідомі люди дзво-
нять їй у двері і телефонують. 
«Вже не лишилося нікого з моїх 
друзів-однодумців у президії 
Координаційної ради. Всі або у 
в’язниці, або викинуті за кордон. 
Спочатку у нас викрали країну, 
тепер викрадають кращих із нас. 
Але замість тих, кого виривають 
з наших рядів, прийдуть сотні ін-
ших. Повстала не Координацій-
на рада. Повстала країна», — за-
явила Алексієвич.
 Світлана Алексієвич не має 
наміру виїжджати з Білорусі на 
тлі затримань і примусового ви-
везення з країни інших членів 
президії КР. Вона розкритику-
вала практику білоруських си-
ловиків відправляти людей за 
межі країни і зазначила, що 
членкині президії КР Марії 
Колєсніковій вдалося поклас-
ти край таким діям. Стало відо-

мо про прибуття до Алексієвич 
кількох іноземних дипломатів. 
Як розповіла шведському теле-
каналу SVT очільниця посоль-
ства Швеції в Білорусі Крісті-
на Йоханнессон, Алексієвич 
дала зрозуміти, що хвилюєть-
ся. Нині у квартирі письменни-
ці перебувають другий керівник 
посольства Швеції та деякі інші 
посли, додала шведська дипло-
матка. Посол Литви у Мінсь-
ку Андрюс Пулокас повідомив 
агентству BNS, що він теж при-
їхав до Алексієвич разом із дип-
ломатами Чехії, Словаччини, 
Швеції, Австрії, Румунії та ін-
ших країн. «Ми разом. Ми от-
римали сигнали, що в її квар-
тиру дзвонять невідомі люди, 
ймовірно, представники безпе-
ки або міліції. Ми вирішили, що 
може бути загроза затримання», 
— цитує Пулокаса інформаген-

ція «Інтерфакс».
 Від початку протестів у Бі-
лорусі 15 громадян цієї країни 
попросили притулку в Україні 
через політичне переслідуван-
ня вдома, повідомив «Бі-Бі-Сі 
Ньюс Україна» речник Держав-
ної прикордонної служби Украї-
ни Андрій Демченко. Громадян 
Білорусі у нас зараз пропуска-
ють у спрощеному режимі поп-
ри загальну заборону для в’їзду 
іноземців, яка діє з 28 серпня. 
Громадянам Білорусі для цього 
достатньо мати паспорт.
 Тим часом Олександр Лука-
шенко дав інтерв’ю низці росій-
ських ЗМІ перед власним при-
буттям до Москви. Розмову 
транслював російський пропа-
гандистський телеканал RT. Лу-
кашенко лякав росіян танками 
НАТО на вулицях білоруських 
міст. «Напевно, не дуже приєм-

но росіянам, якщо танки, грубо 
кажучи, будуть під Смоленсь-
ком... І на що ми перетворимо 
Білорусь? На театр військових 
дій. Зіткнення між Росією і бло-
ком НАТО. Ми цього хочемо?» 
— поставив риторичне питання 
Лукашенко. «Я сідаю у вертоліт, 
але вони ж, сволота, американ-
ці, ведуть, вони ж із космосу ба-
чать все, і вони у свій центр під 
Варшавою дали сигнал, що пре-
зидентський вертоліт підняв-
ся», — бідкався він, коментую-
чи своє прибуття в резиденцію з 
автоматом під час протестів.
 Параноїдальні совкові тради-
ції воювати з усіма, кого не вла-
штовує ідеологія диктатури, Лу-
кашенко продовжив, озвучивши 
готовність «захищати Росію», ім-
періалістичні апетити якої тіль-
ки розпалить, остаточно поклав-
ши під неї Білорусь. ■

Мігранти Лесбос підпалили
 На грецькому острові Лесбос оголошений режим 
надзвичайного стану після пожежі, яка вщент знищи-
ла найбільший у Європі табір для мігрантів «Моріа». 
Близько 13 тисяч біженців тепер змушені шукати при-
тулок, їжу і воду. Інформації про жертви і постраж-
далих досі немає. Головною версією пожежі розгля-
дають підпал табору одразу в кількох точках самими 
мешканцями. З 2 вересня в «Моріа» ввели режим 
самоізоляції через спалах коронавірусу, але мігран-
ти наполягали пришвидшити відправку в Німеччину, 
яка є їх ньою головною метою. У своєму «Твіттері» 
віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Шинас запев-
нив, що ЄС надасть допомогу Греції. Підтвердила це і 
голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Комісарка 
ЄС із питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон ого-
лосила про виділення фінансової допомоги для не-
гайного транспортування на материк 400 дітей і під-
літків, які залишилися без супроводу.

Євросоюз продовжить санкції?
 Посли країн ЄС 9 вересня погодилися продовжи-
ти ще на шість місяців санкції за підрив територіаль-
ної цілісності України. Про це неофіційно довідалася 
брюссельська кореспондентка Польського радіо Бе-
ата Пломецька. Рішення ще мають схвалити міністри 
держав-членів ЄС. У чорному списку Євросоюзу 175 
осіб та 44 компанії. Таким чином сепаратистам із Кри-
му, які підривають територіальну цілісність та суве-
ренітет України, а також російським політикам та вій-
ськовим буде заборонено в’їзд до ЄС до середини бе-
резня. Їхні фінансові активи в Європі лишатимуться 
заблокованими, як і активи 44 компаній, які підтри-
мували російську агресію в Україні. Санкції Європей-
ський Союз увів у березні 2014 року. Їх продовжен-

ня кожні 6 місяців є безпроблемним. Зазвичай біль-
ше дискусій та суперечок викликає питання продов-
ження економічних санкцій ЄС проти Росії. Країни, які 
підтримують добрі стосунки з Москвою, наполягають 
на їх відміні.

Росія гальмує у торгівлі
 Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії за ми-
нулу частину року знизилося на 43,5% у порівнянні з 
аналогічним періодом у 2019 році. Про це повідомляє 
ТАСС із посиланням на матеріали Федеральної митної 
служби (ФМС). У фінансовому вираженні скорочення 
профіциту зовнішньої торгівлі сягнуло $45,7 млрд. За 
даними ФМС, експорт товарів у поточному році зни-
зився на 23,3%, до $185,4 млрд, а імпорт — на 7,7%, 
до $126 млрд. Зовнішньоторговельний оборот Росії 
знизився на 17,7% і становив $311,4 млрд.

Тінь російського імперіалізму
 Франсуа Олланд закликає до продовження санк-
цій проти Росії у зв’язку з ситуацією в Білорусі. «Путі-
на треба зупинити. Він розуміє тільки санкції, також у 
питанні газу. Нам потрібно продовжити економічні сан-
кції», — заявив колишній президент Франції Франсуа 
Олланд в інтерв’ю телеканалу BFM TV. Франсуа Ол-
ланд додав, що Володимир Путін розуміє лише про-
тистояння сил, яке він використовує, коли це можли-
во. «Ми бачимо це у випадку Білорусі, яка завтра може 
стати здобиччю Росії, як це сталося з частиною Украї-
ни», — сказав колишній президент Франції Олланд. 
Також політик розкритикував Євросоюз. Франсуа Ол-
ланд заявив, що європейська спільнота надто розділе-
на в цьому питанні. За словами екс-президента Фран-
ції, «Європа повинна розуміти, що має справу з росій-
ським імперіалізмом».

Штраф фармацевтичним спекулянтам
 Французький антимонопольний комітет оштрафу-
вав швейцарські фармкомпанії Novartis AG та Roche 
на 444 мільйони євро, повідомляє агенція новин dpa. 
Підставою для стягнення штрафу названо зловживан-
ня на ринку препаратів для лікування макулярної деге-
нерації — захворювання сітківки ока через вікове по-
гіршення зору. Як повідомляється на сайті комітету, ці 
швейцарські компанії разом із компанією Genentech, 
американською дочірньою компанією Roche, звину-
вачують у сприянні продажу препарату Lucentis, що 
був у 30 разів дорожчим за його аналог Avastin. Аме-
риканські ліки коштували 30-40 євро, а спеціалізова-
ний швейцарський препарат — понад тисячу євро за 
одну дозу. Більша частина штрафу припадає на ком-
панію Novartis, яка має сплатити 385 мільйонів євро. 
Novartis заявила про намір оскаржити таке рішення.

«Ашан» скорочує робочі місця
 Торгова мережа «Ашан» оголосила про намір ско-
ротити 1475 робочих місць у Франції. Відповідну за-
яву зробили в Auchan Retail France 9 вересня. Фран-
цузький рітейлер, що працює в 14 країнах, включно з 
Україною, з весни минулого року проводить масштаб-
ну оптимізацію та модернізацію з метою фінансово-
го оздоровлення і підвищення рентабельності. Скоро-
чення відбуватимуться у рамках адаптації роботи ме-
режі до нових вимог споживачів: компанія розвива-
тиме електронну торгівлю. Фактично скоротять 1088 
робочих місць, а 377 будуть перепрофільовані. Пере-
дбачається розвинути онлайн-обслуговування клієн-
тів, провести реорганізацію роботи магазинів мережі і 
спростити шлях товарів від виробника до споживача. 
У компанії про модернізацію оголосили ще в березні 
2019 року, після того як річний прибуток скоротився 

на мільярд євро. На території Франції вже закрито або 
передано в управління більше 20 магазинів, які стали 
недостатньо рентабельними, за кордоном — близько 
50 магазинів. Агенція «Франс Пресс» повідомила про 
закриття філій компанії в Італії та В’єтнамі. А в росій-
ській філії рітейлера звільнено десятки співробітників 
у рамках боротьби з корупцією.

Вакцини дають побічну реакцію
 Один із провідних розробників вакцини проти 
коронавірусу, фармацевтична компанія AstraZeneca, 
припинила клінічні випробування третьої фази потен-
ційної вакцини проти коронавурусу. Як ідеться у заяві 
компанії, це звичайний захід у випадку виникнення 
«потенційно незрозумілого побічного ефекту» у од-
ного з учасників дослідження. Призупинення клініч-
них досліджень дозволить незалежним експертам 
дослідити і переглянути отримані дані, передає аген-
ція «Рейтер». Виявлена серйозна побічна реакція у 
одного з учасників дослідження у Великій Британії є 
поодиноким випадком, тому припускають, що аналіз 
даних не забере багато часу та суттєво не вплине на 
процес сертифікації вакцини. AstraZeneca вважаєть-
ся у світі однією з компаній-лідерів з розробки вак-
цини від коронавірусу. Її експериментальна вакци-
на під назвою AZD1222 дійшла вже до третьої фази 
клінічних досліджень у Великій Британії, Бразилії 
та Південній Африці. Нагадаємо, дев’ять провідних 
розробників вакцин — AstraZeneca, Pfizer, Johnson & 
Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Sanofi, BioNTech 
і GlaxoSmithKline — зобов’язалися дотримуватися 
стандартів наукової безпеки та ефективності своїх 
експериментальних вакцин, незважаючи на термі-
новість стримування пандемії коронавірусу і полі-
тичний тиск. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Із протестами білорусів проти диктатури Олександр Лукашенко вирішив боротися ізоляцією лідерів 
та російською армією.

❙
❙

ТОТАЛІТАРИЗМ

Обезголовлення опозиції
Режим Лукашенка заарештував чи видалив із країни всіх членів Координаційної ради

■



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.15 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 12.45, 13.40, 14.15, 

14.50, 15.50 «Розсміши 

коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з зірками-2020»

ІНТЕР

05.35, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.55 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Кохання без 
пересадок»

13.50 Х/ф «Нянька за 
викликом»

15.45 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особиста 

справа». Прем’єра

00.00 Т/с «Мереживо долі»

03.20 Х/ф «Постріл у 
безодню»

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. Нові 

випуски

10.20, 3.00 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.30, 2.00 Т/с «Вікно 

життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

10.10 Шалена зірка

12.10 М/ф «Геркулес»

14.00 Х/ф «Надзвичайні 
пригоди Адель Блан-
Сек»

16.10 Х/ф «Бандитки»
18.00 Le Маршрутка

19.00 У кого більше

21.00 Х/ф «Клони»
22.50 Х/ф «Район 9»
01.10 Х/ф «Мама!»
03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.00 Абзац

ICTV

04.25 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.40 Служба розшуку дітей

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.30 Громадянська оборона

06.25 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.55 Т/с «Вирішує Оністрат»

12.00, 13.15 Х/ф 
«Національна 
безпека»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.25 Х/ф «Хітмен»
16.50 Х/ф «Хітмен: 

агент 47»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.50 Свобода слова

00.00 Х/ф «Вуличний 
боєць»

02.00 Т/с «Менталіст»

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.20 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні винаходи»

09.35, 1.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

18.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 2.15, 5.15 Інформаційний 

вечір

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Собор на крові»

22.35, 23.15 Д/с «Щоденники 

Другої світової 

війни»

3.15, 4.10 Фіз Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.45 Х/ф «У пошуках 

мільйонерки»

07.15, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

07.25 Х/ф «Сім няньок»

09.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»

10.50 Х/ф «Швидкість: 

автобус 657»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Гоморра»

00.40 Х/ф «Заручники 

страху»

03.20 «Речовий доказ»

04.00 «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 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

06.30 Стань диким із нами. 

документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Оскар для Варвари. 

Варвара Коринська

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Таємний щоденник 

Довженка

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Іван Пулюй: Біблія. 

Рентген і Тесла

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Код Кнорозова. Юрій 

Кнорозов 

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Спочатку було слово. 

Розстріляне відродження

07.25 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Серж Лифар. Як киянин 

французький балет 

урятував

07.30 Книга-мандрівка. Як Іван 

Сірко жер ворогів України

07.35 М/ф «Робін Гуд» 

08.00 М/ф «Сандокан» 

08.20 М/ф «Листи Фелікса»

08.40 Новини 

09.00 Історії вулканів. 

Документальний цикл 

(ARTE)

09.35 Історії вулканів. 

Документальний цикл 

(ARTE)

10.05 Історії вулканів. 

Документальний цикл 

(ARTE)

10.30 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Дресировані 

мавпи 

10.55 Двоколісні хроніки 

Таїланд. Лазня, потяг і 

затори по-тайськи

11.05 Двоколісні хроніки 

Таїланд. Блиск і убогість 

Бангкока 

11.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Чанг Май 

11.45 Всі на море! Коста-Ріка 

(ARTE) 

12.30 Х/с «Жіночий Рай»

13.30 Т/с «Полдарк» 

14.40 Діма Андрієць. Ти 

можеш летіти. Концертна 

програма, 1 частина

16.05 UA:МУЗИКА. Кліп Океан 

Ельзи 

16.10 UA:МУЗИКА. Кліп 

Pianoбой 

16.15 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

17.25 Міста і містечка. 

Городенка 

17.45 Міста і містечка. Біла 

Церква. 

18.00 Захопи сцену. Театральне 

реаліті 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Я — Патрік Свейзі! 

Документальний фільм 

(Fremantle) 

20.40 Краса та відчай 

— імператриця Австрії. 

Документальний фільм 

(ORF) 

21.40 Новини

22.05 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи 

23.35 Сильна доля. БЕZ 

обмежень 

00.25 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще

00.55 Сильна доля. Kozak System 

01.50 Сильна доля. Плач Єремії 

02.45 Сильна доля. Окремі 

номери. Плач Єремії 

02.50 Сильна доля. Окремі 

номери. Ніна Матвієнко 

02.55 Сильна доля. Окремі 

номери. HUDAKI Village 

Band 

03.00 Бюджетники 

03.30 Бюджетники 

04.00 UA:Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

06.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

08.15 Т/с «Комісар Рекс»

11.20, 14.50 Т/с «Слід»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.00 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «І будуть люди»

01.05 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Опер за викликом-4»

11.00 «Помста природи»

11.15 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Облога»

16.20 Х/ф «Розправа»

19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Звонар-2»

21.20 Т/с «Звонар»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-2»

01.50 Х/ф «День патріота»

03.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50 Yellow

06.10 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

08.00 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45 Топ-матч

12.00 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.50, 0.35 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

17.50 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра

18.45 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.35 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

02.20 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.10 «Лілль» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

07.50, 11.50, 21.55 Yellow

08.00 «Лілль» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

09.50, 23.55, 1.55 Топ-матч

10.00 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.00 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

13.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2011 р. /2004 р.)

14.15 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

16.05 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

17.00, 0.10 «Великий футбол»

18.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2001 р. /1995 р.)

19.15 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.00 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

22.05 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

02.10 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

04.00 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 1.45 Правда життя

09.45, 0.35 Речовий доказ

10.55 Природа сьогодення

11.55, 17.50 Суперчуття

12.55 Скептик

13.55, 19.45 Секретні території

14.55, 23.40 Загадки Всесвіту

15.50, 21.45 Сучасні дива

16.50 Довідник дикої природи

18.50, 2.45 Україна: забута історія

20.45 Секрети Другої світової

22.45 Галапагоси

05.45 Квітка Цісик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 Т/с «Доктор Хто»

09.50 Х/ф «Особисте»

12.00 Х/ф «Осінь у Нью-

Йорку»

14.00 Х/ф «Принцеса спецій»

15.50, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.10 Х/ф «Серена»

02.10 Х/ф «Трістан та 

Ізольда»

04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45 Танька і Володька

09.15, 10.45, 0.25 Країна У

11.15, 23.25 Одного разу в Одесі

12.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

13.15 4 весілля

14.15, 1.25 Панянка-селянка

16.15 Богиня шопінгу

19.15 Країна У

21.15 Х/ф «Орлиний зір»

02.25 Щоденники Темного

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.00, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 2.00, 4.05 

Суспільна студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Сад Фін 

— Іран

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 23.25, 1.50, 3.55, 

5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Д/ф «Планета інновацій. 

Енергія вітру»

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.35 «Зворотний відлік»

23.35 Бюджетники

04.30 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2020»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 

«Міняю жінку»

14.00 ТСН «Телевізійна служба 

новин»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія 

 «Свати»

22.45, 0.45 «Майже колишні»

02.30 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»
13.20 «Добре здоров’я»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Т/с «Мереживо долі»
03.15 Х/ф «Агата Крісті. 

Кривий будиночок»
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, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.00 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»
11.00 Х/ф «Клони»
12.50 Суперінтуїція

14.50 Хто зверху?
16.50 Х/ф «Останній 

мисливець на 
відьом»

19.00 Кохання на виживання
21.00 Х/ф «Час розплати»
23.40 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
01.30 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.50 Зона ночі

05.00 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

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, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.50, 13.25 Х/ф «Іграшкові 
солдатики»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 16.15 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Секретні агенти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.50, 2.30 Т/с «Менталіст»

00.50 Х/ф «6 днів»

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.20 Гончаренко рулить

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 1.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Є сенс

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

18.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 2.15, 5.15 Інформаційний

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Сказання про 

двох братів-близнюків»
07.50, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Хід у відповідь»
10.35, 22.30 Т/с «Гоморра»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.25 «Реальні злочинці»

01.00, 3.05 «Речовий доказ»

03.50 «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 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство 

07.10 Книга-мандрівка. Як 

Роксолана султанкою 

стала 

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Світ Гоголя. Микола 

Гоголь 

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Кондратюк. Як українець 

учив NASA літати 

07.20 Книга-мандрівка. Мазепа. 

Зрада чи перемога? 

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Код Кнорозова. Юрій 

Кнорозов 

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Таємний щоденник 

Довженка 

07.30 Книга-мандрівка. Україна. 

Оскар для Варвари. 

Варвара Коринська 

07.35 М/ф «Робін Гуд» 

08.00 М/ф «Сандокан» 

08.20 М/ф «Листи Фелікса»

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. 

Документальний цикл 

09.45 Стильні подорожі. 

Документальний цикл 

10.10 Чудова гра. 

Документальна програма 

10.35 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.30 Втеча до села. Реаліті-шоу 

(Freemantle) 

12.25 Х/с «Жіночий Рай» 

13.25 Т/с «Полдарк» 

14.35 Діма Андрієць. Ти 

можеш летіти. Концертна 

програма. 2-га частина 

16.00 UA:МУЗИКА. Кліп The ВЙО 

16.05 UA:МУЗИКА. Кліп Vivienne 

Mort 

16.10 UA:МУЗИКА. Кліп 

Panivalkova 

16.15 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. Біла 

Церква 

17.45 Міста і містечка. 

Кременець. 

Документальний цикл 

18.00 Чудова гра. 

Документальна програма 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Гімлер 

Документальний цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки» 

20.50 Пишемо історію. 

Олександр Довженко. 

Документальний цикл 

21.10 Пишемо історію. 

Учні Довженка. 

Документальний цикл 

21.25 Зроблено в Україні. 

Документальний цикл 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

23.35 Сильна доля. Alyosha 

00.30 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Найкраще. 

01.00 Документальний фільм 

«Війна на нульовому 

кілометрі», 12+ 

02.00 Сильна доля. 

Піккардійська Терція 

02.55 Сильна доля. Окремі 

номери. СКАЙ

03.00 Сильна доля. Окремі 

номери. ALYOSHA 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. БЕZ обмежень 

03.10 Сильна доля. Окремі 

номери. Піккардійська 

Терція 

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. Христина Соловій 

03.20 Сильна доля. Окремі 

номери. Kozak System 

03.25 Бюджетники 

03.55 Бюджетники 

04.25 Енеїда. Олена Теліга 

04.50 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич 

05.25 Новини

05.50 Погода

 
СТБ

05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.10, 1.05 Т/с «Комісар Рекс»

09.15 «МастерШеф-8»

11.55, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.00 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.45 Т/с «І будуть люди»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю»
08.50, 17.20 «Загублений світ»
13.55 Х/ф «Війни дронів»
15.20 Х/ф «Хижаки»
19.20 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

19.55 Кваліфікація ЛЧ 

«Динамо» — «АЗ»

22.00, 23.50 Т/с «Кістки-2»

01.30 Т/с «Зустрічна смуга»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.35, 3.40 Топ-матч

06.10 «Вулвергемптон» 

— «Севілья». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. /2015 р.)

12.05 «Великий футбол»

13.50 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

16.00 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 Класичні матчі Ліги 

Європи

18.45 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

20.30 Yellow

20.40 «МЮ» — «Ліверпуль». 

1/8 фіналу (2015 р. /16)». 

Ліга Європи УЄФА

22.50 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

23.45 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

01.50 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

03.55 «Сент-Етьєн» — 

«Страсбур». Чемпіонат 

Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

08.45, 15.30, 19.30, 21.30 Топ-

матч

09.00 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.50 Класичні матчі Ліги 

Європи

11.45 «Лілль» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

13.30, 17.30 Yellow

13.40 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.40 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

17.40 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.40 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

21.40 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

23.30 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

00.25 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

04.00 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.50, 1.45 Правда життя

09.50, 0.35 Речовий доказ

11.00 Природа сьогодення

12.00, 17.55 Суперчуття

13.00 Скептик

14.00, 19.50 Секретні території

15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Сучасні дива

16.55 Довідник дикої природи

18.55 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.40 Галапагоси

02.50 Професія — альфонс

03.35 Полювання на НЛО

04.15 Академік Корольов

05.05 Запрограмовані долі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35, 2.25 Т/с «Доктор Хто»

11.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.50, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
00.10 Х/ф «Трістан та 

Ізольда»
03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна У

11.15, 23.35 Одного разу в Одесі

12.15 4 весілля

14.15, 1.35 Панянка-селянка

16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Співучасник»
00.35 Країна У

02.35 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. 

Богорський ботанічний сад 

— Індонезія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Вижити в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 Наші гроші

22.15 Святі та грішні

00.00 Перша шпальта

03.30 Д/ф «Висота 307.5»

04.25 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ВЕРЕСНЯ 2020
15 вересня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 196 грн 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 256 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 71 грн 21 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.

 «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 намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 вересня, і ви отриму-
ватимете газету із жовтня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 23.55 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

01.05 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з «Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особиста справа»

00.00 Т/с «Мереживо долі»

03.15 Х/ф «Ім’я троянди»
05.15 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок 

з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 3.00 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.30, 2.00 Т/с «Вікно 

життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.50 Х/ф «Справа 39»

13.00 Хто проти блондинок

15.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Марсіанин»

00.00 Х/ф «Залізне небо: 

нове пришестя»

01.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

05.00 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.00, 13.10 Х/ф «Вуличний 

боєць»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.25 Т/с «Пес»

16.40 Х/ф «Найманець»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.45, 2.55 Т/с «Менталіст»

00.50 Х/ф «Каратель»

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30 Особливий погляд

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 17.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 1.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.20 Гончаренко рулить

12.50 Vоїн — це я!

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Бойові кораблі»

18.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 2.15, 5.15 Інформаційний 

вечір

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Собор на крові»

22.35, 23.15 Д/с «Щоденники 

Другої світової 

війни»

03.15, 4.10 Фіз Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Сімейний 
каламбур, або Хто кому 
хто»

07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Сто грамів» для 
хоробрості...»

10.35, 22.30 Т/с «Гоморра»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.35 «Реальні злочинці»

01.10, 3.10 «Речовий доказ»

03.55 «Правда життя»

04.55 «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 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна 

Батько імунітету. Ілля 

Мечников

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Устим Кармалюк. 

