«Беззубо» про Білорусь і ще один
«мовний» бій
Верховна Рада підтримала
президентський бізнес,
а зі створенням ТСК по
«вагнерівцях» зволікає

Юрченко прости,
Юрченко
прощай...

Баби є,
а літа нема
На всій території
України очікуються
заморозки на ґрунті
та зливи

Генпрокурорка Венедіктова
підписала підозру нардепу«слузі»
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Воля або...
волевиявлення
Москва вкотре зірвала обмін полоненими,
наполягаючи на проведенні виборів в ОРДЛО
без виведення своїх військ з окупованих територій України

» стор.
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,119 грн
1 € = 33,387 грн
1 рос. руб. = 0,375 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Ой у гаю, при Дунаю...
Олександр ІРВАНЕЦЬ
В Австрії, над голубим Дунаєм,
Ми зізнались знов, що ми не знаєм,
Хто на нас напав і хто агресор, —
Так нам свідчить iнтернет і преса.
Ми натуру маємо широку,
Хочем в мирі жити із людьми.
Й супроти «Північного потоку»
То й не так, щоб виступаєм ми.
Ми усе сусідам вибачаєм,
Їм навстріч послужливо мчимо.
В себе ми війни не помічаєм,
Про загиблих наших мовчимо...
Кинулись підтакувачі хором:
«Маєм перемир’я прецедент!»
А когось пече пекучий сором,
Як таке говорить президент.

❙ Поки політики з’ясовують стосунки, солдати захищають Україну від ворога.
❙ Фото з сайта slovoidilo.ua.

Сьогодні — останній день передплати на «Україну молоду» на четвертий квартал
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ІнФорУМ

«Змушені констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто
діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль,
і на площину міждержавних відносин».
Із заяви офiсу президента України

■ ТЕНДЕНЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Заробітки
— наше
все?
Жителі західного
регіону України без
особливого оптимізму
оцінюють можливості
працювати і заробляти
на батьківщині
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Результати недавнього опитування жителів Тернопільщини, що
його провела соціологічна група
«Рейтинг», знову висвітлили одну
з найбільших проблем регіону.
26 відсотків (а це приблизно
кожний четвертий) опитаних зазначили, що найближчим часом
планують їхати на закордонні заробітки. Можливостями знайти
роботу, займатися підприємництвом i рівнем оплати праці в Україні переважна більшість респондентів, швидше, невдоволені.
Оцінюючи фінансове становище власної сім’ї, 42 відсотки зазначили, що воно погіршилося, 46
— що не змінилося (але це не означає, що воно людей раніше задовольняло), і лише 11 — відчули
покращення. Щодо оцінки економічної ситуації в Україні загалом,
то 62 відсотки опитаних вважають, що впродовж останнього року
вона погіршилася, 26 — не побачили жодних змін і лише 9 — відзначили покращення. При цьому 30
відсотків очікують погіршення в
майбутньому, майже третина вважає, що ситуація не зміниться, і
тільки 23 — усе ще сподiваються
на покращення у близькій перспективі.
Треба зазначити, що Тернопільська область протягом багатьох років постійно залишається в трійці регіонів із найнижчою
середньою зарплатою. Тривалий
час гостро стояла й проблема безробіття, однак її допомогли вирішити (не на користь держави, звичайно) закордонні заробітки. Ще
два роки тому кількість вакансій
від роботодавців почала суттєво
перевищувати кількість осіб, зареєстрованих у центрах зайнятості, однак у специфічному контексті. Люди не хочуть працювати
на ті зарплати, які їм пропонують
місцеві роботодавці, бо, приміром,
у сусідній Польщі навіть на найпростішій роботі можна заробити
втричі більше, не кажучи вже про
кваліфіковану працю за популярними робітничими спеціальностями. В підсумку кількість тих, хто
обирає закордонні заробітки, лише
збільшується, а місцеві роботодавці починають усе гостріше відчувати дефіцит кадрів. ■

Кремль продовжує тиск
на Україну, намагаючись досягти своєї мети. Цього разу
предметом «торгу» з боку противника стали полонені та заручники. Хоча напередодні,
за словами очільника офісу
президента, було досягнено
домовленості про обмін. Але
представниця окупаційної
влади Ніканорова озвучила,
що обмін не відбудеться, поки
не буде внесено зміни в постанову про проведення виборів
до місцевих органів самоуправління. Їм не подобається,
що, згідно з тим рішенням,
вибори в ОРДЛО не проводитимуться, поки не будуть виведені російські окупаційні
війська. Тобто в обмін на людей виставляються політичні вимоги. Суто терористичний сценарій. Згадаємо нещодавні погрози та ультамитуми Пушиліна — і отримуємо
«картину маслом»: їм не потрібен мир. Завдання, яку намалював Кремль для ОРДЛО
— бути інструментом політичного та військового тиску
на Україну, — в квазіреспубліках виконують завзято.
За минулі дві доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил лишається
контрольованою. Проте зафіксовано 5 порушень збройни-

Воля або... волевиявлення
Москва вкотре зірвала обмін полоненими, наполягаючи
на проведенні виборів в ОРДЛО без виведення своїх військ
з окупованих територій України
■ А ТИМ ЧАСОМ...
ми формуваннями Російської
Федерації режиму припинення вогню. Постріл у бік наших
позицій із підствольного гранатомета стався поблизу Катеринівки, вогонь зі стрілецької
зброї — біля населеного пункту Водяне. На околицях населеного пункту Причепилівка
ворог здійснив неприцільний
постріл із підствольного гранатомета. А поряд із тимчасово окупованим населеним
пунктом Калинове окупанти встановлювали інженерне
обладнання позицій у бік наших підрозділів (що біля Попасної). Неподалік населеного
пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування.
Безпілотник був подавлений
українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.
На жаль, під час проведення інженерних робіт

один український захисник
підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу
Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня
важкості. Також неподалік
населеного пункту Шуми вiд
вибуху гранати типу РГД5, встановленої, імовірно, у
вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан
— стабільний і задовільний.
Поряд із Новотошківським,
загинув боєць. Відомо, що
Ярослав Червінський 16 вересня 2020 року, перебуваючи в бліндажі, підірвався на
гранаті, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям. У штабі ООС повідомляють, що 29-річний боєць окремої механізованої бригади
імені князя Романа Великого загинув через необережне
поводження з гранатою. ■

■ ОБМЕЖЕННЯ

«Сусанін» з Ізраїлю
Україна офіційно закрила пункт пропуску на кордоні
з Білоруссю через наплив хасидів, один iз яких
намагався потрапити до нас болотами

❙ Паломники на кордоні.
❙ Фото з сайта pravda.com.
Катерина БАЧИНСЬКА
Через карантинні обмеження та масове перетинання кордону хасидами Україна
вирішила закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Таке рішення ухвалив
Кабінет Міністрів. Ідеться про «Нові Яриловичі» в Чернігівській області. Наразі там
перебувають близько двох тисяч паломників з Ізраїлю, які все ще не полишають
спроб потрапити в Умань. В офісі президента Зеленського закликали владу Білорусі
не поширювати хибних заяв для паломни-

ків і не обнадіювати їх даремно. Адже, як
офіційно наголошується, — більшість хасидів прибули сюди, довірившись чуткам
про те, що український кордон із Білоруссю відкритий. Однак це не відповідає дійсності. В офісі президента також додали, що
вважають таку поведінку білоруської влади неприпустимою. «Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб
у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на
площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну пози-

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 15 вересня 2020 року, під час
виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ
зафіксував порушення з боку російсько-окупаційних військ на непідконтрольній урядові України території. На
Донеччині було задокументовано розташування озброєння за лініями відведення, але за межами виділених місць
зберігання. Зокрема, на полігоні поблизу Новоселівки виявлено сім танків
(імовірно Т-72 — 5 одиниць, невстановленого типу — 2 одиниці) і три реактивні системи залпового вогню (БМ21 «Град», 122 мм). Окрім того, на навчальному полігоні поблизу Покровки
зафіксовано три самохіднi гаубиці (2С1
«Гвоздика», 122 мм), десять танків
(невстановленого типу) та три буксируванi гаубиці (імовірно, Д-30А «Жаба»,
122 мм). Українська сторона СЦКК наголошує, що зазначені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020
року домовленостей щодо заходів із
посилення режиму припинення вогню.