Супермен із Вінниччини

07.10 Книга-мандрівка. 

Городецький. Химери, 

туалети і бетон

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Щур про скандальний бій 

Піддубного

07.15 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство

07.20 Книга-мандрівка. Як Іван 

Сірко жер ворогів України

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Спочатку було слово. 

Розстріляне відродження

07.30 Книга-мандрівка. 

Мазепа. Зрада чи 

перемога? 

07.35 М/ф «Робін Гуд» 

07.55 М/ф «Сандокан» 

08.20 Т/с «Листи від Фелікса» 

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. Перу. 

Документальний цикл 

09.45 Стильні подорожі. 

Бора Бора і Мальдіви. 

Документальний цикл 

10.10 Чудова гра. 

Документальна програма 

10.35 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл

11.30 Втеча до села. Реаліті-шоу 

(Freemantle) 

12.25 Х/с «Жіночий Рай»

13.30 Т/с «Полдарк»

14.35 Сага Сербії. Музика і 

ритми Балкан музично-

танцювальне шоу 

16.10 UA:МУЗИКА. Кліп. Гапочка 

16.15 UA:МУЗИКА. Кліп Фіолет 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. 

Кременець-2

17.45 Міста і містечка. Івано-

Франківськ 

18.00 Чудова гра. 

Документальна програма

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Шарль 

де Голь. Документальний 

цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки»

20.50 Пишемо історію. 

Учні Довженка. 

Документальний цикл 

21.05 Пишемо історію. 

Українська діаспора. 

Документальний цикл

21.20 Зроблено в Україні. 

Документальний цикл

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

23.35 Сильна доля. Yurcach 

00.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще. 

01.00 Одесити на Донбасі. 

Документальний фільм, 

12+ 

02.00 Сильна доля. Христина 

Соловій 

03.00 Сильна доля. Окремі 

номери. Христина Соловій 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. Плач Єремії 

03.10 Сильна доля. Окремі 

номери. Kozak System

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. HUDAKI Village 

Band 

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. Ніна Матвієнко 

03.20 Бюджетники 

03.50 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич. 

04.45 Енеїда. Тарас Шевченко. 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.25, 1.05 Т/с «Комісар Рекс»

09.30 «МастерШеф-8»

11.55, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.00 «Супермама»

19.05 «Про що мовчать жінки»

20.15, 22.45 Т/с «І будуть люди»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Рейд у пустелю»
08.40 «Помста природи»

08.50, 17.15 «Загублений світ»

13.30 Х/ф «Ворог мій»
15.30 Х/ф «Командо»
19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Звонар»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-2»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.35, 3.40 Топ-матч

06.10 «Лілль» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

08.10, 1.50 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05, 20.40 «Ворскла» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

13.45, 17.45 Yellow

13.55 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

16.00 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

17.55 «Барселона» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.45 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

22.50 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

23.45 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.55, 14.50 Класичні матчі 

Ліги чемпіонів

06.55 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

08.45, 21.30 Yellow

09.50 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

11.40 Класичні матчі Ліги 

Європи

12.35 Фінали Ліги чемпіонів 

(2019 р.)

13.05 «Сент-Етьєн» — 

«Страсбур». Чемпіонат 

Франції

15.45 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

17.30, 19.30 Топ-матч

17.40 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

19.40 «Барселона» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.40 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

23.30 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

00.25 «Базель» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.15 «Лілль» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

04.00 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.50, 1.45 Правда життя

09.50, 0.35 Речовий доказ

11.00 Природа сьогодення

12.00, 17.55 Суперчуття

13.00 Скептик

14.00, 19.45 Секретні 

території

15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Сучасні дива

16.55 Довідник дикої 

природи

18.55 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.40 Галапагоси

02.50 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

11.10, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.50, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна У

11.15, 23.35 Одного разу в Одесі

12.15 4 весілля

14.15, 1.35 Панянка-селянка

16.15 Богиня шопінгу

21.15 Х/ф «Зоряний пил»
00.35 Країна У

02.35 Щоденники Темного

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Чахар Баг 

— Ісфаган

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Наші гроші

18.55 «Вижити в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 Убивство Гонгадзе. 20 

років у пошуках правди

22.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.00 Спільно

03.30 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ВЕРЕСНЯ 2020
16 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 «Право на 

владу-2020»

00.45 Х/ф «Пригоди 

Посейдона»

02.50 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.45, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особиста 

справа»

00.00 Т/с «Мереживо долі»

03.20 Х/ф «Очікуючи вантаж 
на рейді Фучжоу біля 
пагоди»

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. Нові 

випуски

10.20, 3.15 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Вікно 

життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 13.00, 1.40 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях 

чарівника»

10.50 Х/ф «Медовий 

місяць»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Трон: спадок»

23.50 Х/ф «Анонім»

02.55 Служба розшуку 

дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

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, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.15 Х/ф «Шість 

днів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.25 Т/с «Пес»

16.35 Х/ф «Король 

злодіїв»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.45, 2.45 Т/с «Менталіст»

00.45 Х/ф «Секретні 

агенти»

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30, 12.30 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 1.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 2.15, 5.15 Інформаційний 

вечір

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Собор на крові»

22.35, 23.15 Д/с «Щоденники 

Другої світової 

війни»

03.15, 4.10 Фіз Культ Ура!

НТН

05.25 Х/ф «Відьма»
07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Свідоцтво про 
бідність»

10.25, 22.30 Т/с «Гоморра»

12.50 «Вартість життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 3.55 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.25 «Реальні злочинці»

01.00, 3.00 «Речовий доказ»

04.55 «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 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Кондратюк. Як українець 

учив NASA літати

07.10 Книга-мандрівка. Як Іван 

Сірко жер ворогів України

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Чумаки: Гроші. Дьоготь і 

чума

07.15 Книга-мандрівка. Як 

Роксолана султанкою 

стала

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Іван Пулюй: Біблія. 

Рентген і Тесла

07.20 Книга-мандрівка. Як Іван 

Сірко жер ворогів України

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Серж Лифар. Як киянин 

французький балет 

урятував

07.30 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство

07.35 М/ф «Робін Гуд» 

07.55 М/ф «Сандокан» 

08.20 М/с «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. 

Бора Бора і Мальдіви. 

Документальний цикл

09.45 Стильні подорожі. 

Італія та Португалія 

Документальний цикл 

10.10 Чудова гра. 

Документальна програма 

10.35 Війни за статки. Сонні 

Боно Документальний 

цикл 

11.30 Втеча до села. Реаліті-шоу 

(Freemantle) 

12.25 Х/с «Жіночий Рай» 

13.25 Т/с «Полдарк» 

14.35 «Ой, смереко!» концертна 

програма Анатолія 

Гнатюка, ч. 1

16.00 UA:МУЗИКА. Кліп The ВЙО 

16.05 UA:МУЗИКА. Кліп 

Panivalkova

16.10 UA:МУЗИКА. Кліп Vivienne 

Mort 

16.15 UA:МУЗИКА. Кліп ВВ 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. Івано-

Франківськ-2 

17.45 Міста і містечка. Ворохта-2 

18.00 Чудова гра. 

Документальна програма 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Гімлер 

документальний цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки»

20.50 Пишемо історію. 

Українська діаспора. 

Документальний цикл 

21.05 Пишемо історію. Сахаров 

і українські дисиденти. 

Документальний цикл 

21.20 Зроблено в Україні. 

Документальний цикл 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи 

23.35 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 

00.25 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще

01.00 Висота 307.5. 

Документальний фільм 

12+ 

02.00 Сильна доля. HUDAKI 

Village Band 

02.55 Сильна доля. Окремі 

номери. Katya Chilly Group 

432 Гц

03.00 Сильна доля. Окремі 

номери. YURCASH 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. Христина Соловій 

03.20 Бюджетники 

03.45 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Тарас Шевченко. 

04.50 Енеїда. Кіно про кіно. (1 ч.) 

05.20 Новини

05.50 Погода

 
СТБ

05.15, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.05, 1.05 Т/с «Комісар Рекс»

09.05 «МастерШеф-8»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.10 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «І будуть 

люди»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка» з 

Христиною Чернегою

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Рейд у пустелю»
08.50 «Помста природи»

09.05, 17.20 «Загублений світ»

12.55 Х/ф «День патріота»
15.15 Х/ф «Облога»
19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.20 Т/с «Звонар»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-2»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

06.55 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

08.45, 18.45, 1.40, 3.40 Топ-матч

08.55, 22.55 Класичні матчі Ліги 

Європи

09.50, 20.45 Yellow

10.00, 15.40, 21.45 Футбол NEWS

10.20 «Барселона» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05, 1.50 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

13.55 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

16.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

16.55 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.55 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

20.55 LIVE. «Аріс» — «Колос». 

Ліга Європи УЄФА

23.50 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

03.55 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.30 Класичні матчі Ліги 

Європи

06.55, 4.00 «Ворскла» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

08.45, 13.30, 17.30, 21.30 Топ-

матч

09.00 «Монпельє» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

10.50 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

11.45 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.40 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

15.30, 19.30 Yellow

15.40 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

17.40 «Монако» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

19.40 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.40 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

00.25 «Сент-Етьєн» — 

«Страсбур». Чемпіонат 

Франції

02.15 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.50, 1.45 Правда життя

11.05, 20.45 Секрети Другої 

світової

12.05, 17.55 Суперчуття

13.05 Скептик

14.05, 19.50 Секретні території

15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Сучасні дива

16.55 Довідник дикої природи

18.55 Брама часу

22.40 Полярний ведмідь

00.35 Речовий доказ

02.50 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

11.10, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.50, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна У

11.15, 23.20 Одного разу в Одесі

12.15 4 весілля

14.15, 1.20 Панянка-селянка

16.15 Богиня шопінгу

21.15 Х/ф «Мені б у небо»
00.20 Країна У

02.20 Щоденники Темного

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Світова медицина. 

Монголія — за межами 

степів

11.00 Дивовижні сади. Марокко

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Вижити в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 Схеми. Корупція в деталях

22.15 Т/с «Модус»

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.55 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Прем’єра «Ліга сміху-

2020»

22.05 «Вечірній квартал-2020»

23.25 «Вечірній квартал»

00.25 Комедія «Двадцять сім 

весіль»

02.35 «Життя відомих людей»

04.55 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.40, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.45 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.15 «Чекай на мене. Україна»

04.40 «Україна вражає»

05.00 «Телемагазин»

05.30 «Мультфільм»

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. Нові 

випуски

10.20, 4.30 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Гра в долю»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 1.30 Вар’яти

07.50 Аферисти в мережах

09.50 Кохання на 

виживання

11.50 Хто зверху?

14.00 Х/ф «Трон: спадок»

16.20 Х/ф «Час розплати»

19.00 Х/ф «Ніч у музеї»

21.10 Х/ф «Ніч у музеї-2»

23.30 Х/ф «Некромант»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку 

дітей

04.30, 1.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.10, 13.25, 13.45 

Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20, 2.00 «На трьох»

17.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

23.00 «На трьох-8». Прем’єра

5 канал

06.00, 7.00, 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, 0.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30, 12.30 На власні очі

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 1.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 2.15, 5.15 Інформаційний 

вечір

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Собор на крові»

22.35, 23.15 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

03.15, 4.10 Фіз Культ Ура!

НТН

05.55 Х/ф «Поет і княжна»
07.50, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Чужі тут не 
ходять»

10.40, 22.30 Т/с «Гоморра»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Реальні злочинці»

01.00, 2.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Київська Русь: гра 

престолів 

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Щур про скандальний бій 

Піддубного 

07.10 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство 

07.15 Книга-мандрівка. Як 

Роксолана султанкою 

стала 

07.20 Книга-мандрівка. Мазепа. 

Зрада чи перемога? 

07.20 Книга-мандрівка. Привиди 

Запорозької Січі 

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив 

07.30 Книга-мандрівка. Україна. 

Серж Лифар. Як киянин 

французький балет 

урятував 

07.35 М/ф «Робін Гуд» 

07.55 М/ф «Сандокан» 

08.20 М/ф «Листи від Фелікса» 

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. 

Документальний цикл 

09.45 Стильні подорожі. 

Документальний цикл 

10.10 Чудова гра. 

Документальна програма 

10.35 Війни за статки. Ліза-Марі 

Преслі Документальний 

цикл 

11.25 Втеча до села. Реаліті-шоу 

(Freemantle) 

12.25 Х/с «Жіночий Рай» 

13.30 Т/с «Полдарк»

14.40 «Ой, смереко!» концертна 

програма Анатолія 

Гнатюка, ч. 2 

16.00 UA:МУЗИКА. Кліп. Гапочка 

16.05 UA:МУЗИКА. Кліп Vivienne 

Mort 

16.10 UA:МУЗИКА. Кліп Воплі 

Відоплясова 

16.15 UA:МУЗИКА. Кліп The ВЙО 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. Ворохта-2 

17.45 Міста і містечка. Київ-6 

18.00 Чудова гра. 