цію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах президента Республіки
Білорусь 9 серпня цього року», — йдеться в офіційній заяві. Однак, незважаючи
на заборони, один хасид навіть намагався
манівцями потрапити в Україну. Йому заборонили в’їзд до нас на п’ять років. Про
це повідомили в Держприкордонслужбі. За
інформацією відомства, чоловік спробував
оминути пункт пропуску «Нові Яриловичі». Для цього обрав болотисту місцевість.
Однак натрапив на прикордонників. Порушником виявився громадянин Ізраїлю
1978 року народження. На нього склали
адмінпротокол та примусово повернули на
суміжну сторону. Тим часом до Умані напередодні прибув зведений загін поліцейських. До міста направили більше півтисячі правоохоронців із 20 областей України. Вони мають забезпечувати порядок під
час святкування юдейського Нового року
Рош-га-Шана. У 2020 році свято припадає
на 18-20 вересня.
І поки Україна закриває кордони,
Ізраїль на єврейський Новий рік запроваджує тотальний карантин. Суворі обмеження починають діяти від п’ятниці і триватимуть не менше трьох тижнів. Влада забороняє зібрання у приміщеннях групами
більше 10 осіб, на вулиці — не більше 20
осіб. Кількість нових випадків коронавірусу в Ізраїлі зросла до 4 тисяч щодня.
Нагадаємо, що заборона на приїзд хасидів до України була обумовлена карантинними обмеженнями та спалахом коронавірусу. Тим паче що вчора в Україні
був встановлений новий рекорд: за минулу добу було зафіксовано 3 тис. 584 випадки зараження коронавірусом, а померло
60 людей. Найбільше випадків — у Харківській і Тернопільській областях та в
Києві. Зазначимо, що попередній рекорд
був на 4 сотні випадків меншим. Його зафіксували 11 вересня. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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500
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тонн

200

кримінальних

— ціна
у вересні на території Укiз різних справ
гумдопомоги скерували на тимчасово окусправ,
майна, яке пустили з молотка, поінформува- раїни візьмуть участь у міжнародних навчаннях наша держава охороняє життя, повані території України Міжнародний комітет Червоного що стосуються військових злочинів, розглядає
ли в пресслужбі держпідприємства «Системи «Об’єднані зусилля-2020», повідомили у Геншта- розповів голова Комітету ВР iз пи- Хреста й Управління Верховного комісара ООН у справах Департамент із питань війни, заявив заступник
електронних торгів арештованим майном».
бі ЗСУ.
тань правоохоронної діяльності, біженців, відзвітували в Держприкордонслужбі.
генпрокурора України Гюндуз Мамедов.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Учора вночі тяжко хворого Геннадія
Кернеса відправили на лікування до Німеччини. Рейс обслуговувала компанія
FAI Aviation Group, що спеціалізується
на перевезенні важких пацієнтів. За неофіційними даними, доставили мера до
клініки «Шаріте» літаком Bombardier
Challenger 604 iз бортовим номером
D-AFAD, яким недавно після отруєння
перевезли сюди ж російського опозиціонера Олексія Навального.
Як повідомив у соціальних мережах
бізнесмен Павло Фукс, стан здоров’я міського голови тяжкий, але він при свідомості. «Обмінялися з ним кількома словами по відеозв’язку», — уточнив підприємець, спростувавши тим самим чутки про
те, що хворий перебуває у комі й підключений до системи штучного дихання.
Загалом, інформація про самопочуття
Геннадія Кернеса тривалий час зберігалася під грифом «секретно». У своєму робочому кабінеті він перестав з’являтися
ще наприкінці серпня, але пресслужба
міської ради не поспішала пояснювати
причину. У перших числах вересня стало відомо, що в мера діагностували ковід,
у зв’язку з чим він був госпіталізований
до міської клініки №17.
Згодом на тлі вірусної інфекції у нього загострилися хронічні хвороби, що
виникли після вогнепального поранення в 2014 році, а також почалося ускладнення у формі двосторонньої пневмонії.

■ ВИБОРИ НА ТЛІ ПАНДЕМІЇ

■ ПОГОДА

У корони — свої розклади

Баби є,
а літа нема

Мера Харкова Геннадія Кернеса, який тяжко переносить
ускладнення після COVID-19, прийняла на лікування
відома німецька клініка «Шаріте»
Ходили чутки також про ймовірний інсульт і набряк мозку, але вони не були
підтверджені. Зокрема, директор департаменту інформації і зв’язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко повідомив, що 14 вересня особисто говорив
із Кернесом і той «дуже довго і дуже голосно сміявся» над цим повідомленням.
Але хай там як, стан VIP-пацієнта харківські лікарі визнали стабільно тяжким
і після тривалих консультацій прийняли
рішення про перевезення його до Німеччини. З’явилася також інформація, що
мер потребує оперативного втручання,
яке під силу лише фахівцям «Шаріте».
Водночас хвороба найбільш рейтингового кандидата на посаду міського голови Харкова внесла серйозні корективи в майбутню передвиборчу кампанію.
Згідно із законом, висування кандидатів
має завершитися до 24 вересня. На цю
неділю запланована конференція блоку Геннадія Кернеса — «Успішний Хар-

ків». Місто буквально нашпиговане його
передвиборчими білбордами, але яке рішення ухвалить команда мера в даній
ситуації, сказати важко.
До хвороби міського голови його першою конкуренткою політологи називали колишню голову облдержадміністрації, а нині депутатку Верховної Ради
Юлію Світличну. Втім днями стало відомо, що її персональний блок «Разом» висунув кандидатом у мери депутата міськради Ігоря Черняка, який має репутацію
опонента Геннадія Кернеса і бере активну участь у роботі Харківського антикорупційного центру. У свою чергу, від
«Опозиційного блоку — За життя» балотуватиметься ще один непримиренний опонент чинного міського голови
— Олександр Фельдман, а від «Європейської Солідарності», — відомий волонтер Олег Амбрамічев. Теперішній голова ХОДА Олег Кучер йде на вибори під
брендом «Зе-мер». ■

■ СТАНДАРТИ

Як у кращих вишах Парижа і Лондона
У Черкасах після капремонту відкрили навчальний корпус Богданового університету
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах урочисто відкрили капітально відремонтований навчальний корпус
№4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Його реконструювали після пожежі 1990 року. Відтепер тут для майбутніх педагогів i психологів усі пари проходитимуть в одному корпусі
у спеціалізованих аудиторіях
із сучасним обладнанням.
«У рік, що передує 100річчю нашого університету,
ми відкриваємо корпус, який
на 30 років випав з університетського життя. Дякую всім,
хто на старті інвестиційного
проєкту та під час його реалізації нас підтримав. Це Міністерство освіти й науки, народний депутат Сергій Рудик
i депутати-члени міжвідомчої комісії Верховної Ради
й тодішній голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, депутати Черкаської обласної
ради, які виділили кошти з
обласного бюджету, і депутати Черкаської міськради»,
— наголошує ректор Богданового університету Олександр Черевко. Він каже,
що довелося пройти кілька
непростих етапів. Торік перезатвердили проєкт. Адже
з’явилися нові вимоги до підготовки вчителів у зв’язку з
реалізацією концепції Нової
української школи. Виникла також потреба у створенні центру психологічної й фізичної реабілітації для війсь-
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❙ Капітально відбудований корпус Богданового університету.
❙ Фото з сайта Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
ковослужбовців, які воювали в зоні ООС. Ці всі вимоги
були також враховані. «На
фінальній частині реалізації
проєкту нас підтримав народний депутат Олександр Скічко, посприявши тому, щоб
наш об’єкт був профінансований у повному обсязі. Хочу
подякувати й будівельникам
ПП «Надія», які сумлінно та
якісно виконали свою роботу
i проявили соціальну відповідальність», — наголошує пан
Черевко. За його словами, в

університеті зробили все,
щоб нові аудиторії відповідали сучасним вимогам, наповнили їх обладнанням, в аудиторіях тепер можна встановити онлайн-зв’язок із партнерами з будь-якого куточка
світу. «Ми розвиваємося, набираємо студентів, зберігаємо робочі місця. Тому вся
наша університетська родина радіє цій події», — зазначає Олександр Володимирович.
«ЧНУ завжди був флаг-

маном освіти на Черкащині.
Тепер у відбудованому корпусі педагогів i психологів
готуватимуть за європейськими стандартами. Нова українська школа отримає добре підготовлених спеціалістів
— випускників Черкаського
національного. Переконана,
що ряди фахівців поповняться на лише кількісно, а й якісно», — додає начальниця управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації
Ольга Чепка. ■