Документальна програма 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Шарль 

де Голь. Документальний 

цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки»

20.50 Пишемо історію. Сахаров 

та українські десиденти. 

Документальний цикл 

21.05 Пишемо історію. 

Юрій Кондратюк. 

Документальний цикл 

21.20 Зроблено в Україні. 

Документальний цикл 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

23.35 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

00.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

00.55 Заміновані вірністю. 

Документальний фільм, 

12+ 

01.55 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко 

02.50 Сильна доля. Окремі 

номери. Ніна Матвієнко 

03.00 Сильна доля. Окремі 

номери. Піккардійська 

Терція 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. СКАЙ

03.10 Сильна доля. Окремі 

номери. Плач Єремії 

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. ALYOSHA

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. БЕZ обмежень 

03.20 Сильна доля. Окремі 

номери. Христина Соловій 

03.25 Бюджетники 

03.55 Бюджетники 

04.25 Енеїда. Кіно про кіно (1 ч.) 

04.50 Енеїда. Кіно про кіно (2 ч.) 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Х/ф «Королівська 
сваха»

07.50 «Урятуйте нашу родину»

11.20, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

19.00, 22.50 Т/с «Життя 

прекрасне»

22.45 «Історії успіху»

00.35 Х/ф «Флірт із 
сорокарічною»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Х/ф «Ворог мій»
09.10, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Відкрите море»
15.20 Х/ф «Хижаки»
19.20 Х/ф «Королі вулиць»
21.25 Х/ф «Висота»
23.10 Х/ф «Смертельне 

падіння»
00.55 Х/ф «Рейд у пустелю»
03.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

08.10 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 13.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

11.15, 23.20 «Аріс» — «Колос». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

16.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. /2005 р.)

16.30 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

18.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.45 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

20.35 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. /2017 р.)

01.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.40 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

03.30 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

04.00 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.35 Передмова до 

сезону». Чемпіонат Італії

06.55, 16.30 «Аріс» — «Колос». 

Ліга Європи УЄФА

08.45, 18.20 Топ-матч

09.00 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

10.50, 21.25 Yellow

11.00 «Монпельє» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

12.50 Класичні матчі Ліги 

Європи

13.45 «Вулвергемптон» 

— «Севілья». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.35 Фінали Ліги чемпіонів 

(2011 р. /2004 р.)

19.05 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

20.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2001 р. /1995 р.)

21.35 «Ман Сіті» — «Ліон». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.55 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. /2005 р.)

02.15 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

04.00 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 1.50 Правда життя

09.45, 0.40 Речовий доказ

10.55, 13.55, 19.45 Секретні 

території

11.55 Суперчуття

12.55 Скептик

14.55, 23.45 Загадки Всесвіту

15.50 Сучасні див

16.50 Довідник дикої природи

17.50 Галапагоси

18.50 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Сучасні дива

22.45 Полярний ведмідь

02.50 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 Т/с «Доктор Хто»

10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.30 «Орел і решка. Шопінг»

14.25, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

16.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.35 Х/ф «Закони 
привабливості»

19.15 Х/ф «Липучка»
21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.00 Т/с «Три сестри»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

09.15, 10.45, 19.15 Країна У

11.15, 23.35 Одного разу в Одесі

12.15 4 весілля

14.15, 1.35 Панянка-селянка

16.15 Богиня шопінгу

21.15 Х/ф «Шпигуни-
союзники»

00.35 Країна У

02.35 Теорія зради

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Світова медицина. Японія 

— останні довгожителі 

Окінави

11.00 Дивовижні сади. Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Вижити в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 Д/ф «Світ майбутнього. 

Планета Земля 2050»

22.15 Т/с «Модус»

00.00 Схеми. Корупція в 

деталях

03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

15.30 «Танці з зірками-2020»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 4.25 «Чистоnews-2020»

20.25 «Вечірній квартал-2020»

21.45 «Вечірній квартал»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.10 Прем’єра «Ліга сміху-

2020»

02.30 Х/ф «Пригоди 

Посейдона»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»
06.40 Х/ф «Вусатий нянь»
08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Стороннім вхід 
заборонений»

12.40 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора 
Ватсона. Скарби Агри»

15.40 Т/с «По різних берегах»

20.00, 3.00 «Подробиці»

20.30 Концерт «Інтер. Лайма. 

Рандеву»
22.20 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
00.30 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»
03.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 «Україна вражає»
05.05 Х/ф «Їхали ми, їхали...»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 

 Сьогодні

07.30, 3.15 Реальна 

 містика

08.40 Т/с «Ласкаво просимо на 

Канари»

12.30, 15.20 Т/с «Без 

 коливань»

17.00, 21.00 Т/с «Довга дорога до 

щастя»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Пробудження 

любові»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 0.50 Вар’яти

08.50 У кого більше

10.50 Хто зверху?

13.00 М/ф «Думками  

 навиворіт»

14.50 Х/ф «Ніч у музеї»
17.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.00 Х/ф «Ніч у музеї: 

таємниця 
 гробниці»
21.00 Х/ф «Пікселі»
23.00 Х/ф «Залізне небо: 

нове пришестя»
02.20 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Факти

05.15 Т/с «Копи на роботі»

06.10 «На трьох»

06.40 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

09.40 Т/с «Таємні двері»

12.45 Факти. День

13.05 Т/с «Пес-5»

16.40 Х/ф «Форсаж»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Подвійний 
форсаж»

21.25 Х/ф «Потрійний 
форсаж: Токійський 
дріфт»

23.25 Х/ф «Адреналін»
01.00 Х/ф «Адреналін-2: 

висока напруга»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Час «Ч»

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Д/с «Відчайдушні часи»

12.35 Невигадані історії

13.15, 14.15 Д/с «Крила війни»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

18.10 Є сенс

18.40, 2.10 Машина часу

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Співай Шоу

00.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

03.20, 4.10 Фіз Культ Ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Зворотного шляху 

немає»
10.00 Х/ф «Єдина дорога»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.15 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кубанські козаки»
21.35 Х/ф «Закусочна на 

колесах»
23.35 Х/ф «Патруль часу»

01.35 «Хвороби-вбивці»

03.25 «Речовий доказ»

04.20 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Богослужіння церкви 

адвентистів сьомого дня

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. 

Україна Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького 

07.10 Книга-мандрівка. Привиди 

Запорозької Січі

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Київська Русь: княгиня 

Ольга

07.15 Книга-мандрівка. Як Іван 

Сірко жер ворогів України

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Устим Кармалюк. 

Супермен із Вінниччини

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Чумаки: Гроші. Дьоготь і 

чума

07.25 Книга-мандрівка. Як 

Котляревський Наполеона 

розсмішив

07.30 Книга-мандрівка. Україна. 

Спочатку було слово. 

Розстріляне відродження

07.35 М/ф «Попелюшка»

07.55 М/ф «Попелюшка»

08.20 М/ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.10 Ідемо в музей. Львівський 

музей «Територія терору»

09.35 Ідемо в музей. Центр 

сучасної культури у Дніпрі

10.10 Стильні подорожі. 

Документальний цикл 

10.35 Стильні подорожі . 

Документальний цикл

11.10 Дика прогулянка 

зі Сваті Таргараян. 

Документальний цикл 

11.50 Дика прогулянка 

зі Сваті Таргараян. 

Документальний цикл 

12.10 Світ дивовижних тварин. 

Документальний цикл 

13.15 Нова Зеландія: забутий 

рай. Документальний цикл

14.25 Землячки. Документальна 

програма 

15.30 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. Пороми, 

кемпінги і джаз

15.55 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Пустельний Паг

16.10 Всі на море! 

Документальний цикл 

(ARTE) 

17.00 Дивовижні сади. 

Документальний цикл 

17.30 Дивовижні сади. 

Документальний цикл 

18.05 Річард. Левове серце. 

Документальний фільм 

(ORF) 

19.10 Ідемо в музей. 

Національний музей 

мистецтв ім. Богдана і 

Варвари Ханенків 

19.30 Ідемо в музей. 

Національний музей 

мистецтв ім. Богдана і 

Варвари Ханенків 

19.55 Жінка-банкомат. Закрита 

Україна. Документальний 

фільм. Україна, 12+ 

21.00 Чесний щоденник молодої 

мами. Документальна 

програма

21.25 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.40 Новини 
22.00 Х/ф «Коли падають 

дерева»

23.35 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

00.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

01.10 Сучасна музика на UA:

Культура 

01.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019 

03.00 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019 

03.40 UA:Фольк. Спогади 

04.35 UA:Фольк. Спогади 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.25 Т/с «Кафе на Садовій»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірки»

10.55 Т/с «І будуть люди»

16.55, 22.50 «Звана вечеря»

19.00 «МастерШеф-10»
00.50 Х/ф «Несплячі 
 в Сіетлі»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтовою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

09.30 «Загублений світ»
13.45 Х/ф «Подвійний 

дракон»
15.25 Х/ф «Командо»
17.10 Х/ф «Бамблбі»

19.25 3-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Львів»

21.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»
01.00 Х/ф «Рейд 
 у пустелю»

02.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Базель» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.45 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

08.15 «ПСЖ» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.05, 19.55 «Аріс» — «Колос». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 «Шахтар» — «Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.00 «Ман Сіті» — «Ліон». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 Топ-матч

17.55 LIVE. «Ланс» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

18.45 Yellow

21.40 LIVE. «Верона» — 

«Рома». Чемпіонат Італії

23.40, 1.50 «Тур ONLINE»

00.05 «Олександрія» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

02.20 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

04.10 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

09.20 «МЮ» — «Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.40 «Марсель» — «Сент-

Етьєн». Чемпіонат Франції

13.30, 15.55, 18.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Інгулець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

19.20 LIVE. «Фіорентина» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

20.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2008 р. /2014 р.)

21.25, 23.55, 2.00 Топ-матч

21.45 Yellow

21.55 LIVE. «Ренн» 

— «Монако». Чемпіонат 

Франції

00.10 «Ланс» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

02.10 «Фіорентина» — 

«Торіно». Чемпіонат Італії

04.00 «Верона» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.45, 2.00 Містична Україна

07.35, 19.00 У пошуках істини

09.50 Речовий доказ

11.00, 0.00 Секретні території

12.00 Секрети Другої світової

14.00 Єлизавета II: сімейна 

історія

16.00 Втрачена фреска да Вінчі

17.00 Галапагоси

18.00 Дика Бразилія

21.00 Королева в 90 років

23.00 Небачений Рим

01.00 Суперчуття

02.45 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «Закони 

привабливості»
12.50 Х/ф «Липучка»

14.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»
00.10 Х/ф «Супер Майк»

02.15 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 Х/ф «Русалонька»

11.15 М/ф «Реальна білка»
12.45 Х/ф «Життя і мета 

собаки»
14.30 Х/ф «Орлиний зір»
16.40 Х/ф «Співучасник»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Одного разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Країна У

00.00 Країна У

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Додолики вип.

06.25, 6.35, 6.40, 6.50, 8.15, 8.20 

Веселі саморобки

06.30, 6.45 Книга-мандрівка

06.55, 8.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 

2.40, 3.55, 5.35 Новини

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

09.05 Енеїда
10.10 Х/ф «Брехати, щоб бути 

ідеальною»
11.55, 1.05 Пліч-о-пліч

12.25 Школа майбутнього. 

Розсудливе використання 

мозку

13.30 Астероїди: судний день чи 

день оплати?

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

15.55 Т/с «Таємний код віри»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

20.30 Д/ф «Світ майбутнього. 

Планета Земля 2050»

21.20 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»
22.00 Х/ф «Однієї чарівної 

ночі»
00.05 Святі та грішні

01.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.15 Перша шпальта

05.10 Схеми. Корупція в деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. 

 Вихідний»

09.00 Лотерея 

 «Лото-забава»

09.25 «Світ навиворіт»

15.15 Комедія «Свати»

18.15 «Українські 

 сенсації-2020»

19.30, 5.00 ТСН 

 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з 

 зірками-2020»

00.40 Комедія «Ми купили 

зоопарк»

03.00 Комедія «Двадцять сім 

весіль»

ІНТЕР

06.20 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннім вхід 
заборонений»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя»

12.00 Х/ф «Чудова 
п’ятірка: таємниця 
стародавнього 
амулета»

14.00 Т/с «По різних берегах»

18.00 Х/ф «У полоні стихії»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «21 місто»
22.25 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 
Ватсона. Скарби Агри»

01.35 Д/п «Діана. Сім днів»

03.30 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна 

містика

08.50, 3.10 Т/с «Лінії 

життя»

13.00 Т/с «Назавжди»

17.00, 21.00 Т/с «Рись»

19.00 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 

Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Без 

коливань»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 2.00 Вар’яти

09.10 М/ф «Кролик Петрик»

11.00 М/ф «Думками 

навиворіт»

12.50 Х/ф «Дім із 
приколами»

14.20 Х/ф «Ніч у музеї: 
таємниця гробниці»

16.20 Х/ф «Пікселі»
18.20 Х/ф «Вартові 

Галактики»
21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики-2»
23.50 Х/ф «Медовий 

місяць»

ICTV

04.50 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.35, 7.25 Анти-зомбі

06.25 Більше ніж правда

08.25 Секретний фронт

09.25 Громадянська оборона

10.20 Т/с «Відділ 44»

12.15, 13.00 Х/ф «Форсаж»
12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Подвійний 
форсаж»

16.45 Х/ф «Потрійний 
форсаж: Токійський 
дрифт»

18.45 Факти тижня

21.00 Х/ф «Форсаж-4»
23.10 Х/ф «Форсаж-5: 

шалена п’ятірка»
01.45 Х/ф «Король злодіїв»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 9.35, 20.10, 2.15 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 0.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15, 15.45 Vоїн — це я!

08.25, 15.25 Невигадані історії

08.45 Натхнення

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.25 Індійський фільм 

«Танцюй, танцюй»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.10 Д/с «Сумнозвісні»

00.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Фіз Культ Ура!

НТН

05.20 Х/ф «Посилка для 
Світлани»

06.40 «Слово предстоятеля»

06.45 «Будьте здоровi»

07.20 Т/с «Банкірші»

11.15 Х/ф «Кубанські козаки»
13.20 Х/ф «Стара, стара 

казка»
15.15 Х/ф «Старий Хотабич»
17.00 Х/ф «Закусочна на 

колесах»
19.00 Х/ф «Не можу сказати 

«прощавай»
20.45 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
22.30 Х/ф «Атака Юрського 

періоду»
00.05 Х/ф «Патруль часу»
02.00 «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 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив

07.05 Книга-мандрівка. Яніна 

Соколова про Богдана 

Хмельницького

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Магічний світ козаків-

характерників

07.15 Книга-мандрівка. Мазепа. 

Зрада чи перемога? 

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Світ Гоголя. Микола 

Гоголь 

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Асканія. Педан про таємне 

життя диких тварин. 

Асканія-Нова

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Код Кнорозова. Юрій 

Кнорозов 

07.30 Книга-мандрівка. Україна. 

Світ Гоголя. Микола 

Гоголь

07.30 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство

07.35 М/ф «Попелюшка»

08.00 М/ф «Попелюшка»

08.20 М/ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.00 Сімейна кухня Катрін 

(Ірландія) 

09.25 Сімейна кухня Катрін 

(Ірландія) 

09.55 Всі на море! 

Документальний цикл 

(ARTE) 

10.40 Х/ф «Дивна подорож 
Мері Брайянт»

12.30 Недільне богослужіння 

церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської 

15.15 Десятий ювілейний 

пісенний Фестиваль 

«Родина» імені Назарія 

Яремчука, ч. 2

16.20 Землячки. Документальна 

програма 

17.20 Землячки. Документальна 

програма 

18.25 Я — Брюс Лі! 

Документальний фільм 

(Fremantle) 

20.15 Річарод. Левове серце. 

Документальний фільм 

(ORF) 

21.10 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.40 Новини 

22.00 Байки Лафонтена. 

Міжнародний фестиваль 

театрів ляльок 

22.45 Лялькове шоу. 

Міжнародний фестиваль 

театрів ляльок (Китай)

00.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

01.50 КлезмерФест. Найкраще-

2019

02.50 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019

03.35 UA:Фольк. Спогади 

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.15 Х/ф «Два береги»
05.55 Х/ф «Знахар»
08.50 «МастерШеф-10»

12.40 «Супермама»

16.55 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.15 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00, 13.10 «Міністерство 

правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка» з 

Христиною Чернегою

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтовою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.55 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

09.55, 0.25 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Обман»
15.20 Х/ф «Королі вулиць»
17.20 Х/ф «Інферно»
19.05 Х/ф «Поза законом»
21.00 Х/ф «Гра пам’яті»
22.55 Х/ф «Відкрите море»
02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Баєр». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

07.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. /2012 р.)

08.15 «Ланс» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

10.00, 14.45, 23.00 Футбол NEWS

10.20 «Верона» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

12.10, 18.45, 20.15 Yellow

12.20 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.15, 1.10, 3.15, 5.20 Топ-матч

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

16.20 LIVE. «Монпельє» 

— «Анже». Чемпіонат 

Франції

17.55 Класичні матчі Ліги 

Європи

18.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2011 р. /2004 р.)

19.25 LIVE. «Рух» — «Колос». 

Чемпіонат України

21.20 «Великий футбол»

23.20 «Ніцца» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

01.25 «Дженоа» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

03.30 «Ренн» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.45, 18.45, 23.40, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Ренн» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

08.00, 10.15, 11.00, 13.15 «Тур 

ONLINE»

08.25, 4.00 «Олександрія» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

10.45, 13.45, 16.45, 18.45, 22.30 

Yellow

11.30 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

13.55 LIVE. «Ніцца» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

17.55, 20.55 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

18.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Ювентус» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

00.10 «Олімпік» — «Минай». 

Чемпіонат України

02.10 «Монпельє» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.45, 2.00 Містична Україна

07.45, 18.45 У пошуках істини

09.45 Речовий доказ

10.45, 0.00 Секретні території

11.45 Секрети Другої світової

13.45 Королева в 90 років

15.45 Небачений Рим

16.45 Полярний ведмідь

21.00 Єлизавета II: сімейна 

історія

23.00 Втрачена фреска да Вінчі

01.00 Суперчуття

02.50 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Сутичка в небі»
11.20 Х/ф «Неймовірна 

подорож містера 
Співета»

13.20 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Спокуса»
02.10 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Гніздо дракона»

12.15 Х/ф «Мені б у небо»
14.20 Х/ф «Зоряний пил»
16.40 Х/ф «Шпигуни-

союзники»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 22.00, 23.30 Країна 

У

00.00 Країна У

00.30 Панянка-селянка

01.30 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Додолики

06.25, 6.35, 6.40, 6.50, 8.15, 8.20 

Веселі саморобки

06.30, 6.45 Книга-мандрівка

06.55, 8.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 

2.40, 3.55, 5.35 Новини

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30, 0.05 Т/с «Таємний код 

віри»

14.25 Телепродаж

15.00, 1.35 Країна пісень

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Всі на море. Дубай 

— оазис розкоші»

19.30 Д/ф «Планета інновацій. 

Альтернативна енергія»

19.55 Д/ф «Острови. Азорські 

острови. Акули, кити, 

манти»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Мері: створення 
принцеси»

01.05 Пліч-о-пліч

03.00 Бюджетники

04.15 #ВУКРАЇНІ

04.40 Святі та грішні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ВЕРЕСНЯ 2020

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
20 вересня

www.umoloda.kyiv.ua
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Першопрохідник і флагман 
 «Завод є фактичним заснов-
ником авіаційної промисло-
вості в Києві, бо саме після його 
створення почали організовува-
ти й інші авіапідприємства, кон-
структорські бюро, науково-до-
слідні інститути авіаційної галузі. 
Київський авіаційний завод мож-
на також вважати засновником 
цивільної авіаційної промисло-
вості всієї України, адже тут по-
будовано перший у країні паса-
жирський літак — чотиримісний 
К-1», — розповідає провідний ін-
женер одного з відділів ДП «Ан-
тонов» Анатолій Федоров, який 
протягом довгих років досліджу-
вав історію підприємства. 
 За часи свого існування за-
вод одинадцять разів змінював 
свою назву! У 1922 році він був 
перейменований на «РЕМВОЗ-
ДУХ-6», у 1931 році — на «За-
вод №43», у 1944 році — «Ор-
ганізація поштова скринька 
№11». Саме ця назва протрима-
лася найдовше — аж 23 роки. А з 
квітня 1974 року з’явилася наз-
ва «Київське авіаційне вироб-
ниче об’єднання» (бо об’єднали 
з Новомосковським механічним 
заводом). У грудні 2009 року 
вже «Київський авіаційний за-
вод «АВІАНТ» приєднали до 
Авіаційного науково-технічно-
го комплексу ім. О.К. Антонова. 
У 2018-му ж виробничі підрозді-
ли та інженерні служби підпри-
ємства інтегровані у структуру 
ДП «Антонов».
 У 1927—1929 році підпри-
ємство ремонтувало літаки віт-
чизняних конструкцій Р-1 і 
Р-5. Згодом у серійне виробниц-
тво запустило перший вітчиз-
няний швидкісний шестиміс-
ний пасажирський літак ХАІ-1 
кон струкції професора Йосипа 
Немана. Цей перший у Європі 
пасажирський літак із шасі, 
що прибираються в польоті, 
мав швидкість 324 км/год, ко-
рисне навантаження — до  тис. 
кг, міг подолати відстань понад 
тисячу км, максимальна висота 
його польоту досягала 7 тис. м. 
Крім того, в 30-ті роки минуло-
го століття завод виконував ве-
ликий обсяг робіт із ремонту лі-
таків конструкторів Андрія Ту-
полєва, Миколи Полікарпова 
і Дмитра Григоровича. Під час 
Другої світової війни, 25 чер-
вня 1941 року, завод розбомби-
ли. Підприємство евакуювали 
до Новосибірська, де на заводі 
імені В. Чкалова в той час бу-
дували винищувачі Як-3, Як-9 
конструкції А. Яковлева. Після 
звільнення Києва завод повер-
нувся з евакуації на територію 
в районі Святошина, і до закін-
чення війни тут ремонтували лі-
таки По-2 та складали для фрон-
ту новенькі Як-3 і Як-9, маши-
нокомплекти яких надходили 
до Києва залізницею.
 Із 1948 року історія заводу 
поєднана з дослідно-конструк-
торським бюро Олега Антоно-
ва. Саме на Київському авіаза-
воді в серію запущені первістки 
родини «Ан» — біплани Ан-2. 
Тут випускали 18 модифікацій 
«Аннушки»: транспортний, па-
сажирський, сільськогоспо-
дарський, для гасіння лісових 
пожеж, для розвідки косяків 
риб, для виконання наукових і 
рятувальних операцій у поляр-
них умовах та інші. У столи-
ці України виготовили 3 тисячі 
320 таких літаків.

 1952 року до Києва переїха-
ло й дослідно-конструкторське 
бюро О. К. Антонова. Протягом 
1954—1956 років на заводі по-
будували дослідний зразок Ан-8 
вантажопідйомністю до 11 тонн. 
Він став першим у країні спе-
ціалізованим військово-транс-
портним літаком.