На всій території
України очікуються
заморозки на ґрунті
та зливи
Ірина КИРПА
Починаючи з 18 вересня 2020 року,
погода різко зіпсується в усіх регіонах нашої країни, спека відступить й
удень температура ледь сягатиме позначки у 12-16 градусів тепла, а вночі
й зовсім опускатиметься до нуля.
Найтепліше буде на півдні та сході
України, а також у таких регіонах, як
Харків i Суми. Досить комфортна погода встановиться у Києві та Київській області: близько 16-20 градусів
вище нуля за відсутності опадів.
А от мешканцям західних i північних областей доведеться дістати парасолі, чоботи, теплі куртки та
шапки, адже саме там негода розгуляється не на жарт i, цiлком можливо, «порадує» першим снігом уже наприкінці цього місяця.
— Холодний атмосферний фронт
прийде до України із заходу Європи
ближче до вихідних, — зазначила синоптик Наталія Діденко. — Він принесе дощі на захід країни, пройдеться
по північних та центральних областях, а ось південь та схід майже не зачепить — там утримається суха погода. Погода зіпсується дуже різко,
й після затяжної 30-градусної спеки
суттєво похолодає.
Такої ж думки дотримуються й
фахівці Укргідрометцентру, які вже
анонсували заморозки на Волині,
у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.
Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру до
15-20 м/с, а ось очікувати на тимчасове потепління можна після дня осіннього рівнодення, 23-25 вересня 2020
року.
Довгостроковий прогноз погоди
для України передбачає, що жовтень
виявиться небувало холодним, а невелике потепління із сонячною погодою чекає на українців лише на початку листопада. Синоптики попереджають, що недобір опадів на південному сході країни може скласти
30-50 відсотків.
Експерти агроринку прогнозують
Україні непоганий урожай, який однак виявиться нижче торішніх показників через рекордну посуху, яка тримала нашу країну в полоні довгих два
місяці. Після рекорду в 2019 році (75
мільйонів тонн зернових) очікується
зниження врожайності на 10-15 відсотків. Так, за оцінками фахівців Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства, він може
скласти 68 мільйонів тонн, а ось прогноз експертів Українського клубу аграрного бізнесу більш песимістичний
— 65 мільйонів тонн.
Народний синоптик Леонід Горбань попереджає, що мала кількість дощів збережеться в Україні
аж до 2025 року. Подібна аномалія
пов’язана з глобальним потеплінням
i коливаннями сонячної активності,
тому щоб не залишитися без хліба,
заходів треба вживати вже зараз. ■

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

131-ше

місце

126-ту

річницю

82%

багатоповерхівок

72%

українців

40%

українців

займає Україдня народв нашій державі готові
вважають українську мову важлинегативно ставляться до запрована в рейтингу «Економічна свобода у ження Олександра Довженка від- до опалювального сезону, звернули увагу в вим атрибутом незалежності України, такі підсумки дження обмежувальних заходів для організації навсвіті — 2020», згідно з даними щоріч- значили в Берліні, зазначили в Ук- пресслужбі Мінрегіону.
загальнонаціонального дослідження Фонду «Демок- чання у школах з нового навчального року, засвідчило дослідження Соціологічної групи «Рейтинг».
ного звіту Fraser Institute.
рінформі.
ратичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова.
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020

■ СКАНДАЛ

Юрченко
прости,
Юрченко
прощай...
Генпрокурорка Венедіктова
підписала підозру
нардепу-«слузі»

❙ Венедіктова розгледіла підозру за кілька годин.
❙ Фото з сайта Укрінформ.
Інна СТЕПАНЧУК
Генпрокурорка Венедіктова, яка ще у
вівторок «не бачила підстав» для оголошення підозри у хабарництві «слузі» Олександру Юрченку, нарешті їх розгледіла і
таки підписала підозру народному депутату від монобільшості. Разом iз прокурорами САП генпрокурорка вивчала матеріали
справи протягом кількох годин, після чого
було ухвалене відповідне рішення. Прокурори вимагатимуть для Юрченка тримання
під вартою. Про це сама Венедіктова повідомила у «Фейсбуці». «Вдячна прокурорам
САП за якісну підготовку справи і вміння в
стислі терміни аналізувати складні матеріали», — написала Венедіктова. Щоб попередити думки, ніби рішення було ухвалено під
тиском обуреної громадськості, генпрокурорка зазначила, що інформаційні атаки на
неї не діють. «Здійснювати на мене вплив за
допомогою журналістів або активістів — порожній номер, що я вже багато разів доводила діями. Прошу також не забувати, що
«випадковий злив» матеріалів кримінальних проваджень у ЗМІ — це протизаконно»,
— зазначила Венедіктова.
Юрченко у костюмі «Свинарчука» дуже
невдало вигулькнув перед місцевими виборами. Тому й президент, і його офіс мусили відреагувати на корупційний скандал.
Жодних виправдань вчинку парламентарiя
бути не може, і він втратив будь-які етичні підстави бути народним обранцем, зазначили в президентському офісі. Бо «влада —
не місце для «плюшок». Найбільше, зазначили у президента Зеленського, обурливою
є поведінка самого Юрченка та його помічника. «Юрченко у свої 32 роки поводиться
так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після
2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не
може», — йдеться у заяві пресслужби офісу
президента.
«За хабарництво буде дуже боляче», —
написав у Facebook та у Telegram-каналі
президент Володимир Зеленський, ймовірно, коментуючи ситуацію з народним депутатом від «Слуги народу» Юрченком (хоча
й прізвища його не назвав). Президент наголосив, що «кожен посадовець, міністр і
депутат має великими літерами десь на собі
закарбувати просту істину: якщо вкрав —
сядеш, якщо брав хабар — сядеш». Винятків, за словами Зеленського, бути не може
для жодної людини в нашій державі. «Коли
ми йшли на вибори, ми обіцяли народу, що
старі корумповані часи закінчаться... Забули? Так швидко? Чому досі хтось вважає,
що він особисто може спробувати стати «винятком» з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало?» — написав гарант. Також президент Зеленський закликав НАБУ,
САП та Офіс генерального прокурора працювати швидше й продуктивніше. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

А «група в кокошниках» — проти
Із великим запізненням, після місяця протестів у Білорусі, українська
Верховна Рада нарешті ухвалила заяву щодо ситуації в сусідній країні.
Як зазначено в тексті заяви, Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були
«ані вільними, ані чесними». Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних
організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи. «Усе це дає підстави вважати,
що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян», — сказано в документі. ВР також засудила застосування надмірної сили й жорстокості до
протестувальників iз боку правоохоронних органів Білорусі та «рішуче
відкинула» звинувачення білоруської
сторони в причетності України до дестабілізації ситуації в Білорусі. І попередила, що будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) наша
держава вважатиме «прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України». Для вирішення кризової ситуації український
парламент пропонує проведення «нових вільних та демократичних виборів за участі незалежних міжнародних спостерігачів».
Депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко назвала
заяву «доволі беззубою», оскільки в
ній немає ключової позиції — невизнання результатів виборів. «Але навіть за такий беззубий текст дав голоси тільки... 151 «слуга», — написала
пані Ірина на своїй сторінці у «Фейсбуці». — Проти — традиційна група в
кокошниках (ОПЗЖ. — Авт.)».
«Для захисту демократії ми не можемо втручатися у внутрішні справи
сусідньої країни військовим чи силовим шляхом. Але ми зобов’язані говорити чітко і прямо. Тому що слова мають значення, — додає Олексій Гончаренко, нардеп від «ЄС». — У тому,
що просто зараз диктатор Лукашенко здає тисячу кілометрів нашого північного кордону під контроль Кремля, також є і наша вина. Така ціна
нашого мовчання. Така ціна мовчання нашого президента, у відповідальності якого перебуває зовнішня політика. Він промовчав, коли Лукашенко віддав «вагнерівців» Росії. Він промовчав, коли Лукашенко розповідав
про те, що мав поговорити з ним «побатьківськи», він промовчав, коли
Україну звинувачували у заворушеннях, він промовчав, коли обшукали
нашого посла. Україна не відреагувала на жодне публічне приниження
від божевільного диктатора Лукашенка. Сьогодні цьому потрібно покласти край. Потрібно перестати боятися
називати речі своїми іменами. Тому,
коли ми говоримо про Лукашенка, ми
кажемо «диктатор». Тому, коли ми
говоримо про Зеленського, ми кажемо «боягуз».
Також на початку парламентського тижня ВР ухвалила проєкт Закону №3851 — про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій. Цей
законопроєкт як невідкладний подав
ще влітку з власної ініціативи президент Володимир Зеленський. 1 вересня його підтримав на своєму засіданні Комітет iз питань фінансів, податкової та митної політики, а за два
тижні ухвалив парламент. Дивовижна оперативність напевно пояснюється тим, що наш президент і сам із сфери «креативних індустрій» і вболіває
за свій бізнес. Якщо коротко, то проголосований законопроєкт передбачає
переведення культурної сфери на знижену ставку ПДВ, а також звільнення
від ПДВ отриманих грантів. Під дію
закону підпадають кіноіндустрія, те-