Висоти Степанченка
 Протягом усієї історії Київсь-
кого авіазаводу тут змінилося 24 
керівники. Рекордсменом із пе-
ребування на посаді став Гене-
ральний директор Київського 
авіазаводу Василь Степанчен-
ко. Під час роботи Степанчен-
ка, Героя Соціалістичної Праці, 
кандидата технічних наук, лау-
реата Державної премії УРСР, 
підприємство випустило понад 
3 тисячі літаків із 6 тис. 840 (від 
Ан-2 до Ан-124 «Руслан» та ін-
ших). Ім’ям відомого у світі лі-
такобудівника названа вулиця 
у Києві та один із літаків Ан-26. 
Саме Василя Степанченка гене-
ральний конструктор КБ «Анто-
нов» Олег Антонов називав ви-
датним ученим, який здійснив 
докорінне переозброєння заво-
ду для успішного випуску нової 
авіаційної техніки. Він також 
зазначав, що важко знайти два 
підприємства і двох керівників, 
які б працювали більш дружно, 
ніж київський авіазавод і кон-
структорське бюро: «Наші під-
приємства демонстрували світу 
фантастичні результати у літа-
кобудуванні!». 
 «При Степанченку завод ви-
пускав щомісячно від 11 літаків 
і більше! Директора Київсько-
го авіазаводу можна було поба-
чити на підприємстві навіть о 
другій годині ночі! Він жив за-
водом і створював машини, які 
працювали і працюють досі у 55 
країнах світу», — ділиться голо-
ва ради ветеранів ДП «Антонов» 
Валерій Будзинський. 
  «Сучасний авіазавод на 95 
відсотків був створений у 1954—
1979 роках завдяки зусиллям 
Василя Степанченка. Він мав не-
велику перерву у директорстві, 
з 1958—1965 рр., коли пішов на 
підвищення першим заступни-
ком Київського раднаргоспу. Але 
саме при ньому були збільшені 
вп’ятеро обсяги виробництва 
підприємства. І його особистою 
заслугою є величезний внесок у 
розвиток соціальної сфери», — 
говорить ветеран авіабудування 
Анатолій Федоров. За ініціати-
вою Василя Олексійовича були 
побудовані чудові дитячий та-
бір «Сокіл» і пансіонат «Сокіл» 
у Кончі-Заспі, Палац культури, 
стадіон зі спортивним залом, вод-
но-оздоровча база, дитячі садки, 
лікарня, розгорнуто масштабне 
будівництво житла власними си-
лами заводу.
 «Незважаючи на зайнятість, 
мій батько цікавився музикою, 
любив ходити до філармонії, був 
особисто знайомий із найславет-
нішими композиторами, дири-
гентами, акторами. У рік чор-
нобильської катастрофи я взяла 
його в один з елітних будинків 
творчості композиторів під Мос-
квою, — пригадує донька Василя 
Олексійовича, заслужений діяч 
мистецтв України, доктор філо-
софії Галина Степанченко. — Ос-
кільки батько мав звання Героя 
Соціалистичної Праці, його по-
садили поруч з іншим Героєм — 
московським композитором Анд-

рієм Ешпаєм. Коли Ешпай запи-
тав тата, за який музичний твір 
він отримав нагороду, батько від-
повів: «За літаки»...
 «Лише коли дідусь пішов на 
пенсію — ми змогли насолоджу-
ватися спілкуванням із ним. У 
80 років, коли їхав з нами рей-
совим автобусом на дачу, ска-
зав, що шкодує лише про те, 
що «Таврію» не купив», — при-
гадує внучка Степанченка, за-
ступник директора Міжнарод-
ного благодійного фонду «Дитя-
че серце» Ольга Сушко. 
 Символічно, що помер Василь 
Степанченко на своїй роботі від 
серцевого нападу під час висту-
пу 7 вересня 1995 року на уро-
чистому вечорі, присвяченому 
75-річчю авіазаводу. Тоді завод-
чани скандували: «Степанчен-
ко!», а він дав їм останню наста-
нову: «Така держава, як Украї-
на, повинна мати своє літакобу-
дування. Бережіть кадри». 

«Руслан», «Мрія» і сьогодення
 Київський авіазавод освоїв 
виробництво унікального, най-
більшого на той час літака у 
світі — Ан-124 «Руслан», ван-
тажопідйомністю 150 тонн. Із 
1979 по 2003 рік виготовив 18 
таких літаків. У вісімдесятих бу-
дував найбільший у світі транс-
портний літак Ан-225 «Мрія». 
А в 1994 році за програмою про-
ведення диверсифікації вироб-
ництва тут почалося освоєння 
виготовлення з авіаційних ма-
теріалів і на основі авіаційних 
технологій тролейбуса «Київсь-
кий». До 2008 року на заводі по-
будували 93 такі тролейбуси, 
які, в основному, працюють на 
маршрутах Києва.
 Частина історії київського 
авіазаводу пов’язана з вироб-
ництвом пасажирського літака 
Ту-334, до якого підприємство 
було залучене в 1989 році. До-
тепер на заводі майже повністю 
збереглися оснащення й доку-
ментація для виробництва цьо-
го літака. Із 2004 року почали 
працювати над виробництвом 
регіонального реактивного лі-
така Ан-148, а з 2006-го ця про-
грама стала для заводу однією з 
основних. Крім того, розпочали 
виробництво двох серійних се-

редніх військово-транспортних 
літаків Ан-70.
 Після приєднання у груд-
ні 2009 року «Київського авіа-
ційного заводу «АВІАНТ» до 
Авіаційного науково-технічно-
го комплексу ім. О. К. Антоно-
ва першим проєктом став регіо-
нальний реактивний літак Ан-
158, призначений для переве-
зення до 102 пасажирів. Із 2014 
року «Антонов» працює у но-
вих економічних умовах, здій-
снюючи програму імпортозамі-
ни та імпортозаміщення покуп-

них комплектуючих виробів, 
які раніше надходили з Росії, 
для побудови літаків сімейства 
Ан-1Х8, а також переорієнто-
вується на нові ринки. Нині тут 
запущено у виробництво п’ять 
середніх транспортних літаків 
Ан-178. Напередодні сторіч-
чя заводу завершено стапель-
не складання літака Ан-178 
(серійний номер 006), призна-
ченого для постачання за конт-
рактом з МВС Перу. Термін ви-
конання контракту — 2021 рік. 
Життя продовжується! ■

ЮВІЛЕЙ

Крилата доля
Київському авіазаводу виповнилося сто років

■

У 1920—30 роки літаки для ремонту  доставляли автомобілями 
і навіть кіньми.

❙
❙

Заводчани брали участь і в будівництві досі найбільшого у світі супергіганта Ан-225 «Мрія».❙

Керівник Польщі Едвард Ґерек тисне руку Василю Степанченку. 
На зустрічі з делегацією дружньої країни. 
По центру — видатний конструктор Олег Антонов.

❙
❙
❙

Вікторія КОВАЛЬОВА

«Державний авіаційний завод № 12» — така перша назва Київсь-
кого авіазаводу. Організований він був за рішенням Ради воєнної 
промисловості № 15187 від 9 вересня 1920 року на базі розріз-
нених напівкустарних майстерень з ремонту авіаційної техніки, 
розташованих на території міста. Саме ця дата вважається і датою 
заснування авіаційної промисловості України.
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ТАКЕ КІНО

Зиґмунд 
Фройд 
допоможе
Стартував тиждень 
австрійського кіно 
Людмила КОХАН

 У столичному кінотеатрі 
«Жовтень» 10 вересня розпочав-
ся 9-й щорічний фестиваль «Тиж-
день австрійського кіно». До 
його програми увійшли чотири 
повнометражні фільми та тради-
ційна добірка короткометражок 
від фестивалю мультимедійних 
мистецтв ARSELECTRONICA.
 Відкрила фестиваль історич-
на трагікомедія «Мій друг Зиґ-
мунд Фройд» Ніколауса Лейт-
нера — екранізація бестселера 
«Продавець тютюну», у якому 
йдеться про Відень часів нацист-
ської окупації. Головний герой 
переживає муки першого ко-
хання, а порадами йому допома-
гає сам Зиґмунд Фройд. Стрічка 
Лейтнера отримала чотири но-
мінації на національну премію 
AustrianFilmAward.
 Документальний фільм «За 
лаштунками Віденської опери» 
запрошує у світ одного з найго-
ловніших оперних центрів сві-
ту. На глядачів чекає півтора-
годинна екскурсія під класичну 
музику та знайомство з роботою, 
яка зазвичай залишається неви-
димою. Зміни тут тривають із сьо-
мої ранку до одинадцятої вечора 
— Віденська опера закривається 
лише на два вихідні на рік i про-
дає 99% квитків на свої виста-
ви.
 Драма «Земля під моїми но-
гами» — історія стосунків мо-
лодої та успішної бізнес-леді та 
її старшої сестри. Стрічка була 
вперше представлена публіці на 
Берлінському кінофестивалі, де 
претендувала на здобуття пре-
мії «Золотий ведмідь» i Teddy. 
Робота режисерки Марі Крой-
цер також отримала сім номіна-
цій на AustrianFilmAward i здо-
була премію за найкращу жіно-
чу роль другого плану. Показ цієї 
стрічки відбувається у рамках те-
матичного року «CalliopeAustria 
2020: Жінки у суспільстві, куль-
турі на науці», який проводиться 
за ініціативою МЗС Австрії.
 Для сімейного перегляду в 
програмі фестивалю пропонуєть-
ся пригодницька стрічка «Як я 
навчився бути дитиною». Її го-
ловний герой — молодший син 
з ексцентричної родини конди-
терських магнатів, від природи 
наділений вражаючою уявою та 
почуттям гумору. Його батько, 
тиран i цинік, відсилає сина до 
коледжу. Фільм спільного вироб-
ництва Австрії та Німеччини було 
відзначено трьома номінаціями 
та премією AustrianFilmAward 
за найкращі костюми.
 «Тиждень австрійського кі-
но» триватиме до 15 вересня. 
Фільми демонструються мовою 
оригіналу з українськими суб-
титрами. Організаторами фес-
тивалю виступають Австрійсь-
кий культурний форум у Києві 
та компанія «Артхаус Трафік». 
Після завершення фестивалю ак-
тивісти та керівники кіноклубів 
зможуть організувати покази у 
своєму місті в рамках проєкту 
«Кіноклуб. Всеукраїнська мере-
жа». Для цього потрібно подати 
заявку онлайн. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 П’ятнадцятий театраль-
ний сезон 14 та 15 вересня від-
криває один із найпомітніших 
танцювально-театральних ко-
лективів — академічний «Київ 
Модерн-балет» Раду Покліта-
ру. Театр одночасно відновлює 
заборговані через коронавірус-
ну пандемію покази вистав на 
різних сценах: у приміщенні 
на Контрактовій площі, яке 
ділять iз Київською оперою, 
і в Центрі мистецтв, найпо-
ширеніша назва якого все ще 
«Жовтневий палац». Зрозумі-
ло, глядачі допускаються на 
покази з дотриманням усіх ре-
комендацій МОЗ: від дистан-
ціювання до масок.
 Перші два вечори ново-
го сезону — це насолода одно-
актними балетами «Жінки у ре 
мінорі» на музику Й. С. Баха 
та «Довгий різдвяний обід» на 
музику А.Вівальді. Про пер-
ший автор лібрето, хореог-
раф-постановник Раду Поклі-
тару каже: «Жінки у ре мінорі 
— вистава, сповнена захоп-
ленням величчю генія Йоган-
на Себастьяна Баха. Бахівсь-
ка поліфонія стала джерелом 
натхнення для автора хоре-
ографії — пластична ткани-
на цього балету цілком полі-
фонічна. Трагічна історія про 
жіночу дружбу, якої не існує, 
стала лише приводом для роз-

гортання надзвичайно склад-
них багатофігурних компози-
цій та пронизливих дуетних 
фрагментів».
 Головна сюжетна лінія 
п’єси «Довгий різдвяний обід» 
оповідає про дев’яносто років 
життя родини Байярдів. А 
форма цієї саги — різдвяні обі-
ди. У контексті низки застіль 
та святкувань перед глядачами 
постають долі людей, які зни-
кають, немов метелики-одно-
денки і, помираючи, не зали-
шають по собі нічого, що дало 
би привід згадати про них на-
ступним поколінням. І це, без 
менторства і повчань, спонукає 
кожного згадати свій шлях, 
а можливо, й наповнити його 
згодом помітнішим змістом. 
 Уже 18 вересня — «Лебе-
дине озеро» з музикою Петра 
Чайковського й трохи іншим, 
ніж класичний, сюжетом. «Як 
розповісти мовою танцю іс-
торію про те, що ми повинні 
боротися за право бути самими 
собою, хоч би чого ця внутріш-
ня свобода нам коштувала? — 
задається питанням Раду Пок-
літару. — У людини лише одне 
життя, і прожити його треба 
щиро і чесно. Прожити з влас-
ним обличчям, які б маски й 
іпостасі не нав’язувала навко-
лишня дійсність. Маленький 
білий лебідь живе у кожному з 
нас. Просто в одних він поміт-
ний, а інші навіть не здогаду-

ються про його існування...»
 Восени заплановано дві 
прем’єри в постановці головно-
го балетмейстера театру, заслу-
женого артиста України Раду 
Поклітару. 21 жовтня за під-
тримки Українського культур-
ного фонду буде презентовано 
прем’єру вистави «Маленький 
принц» на музику В.А. Моцар-
та та українських колискових. 
Через карантинні обмеження, 
вперше прем’єра вистави від-
будеться для глядачів онлайн. 
Нова постановка театру «Київ 
Модерн-балет» нагадає дорос-
лим, що за буденними спра-
вами, за нагромадженням ма-
теріальних цінностей, вони за-
бувають про цінності духовні, 
які відіграють важливу роль 
у процесі становлення кожно-
го. Трансляція вистави відбу-
деться 21 жовтня за сприяння 
платформи OpenTheatre. (По-
передня реєстрація на подію 
за лінком: https://forms.gle/
GNybvZE2Xwtfzx1V9).
 У центрі вистави — нове 
прочитання історії про Ма-

ленького принца. Це роз-
повідь про перевагу простих 
речей і цінностей над суєтою 
та складністю «світу дорос-
лих», про значимість дитинс-
тва як головного періоду люд-
ського життя. Вистава матиме 
чимало несподіванок: від му-
зики (у виставі використано 
музику 8-річного В.А. Моцар-
та у поєднанні з українськи-
ми колисковими), до хореог-
рафічних вирішень, неповтор-
них костюмів (автор костюмів 
Дмитро Курята), а також су-
часних технологій 3D-проєк-
ції (авторка Ольга Нікітіна) та 
світла (Олена Антохіна).
 У жовтні «Київ Модерн-
 балет» також планує пока-
зи  А. Адана «Жізель» (3.09) 
і вечір одноактних балетів М. 
Равеля  «Болеро» та «Дощ» на 
музику Й. С. Баха (27.09). Дру-
гою прем’єрною виставою но-
вого сезону для театру має ста-
ти одноактний балет «Дев’ять 
побачень» на музику Ф. Шо-
пена, показ якої планують на 
листопад. ■

ЧАС «Т»

Моцарт і колискові
«Київ Модерн-балет» ставить 
«Маленького принца»

■

На репетиції «Маленького принца».
Фото надане театром.