■ ПАРЛАМЕНТ

«Беззубо» про Білорусь
і ще один «мовний» бій
Верховна Рада підтримала президентський бізнес,
а зі створенням ТСК по «вагнерівцях» зволікає

❙ Білоруські прапори в українській Раді.
❙ Фото з сайта glavcom.ua.
атр, концертна та музейно-виставкова діяльність, зоопарки і заповідники, готельний бізнес. А от книговидавництво, яке теж переживає не найкращі часи, друкована преса (чи знає
пан президент, скільки коштує передплата друкованого видання на рік і чи
багато людей можуть собі це дозволити?) — цих «креативних індустрій»
президентська щедрість не торкнулася. Може, тому, що вони не входять до
сфери його інтересів.
Рада також проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії ВР
України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду (№3568). А от зі створенням
ТСК по «вагнерівцях» парламент злочинно зволікає. Відповідна постанова
вже зареєстрована у Верховній Раді.
Чи набере вона голосів — залежить від
фракції «Слуга народу», думку якої
цілковито формує президент Зеленський. Здавалося б, він мав бути зацікавлений у тому, щоб розставити всі крапки над «і» в цій справі, оскільки переконаний, і це неодноразово артикулювали з його офісу, що «такої операції
не було». А зволікання і спроби зупинити створення цієї ТСК опосередковано доводять, що владі все ж є що приховувати.

«Найкращі умови» —
це російська мова
У другий парламентський день, середу, 17 вересня, патріотичні сили у
ВР виграли ще один бій за українську
мову. Цього дня на голосування було
винесено законопроєкт №3717 iз, на
перший погляд, безневинним формулюванням «щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб
без громадянства». Та за цією назвою
і бажанням створення «найкращих»
та «найбільш сприятливх умов» (так
зазначено в пояснювальній записці
до проєкту) насправді стирчать вуха
«русского міра». Оскільки «найкращі
умови» — це, виявляється, викладання іноземним студентам дисциплін
російською мовою. Чи можливо таке
в сусідній Польщі, де навчається багато українських студентів? Ні! То чому
це й досі можливо в Українi?
Як зазначає громадський діяч,
співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда, мета цього законопроєкту — навчати іноземних
студентів російською мовою замість
української чи англійської. «Заради

того, щоб лобісти законопроєкту могли і далі займатися русифікацією, бо
«им так удобней», поширюється відверта неправда, буцімто це — бажання самих іноземних абітурієнтів. Насправді цього року 9 із 10 іноземців
вступили в наші виші з-за меж колишнього СРСР, і ніяка російська мова їм
не потрібна. Решта 10% — азербайджанці, туркмени тощо — так само
можуть навчатися українською або
англійською. Російська мова потрібна не студентам, а політикам, які не
хочуть, щоб Україна була самодостатньою європейською державою», — наголошує Тарас Шамайда.
«Проєкт відправили в освітній комітет на повторне читання, а це значить, що влада знову спробує пропхати його через сесійну залу, — наголошує на своїй сторінці у «Фейсбуці» народний депутат Володимир В’ятрович.
— Більше того, 17 вересня в порядку
денному аж два ще небезпечніших
проєкти — 3077 і 3077-1, які взагалі
передбачають повну русифікацію освіти (йдеться про право здобувати освіту мовою нацменшин у закладах, які
розташовані в місцях поширення цієї
мови. — Авт.). І хоча формально освітній комітет їх не підтримав, для чогось
же ці проєкти Шуфрича і Бужанського
включили в порядок денний і виносять
у зал. Маємо бути пильними, бо режим
Зеленського все виразніше демонструє
свою антиукраїнську сутність і все тісніше зливається в обіймах з ОПЗЖ».
Утім на момент верстки номера голосування за ці законопроєкти ще не відбулося. ■

■ ДО РЕЧІ
Фракція «Європейська Солідарність» зареєструвала в парламенті проєкт закону про
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності
представників влади за публічне заперечення
тимчасової окупації частини території України
Російською Федерацією. Документ перебачає,
що будь-які заяви від представників української влади щодо законності анексії Кримського півострова та інших окупованих територій,
виправдання незаконних дій РФ щодо окупації української території будуть розглядатися як кримінальне правопорушення. Також передбачено кримінальну відповідальність за
встановлення зв’язків між представниками української влади та посадовими особами з незаконних органів, створених на окупованих територіях.