❙
❙

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві презентували новий се-
зон проєкту «Гра долі» — теле-
візійного документального серіалу 
про історії кохання видатних діячів 
української минувшини. Цього разу 
студія «ВІАТЕЛ» працювала за під-
тримки Українського культурного 
фонду. Покази нового сезону — тра-
диційно на 5-му каналі. Прем’єрний 
фільм про акторку Віру Холодну під 
назвою «Королева екрана» показу-
ють напередодні Дня українського 
кіно — у ранковому слоті 11 вере-
сня. 
 Зйомки нового сезону проходили 
в мальовничих місцях, а також музе-
ях і заповідниках по всій Україні, що 
пов’язані з біографіями героїв циклу 
«Гра долі»: від Львова до Чернігова, 
від Дніпра до Одеси, від Національ-
ного історико-культурного заповід-
ника «Качанівка» до Музею кіно на 
«Одеській кіностудії», розповідає 
співзасновниця студії « ВІАТЕЛ» Га-
лина Криворчук. Нові герої сезону 
— це художники, меценати, колек-
ціонери, актриса, режисер та історик 
— родом iз різних куточків України, 
проте кожен із них зробив значний 
внесок у культурну спадщину Украї-
ни та світу. І в житті кожного з них 
була історія, яка є підтвердженням 
крилатої фрази, що «кохання змінює 
світ». 
 Слідкуйте за телеафішою і Ютуб-
каналом «Гри долі», щоб дізнатися 
найцікавіше про славних українців. 
Незмінна ведуча «Гри долі» — На-
талка Сопіт. Нижче — коротко про 
нові біографічні фільми. 
 «Королева екрана». Народила-
ся Віра Холодна в Полтаві, прожи-
ла все життя в Москві й померла в 
Одесі від підступної хвороби — «іс-
панки», яка нещадно косила простих 
людей і світових зірок. Їй було 26 
років. Вона була у розквіті сил і та-
ланту. Глядачі приписували їй у жит-

ті не менш яскраві любовні приго-
ди, ніж на екрані. Та у Віри вияви-
лося лише два великi кохання — це 
її чоловік Володимир Холодний... та 
велике й заворожуюче мистецтво 
Кіно. 
 «Останнє літо і зима...». Останнє 
кохання Тараса Шевченка — Ликера 
Полусмак. Вона так і не стала його 
дружиною. «Поет і проза» — так на-
зивали сучасники останній трагічний 
роман українського генія. І лише на 
схилі літ вона зрозуміла, кого втра-
тила в юності. 
 «Тарновські». Єдина і неповтор-
на — «зірочка» Софія Тарновська 
— дружина чернігівського поміщи-
ка Василя Васильовича-молодшого, 
відомого в ХІХ столітті колекціоне-
ра, збирача козацької зброї і першо-
го хранителя Шевченкіани. Мецена-
ти Тарновські — унікальне явище в 
українській культурі. 
 «До глибини кишені». Запізні-
ле кохання Євгена Чикаленка. Бага-
тий землевласник iз південних ук-
раїнських степів усе своє майно від-
дав на розвиток української культу-
ри і мови, яку любив «до глибини 
своєї кишені». А серце його нале-
жало дружині Юлії, з якою він піс-
ля краху УНР і Гетьманату опинився 
в еміграції. 
 «Іван та Аріадна». Неймовір-
не знайомство з майбутньою дру-
жиною, яке відбулося через фото-
графію,— це кохання талановитого 
галицького художника Івана Труша. 
Свою долю він сотворив сам — спо-

чатку через замальовку, потім через 
портрет і нарешті пов’язав її назавж-
ди з образом, у який так романтично 
закохався — Аріадни Драгоманової, 
дочки відомого українського політи-
ка та науковця, кузини Лесі Україн-
ки. «Іван та Аріадна» своїм шлюбом 
об’єднали східну й західну Україну. 
 «Козацький характерник». Трид-
цять років Дмитро Яворницький був 
одружений із жінкою, з якою доро-
ги розлучили їх уже на другий рік по 
тому, як вони взяли шлюб. Вона була 
вчителькою музики, а він — непоси-
дючим мандрівником, якого козаць-
ка й запорозька минувшина замани-
ла у подніпровські степи. І тільки на 
схилі літ він, «козацький характер-
ник», зустрів жінку, яка зрозуміла 
його захоплення просторами степів, 
Дніпра і порогів. Останні двадцять 
років життя Серафима була його 
дружиною та помічницею у світі на-
уки. 
 «Загублена любов». Усе жит-
тя він розривався між двома жінка-
ми, яких кохав щиро й стражденно. 
Варвара Крилова та Юлія Солнцева. 
Це два крила Олександра Довжен-
ка. Рисування, література, фільми, 
зйомки... Сьогодні він був знамени-
тий, вільний як Творець і пригорну-
тий владою, а завтра та сама вла-
да забороняла навіть думати про по-
вернення в рідну Україну, без якої 
тьмянів його талант. І на тлі всіх цих 
злетів і падінь його супроводжувало 
ще й одвічне роздвоєння між двома 
жінками. 

 Нагадаємо, що за час існування 
проєкту «Гра долі» вже знято біль-
ше сотні серій, які можна перегля-
нути на офіційному каналі Youtube: 
ht tps://cut t.  ly/sfshThj. Кіностудія 
«ВІАТЕЛ» заснована 1994 року кі-
норежисером Василем Вітром. «Гру 
долі» почали знімати 2005 року. 
 Фільми кіностудії «ВІАТЕЛ» 
були представлені на численних 
міжнародних виставках, наукових 
конференціях, серед яких ЕКСПО-
2000 у Ганновері, а також в Лит-
ві,  на Мальті,  в Німеччині, у Поль-
щі, у Франції,  в Італії ,  в Македонії 
тощо. 
 Також фільми студії «ВІАТЕЛ» 
брали участь і відзначені нагоро-
дами на всеукраїнських і міжнарод-
них фестивалях, серед яких «Мо-
лодість», «Корона Карпат», «Вітер 
мандрів», «Відкрий Україну», «Кі-
нолітопис», , «Пролог», «Калинові 
мости», «Злата Прага», «ТОURFILM 
2000» у Карлових Варах. ■

ТЕЛЕБУМ

Кохання змінює світ
Олександр Довженко, Євген Чикаленко, 
Іван Труш та інші — у «Грі долі»

■

Незмінна ведуча «Гри долі» 
— Наталка Сопіт. 
Фото надане студією. 
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«Потрібно знайти рішення, яке б дозволило обходитися без переносів. 

Тобто грати тими складами, що є. Не можна постійно переносити матчі, бо 
так сезон триватиме вічно».

Григорій Козловський
президент ФК «Рух» (Львів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Останнім часом усе частіше 
чиновники урядів Західної Євро-
пи роблять заяви, що використо-
вувати норми жорсткого каран-
тину під час наступних хвиль 
коронавірусної інфекції у своїх 
країнах вони не будуть. Днями 
подібну заяву зробив і міністр 
охорони здоров’я України Мак-
сим Степанов, зазначивши, що 
українська влада не планує по-
вертати країну до жорсткого ка-
рантину.
 Тож можна припустити, що 
в разі другого піку коронавірус-
ної інфекції у світі повторно за-
кривати спорт на карантин ніх-
то не буде.
 Натомість в українському 
спорті й досі використовують 
«учорашні» методи стримуван-
ня інфекції, вдаючись до пере-
носів на невизначений час мат-
чів футбольних команд, окремі 
гравці котрих здали позитивні 
ПЛР-тести на коронавірус.
 Пригадується, як, анонсую-
чи поновлення чемпіонату Ук-
раїни-2019/2020, президент 
УАФ Андрій Павелко говорив, 
що кілька позитивних ПЛР-
тестів не заважатимуть команді 
грати турнір.
 Утім на ділі доводиться бачи-
ти дещо іншу картину. Так, че-
рез коронавірус не один матч пе-
ренесли наприкінці минулого се-
зону. Заважає він повноцінному 
футбольному життю й на стар-
ті нових змагань. Через нього не 
відбувся матчу стартового туру 
УПЛ між «Минаєм» та «Льво-
вом», за таких же причин пере-
несли й поєдинок другого туру за 
участі «Шахтаря» та «Руху».
 При цьому президент «рухів-
ців» Григорій Козловський, у ко-
манді котрого й виявили кілька 
випадків коронавірусної інфек-
ції, заявив, що надалі не варто 
через вірус переносити офіційні 
матчі.
 «Так чемпіонат ми ніколи не 
дограємо. Тому потрібно знайти 
рішення, яке б дозволило обхо-
дитися без переносів. Тобто гра-
ти тими складами, що є. Адже 
у нас є команди, яким потрібно 

грати в єврокубках; маємо збір-
ну, словом, є графік. Не можна 
постійно переносити матчі, бо 
так сезон триватиме вічно», — 
сказав у коментарі каналу «Фут-
бол» Григорій Козловський.
 При цьому власника «Руху» 
підтримали й інші клуби. На-
ставник «Маріуполя» Остап 
Маркевич, очільник «Олексан-
дрії» Володимир Шаран та го-
ловний тренер «Олімпіка» Ігор 
Климовський запропонува-
ли внести зміни до регламенту 
УПЛ, які б дозволили коман-
дам відмовлятися від переносів 

у разі виявлення у їхніх гравців 
коронавірусу.
 Приміром, Володимир Ша-
ран вважає, що в цьому питан-
ні потрібно використовувати до-
свід Європи, де поодинокі епізо-
ди коронавірусної інфекції не за-
важають команді за розкладом 
проводити свої матчі. Яскравий 
тому приклад — вчасно про-
ведений чвертьфінал поперед-
нього розіграшу Ліги чемпіонів 
між «Лейпцигом» та «Атлети-
ко», попри те, що напередод-
ні поєдинку кілька футболістів 
іспанського клубу отримали 

позитивні ПЛР-тести на коро-
навірус.
 А своєрідним винятком для 
переносу матчу, на думку Кли-
мовського, може бути хіба що 
масове інфікування футболістів 
із однієї команди, хоча й у цьо-
му випадку, за свідченням пре-
зидента «Руху», можна знайти 
заміну гравцям — у клубному 
резерві.
 Словом, в українському фут-
болі роблять спроби відмовитися 
від жорстких обмежень, які дія-
ли в недалекому минулому. Ще 
один приклад — продаж квитків 

на матч другого туру елітного 
ЧУ між «Минаєм» та «Олексан-
дрією», котрий відбудеться 13 
вересня на стадіоні «Авангард» 
в Ужгороді. Дозволивши гля-
дачам як експеримент потрапи-
ти на матчі «плей-оф» за місце в 
Лізі Європи, в подальшому віт-
чизняні чиновники так і не нава-
жилися відкрити двері стадіонів 
для футбольних шанувальників 
по всій Україні. Хоча ужгород-
ська історія, де регіональна вла-
да не заперечувала проти допус-
ку на арену 25% глядачів від її 
загальної місткості, можна вва-
жати першою ластівкою пози-
тивних змін.
 «Звертаємо увагу, що гля-
дачів на дозволені місця пус-
катимуть із зобов’язанням до-
тримуватися вимог карантин-
ного режиму та протиепідеміч-
них заходів. Між фанатами має 
зберігатись дистанція, а вхід на 
стадіон буде дозволений лише в 
масках», — йдеться у повідом-
ленні на офіційному сайті «Ми-
наю».
 Ми не проти того, аби гляда-
чі почали з’являтися на трибу-
нах. Просто питання їх допуску 
клуби повинні погодити з міс-
цевими комісіями з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій», — на-
голошує виконавчий директор 
УПЛ Євген Дикий. 
 Подейкують, що з глядачами 
може відбутися й ще один матч 
другого туру ЧУ — між «Коло-
сом» i «Львовом». Принаймні 
власники ковалівського клубу 
намагаються зробити все, аби 
вже з перших матчів на новень-
кому стадіоні їхня команда мала 
підтримку своїх фанів. ■

ФУТБОЛ

Озираючись на Європу
Клуби прем’єр-ліги пропонують відмовитися від практики переносу матчів 
через поодинокі випадки коронавірусної інфекції в командах

■

Новий сезон в українській прем’єр-лізі розпочався на порожніх стадіонах. 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 
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Інф. «УМ»

 Іще до початку коронавірус-
ної пандемії Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я регулярно 
звітувала про те, що населення 
планети страждає від гіподина-
мії. Коли ж в умовах жорстко-
го карантину упродовж кіль-
кох місяців майже все людство 
опинилося замкнутим у чоти-
рьох стінах, проблема низької 
рухливості набула ще більшо-
го значення. Тож невипадково, 
що саме в цей час Національний 
олімпійський комітет розпочав 
активну діяльність у регіонах 
задля підвищення рухової ак-
тивності жителів територіаль-
них громад, а також розвитку 
фізичної культури і спорту, по-
пуляризації здорового способу 
життя на місцях.
 Під час відеоконферен-
ції, організованої за участі 

представників «спортивного» 
міністер ства, місцевої влади, 
об’єднаних територіальних гро-
мад, керівників спортивних то-
вариств та членів регіональних 
осередків НОК, президент На-
ціонального олімпійського ко-
мітету Сергій Бубка заявив про 
необхідність об’єднання зусиль 
усіх зацікавлених сторін задля 
вирішення важливих питань — 
збереження та розвитку спор-
тивної інфраструктури, що ці-
лодобово повинна бути доступна 
для широких верств населення, 
ефективної роботи дитячо-юна-
цьких спортивних шкіл, вихо-
вання здорової нації.
 Як зазначив Сергій Бубка, 
окрім підтримки спорту ви-
щих досягнень, НОК України 
спільно зі своїми регіональни-
ми осередками докладає мак-
симум зусиль для популяриза-
ції спорту, здорового способу 

життя й олімпійських ціннос-
тей. У рамках таких розвива-
ючих проєктів у нашій країні 
відбувається близько 600 за-
ходів, серед яких — Олімпій-
ський урок та тиждень, Олім-
пійське лелеченя, OlympicLab, 
DoLikeOlympians.
 Водночас головний олім-
пієць України наголосив, що 
децентралізація і створення 
об’єднаних територіальних гро-
мад відкриває для взаємодії гро-
мадськості, спортивної спіль-
ноти та влади нові вагомі мож-
ливості. Як приклад, Сергій 
Бубка назвав уперше підписа-
ний меморандум між НОК та 
однією з об’єднаних громад, 
котра представляє Одещину, — 
Авангардської ОТГ. Кажуть, що 
меморандум — це не просто гар-
на декларація, а закономірний 
підсумок співпраці сторін. А од-
ним зі свідчень цієї взаємодії є 

відкриття на території громади 
двох спортивних інфраструк-
турних об’єктів — скейт-пар-
ку та мультифункціонального 
спортивного майданчика. Ок-
рім того, в Авангардській ОТГ 
планують звести спорткомп-
лекс для ігрових видів спорту 
та гребний канал з олімпійсь-
кою базою підготовки.
 Власне, на території ОТГ 

уже функціонує центр олімпій-
ської підготовки зі стендової 
стрільби, куратором якої висту-
пає олімпійський чемпіон Ми-
кола Мільчев. На гребному ж 
каналі — у разі його зведення 
— свій безцінний досвід зможе 
передавати підопічним інший 
прославлений олімпієць Оде-
щини — дворазовий олімпійсь-
кий чемпіон Юрій Чебан. ■

ОРГПИТАННЯ

Не для червоного слівця
Популяризуючи активний і здоровий спосіб життя, Національний 
олімпійський комітет України активізував співпрацю з регіонами

■

Олімпійський чемпіон Сіднея-2000 Микола Мільчев нині працює 
на чолі збірної України зі стендової стрільби.
Фото з сайта omr.gov.ua.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Син запитує:
 — Мамо, у тата є батьки?
 — Звичайно, є. Бабуся Валя і 
дідусь Вітя.
 І тут генiальне запитання:
 — А навiщо вони нам його від-
дали?

* * *
 У селі побудували вежу стіль-
никового зв’язку. Через місяць на-
селення подало скаргу, що, мовляв, 
головні болі, погіршення самопочут-
тя тощо.
 Відповідь директора була про-
стою:
 — Це все дурницi. Ви тільки по-

думайте, що буде, коли ми її ввiмкне-
мо.

* * *
 — Вово, а ти який добрий вчи-
нок сьогодні зробив?
 — Я прогулював свого пітбуля і 
побачив, як дядько біжить за «мар-
шруткою». Тодi я спустив Рекса з 
повідка, і дядько наздогнав «марш-
рутку».

* * *
 Нещодавно перебирала речi й 
знайшла характеристику чоловіка з 
дитячого садка: «Добре їсть, спить, 
гуляє». Минуло 30 років — нічого не 
змінилося.

Коли життя — малина 
Посадивши два величезних малинники, підприємці завойовують європейський ринок

По горизонталі:
 1. Траєкторія польоту одного кос-
мічного тіла навколо іншого. 5. Відо-
мий психоаналітик, соратник Зігмунда 
Фрейда. 7. Герой французького епосу 
з циклу про Карла Великого. 8. Титул 
феодальних правителів у деяких краї-
нах Близького і Середнього Сходу. 10. 
Великий папуга. 12. Десять літрів. 14. 
Плата, отримувана від здачі в орен-
ду землі чи нерухомості. 15. Шаноб-
ливе звертання до старшого чоловіка 
на Сході. 17. Єврейська партія, пред-
ставники якої входили до Централь-
ної Ради. 20. Герой серії французьких 
коміксів, винахідливий гал, який вою-
вав із Юлієм Цезарем. 22. Хан Золо-
тої Орди, праправнук Батия, який за-
провадив іслам. 24. Попередник плуга. 
25. Бог-громовержець у скандинавсь-
кій міфології. 27. Настінний світиль-
ник. 30. Проникнення військових час-
тин у тил ворога з певною метою. 31. 
Японський солом’яний мат для підло-
ги. 32. Яскрава театралізована виста-
ва з піснями, танцями та світловими 
ефектами. 33. Переносне житло чук-
чів та деяких інших народів Сибіру. 
По вертикалі:
 1. Ім’я легендарного очільника 
руху опришків. 2. Місце, де можна пе-
рейти річку. 3. Залізні прути, що засто-
совуються для посилення міцності за-
лізобетонних конструкцій. 4. Відомий 
французький письменник і філософ. 5. 
Один із учнів Христа, який його зрадив. 

6. «... в бісер», відомий роман Герма-
на Гессе. 9. Ім’я американського пись-
менника-фантаста, автора антиутопії 
«451 градус за Фаренгейтом» та цик-
лу оповідань «Марсіанські хроніки». 
11. Назва давньоруського воїна-піхо-
тинця. 13. Орган чуття, який сприймає 
інформацію. 16. Підземне джерело, 
що б’є фонтаном. 18. «Думи мої, думи 
мої, квіти мої, .... Виростав вас, догля-
дав вас — де ж мені вас ...?» (Тарас 
Шевченко). 19. Екслідер партії лейбо-
ристів, прем’єр-міністр Великобританії 
у 1997—2007 роках. 21. Популярна у 
80-х німецька поп-співачка. 23. Відо-
кремлена суспільна група, характерна 
для Індії. 26. Річка в Німеччині. 27. Ди-
настія американських президентів, коли 
країну пощастило очолювати батьку і 
сину. 28. Команда нацьковування со-
баки на дичину. 29. Річка на Алтаї, одна 
з двох рік, які злилися в Об. ■

Кросворд №83
від 4—5 вересня

Дара ГАВАРРА

 Ті, у кого немає власно-
го життя або воно прісне і 
нецікаве, спостерігають за 
чужим. Іноді вони настіль-
ки «залипають» у перипе-
тіях не-свого життя, що 
вже не уявляють, як далі 
жити. «Моє серце розби-
те, я плачу», «Неймовір-
но сумно» — це записи на 
сторінці в «Інстаграмі» 
Кім Кардаш’ян, яка пові-
домила, що реаліті-шоу 
«Сімейство Кардаш’ян» 
припиняє своє існуван-
ня. Але «вишенькою на 
торті», мабуть, є запис: 
«Пішла епоха»! Люди, ви 
серйозно? Епохою ви на-
зиваєте чужі сварки, сі-
мейні суперечки, прими-
рення, плітки?
 Треба віддати належне 
39-річній Кім, яка зізна-
лася, що саме копирсан-
ням у білизні, і далеко не 
завжди чистій, своєї ро-
дини вона зуміла зароби-
ти яку-не-яку славу, ша-
лену популярність і од-

нозначно чималі стат-
ки. «Я не була б там, де я 
є зараз. Я навічно зали-
шуся в боргу перед тими, 
хто зіграв роль у форму-
ванні моєї кар’єри», — 
зізнається шоу-діва. І то 
правда, вона в боргу пе-
ред глядачами, адже 
саме популярність дала 
можливість Кім запусти-

ти лінію дизайнерського 
одягу, аксесуарів, випус-
тити однойменний пар-
фум, написати автобіогра-
фічну книжку. Словом, 
жити наповненим і ці-
кавим життям. Можли-
во, ті, хто спостерігав за її 
кар’єрним зростанням, у 
такий спосіб і собі долуча-
лися до світського життя, 

новинок моди тощо, чого 
їм тепер не вистачатиме.
 Наразі, після 14 років 
життя в «прямому ефірі», 
а це — 10 сезонів, шоу 
припиняє існування. Фі-
нальний сезон вийде на 
початку наступного року 
і стане останнім для сім’ї 
Кардаш’ян та Кім зокре-
ма. ■

з 14 до 20 вересня
 Овен (21.03—20.04). Можна обійтися 

без перевірок обранця. Якщо відчуєте, що лю-
дина ваша, без сумнівів ставте довгоочікува-
ний штамп у паспорті.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Ваше особис-
те життя буде яскравим настільки, наскільки 
ви самі цього захочете. Ви нарештi захочете 
створити сiм’ю.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. 

 Близнюки (22.05—21.06). Настав час 
розібратися з численними романами. Намагай-
теся не давати обіцянок, інакше можете побачи-
ти під своїм балконом розборки прихильників.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). Усі конкуренти роз-
біжаться, адже ваші здібності лякатимуть най-
прекрасніших фахівців. Не забувайте про тих, 
хто вам допомагав.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

Лев (24.07—23.08). Бiльшiсть iз вас до-
сягне успіху в будь-якій справі, але не варто 
ризикувати, укладаючи сумнiвнi угоди. З на-
чальством тримайтесь на вiдстанi.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Діва (24.08—23.09). Фінансові операції 
будуть вдалими, тільки постарайтеся не слуха-
ти порад «грамотних» друзів. Дійте інтуїтив-
но, ваш внутрішній голос допоможе у найза-
плутанiшiй ситуації.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Ви відрізняти-
метеся великою кількістю ідей, це допоможе 
скоротити шлях до заповітної посади. Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi документи.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вашi дiловi 
партнери не раз замовлять за вас слівце. Че-
кайте кар’єрного злету. Зiрки сприятимуть, 
щоб ви втрималися на вершині влади.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Успіх може 
закрутити голову і буде складно підтриму-
вати дружні стосунки. Грошей буде багато, 
тому радійте перемогам тих, хто вас підтри-
мував.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Запасіться тер-
пінням і витримкою — фортуна ходитиме за 
вами так часто, що іноді вам навіть захочеть-
ся втекти.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Ви будете спов-
нені оригінальних ідей i завалите начальство 
пропозиціями. Нарештi вас помiтять, тож че-
кайте нову посаду з підвищеною зарплатою.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Останнiм часом 
вам щастить, зможете знайти цiкаву роботу. 
Доведеться багато працювати, а не тільки ді-
литися грандіозними планами.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18. ■

КІНЕЦЬ ШОУ

Епоха Кардаш’ян скінчилась

■

Принаймні в реаліті-шоу

Кім Кардаш’ян.❙

12—13 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +21...+23. Пiсля-
завтра вночi +9...+11, удень +24...+26.

Миргород: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +21...+23.
Вінниця: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27.

10 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-23 градуси, у Дніпрі біля Києва — 20.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +8...+10, удень +22...+24. Моршин: уночi +8...+10, удень 
+22...+24.
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