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020

Олег БОРОВСЬКИЙ
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер
Ляєн, яка досі не демонструвала особливої
публічної активності в актуальних європейських справах, виступила 16 вересня з програмною щорічною промовою на пленарному засіданні Європарламенту, повідомляє
«Франс Пресс».
Нові завдання щодо зниження викидів
парникових газів. Масштабні інвестиції в
нові технології. Створення «Європейського союзу охорони здоров’я». «Реактивна»
зовнішня політика щодо Білорусі, Росії
та Туреччини. Загальна міграційна політика і заміна Дублінської угоди про прийом біженців. Такі головні тези її промови
в Брюсселі.
Урсула фон дер Ляєн, яка очолила виконавчий орган ЄС у грудні 2019 року, вперше оглядала стан Євросоюзу перед європейськими депутатами. На її думку, нинішня
криза, викликана пандемією коронавірусу,
посилила єдність і солідарність 27 держав.
Утім, у чому саме полягає «єдність і солідарність», якщо кожна країна змагається з
пандемією власними методами, не пояснила.
Також Урсула фон дер Ляєн запропонувала посилити боротьбу з глобальним потеплінням і переглянути домовленості в
бік зниження викидів парникових газів.
До 2030 року ці викиди треба знизити на 55
відсотків у порівнянні з 1990 роком. Поки
що офіційною метою ЄС є зниження викидів
на 40%.
Стосовно міжнародної політики, то у
програмній промові глава Єврокомісії розкритикувала занадто повільне реагування ЄС на зовнішні виклики, хоча саме її відомство і покликане на них реагувати. Урсула фон дер Ляєн висловилася за зміну механізму ухвалення ключових рішень: не
одноголосно, а кваліфікованою більшістю.
Глава ЄК виступила за більш рішучу підтримку Євросоюзом протестного руху в Білорусі, але не пояснила, в чому це має полягати. Лише нагадала, що президентські вибори в країні не були ані чесними, ані вільними. «Люди в Білорусі повинні самостійно
вирішувати своє майбутнє, вони не є пішаками на чиїйсь шаховій дошці», — наголосила фон дер Ляєн.
Особливим пунктом доповіді стала вимога до «всіх країн ЄС активізувати зусилля для вирішення проблеми міграції. Прикордонні європейські країни, які беруть біженців, критикують партнерів по ЄС за недостатню допомогу і солідарність у пошуках
відповіді на загальний для Європи виклик.
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що 23 вере-

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Разом чи врозтіч?

Навальний прийшов до тями

Голова Єврокомісії виступила зі щорічною промовою
в Європарламенті

❙ Урсула фон дер Ляєн закликала європейські держави об’єднуватися у забезпеченні здоров’я
❙ людей і майбутнього планети.
сня Єврокомісія представить проєкт міграційної реформи в ЄС.
Окрім того, прозвучали деталі плану ЄС
із перезапуску економіки за рахунок загального фонду обсягом 750 млрд євро. Створення цього фонду 27 країн узгодили в липні
на безпрецедентних умовах: загальний борг
(випуск боргових облігацій від імені ЄС) та
виділення більш ніж половини коштів у
вигляді субсидій (грантів) та кредитів, що
не підлягають поверненню. 20% коштів загальноєвропейського фонду підуть на інвестиції в IT-технології. А 30% усієї позики
складуть гроші, отримані на ринку шляхом
випуску так званих «зелених» боргових облігацій (цінні папери, що випускаються для
залучення коштів на фінансування проєктів, пов’язаних з охороною / поліпшенням
навколишнього середовища).
Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність посилення єдності й координації
країн ЄС у питаннях охорони здоров’я, що
досі лишаються в компетенції влади кожної
держави. Вона оголосила про намір створи-

ти європейське агентство біомедичних досліджень і розробок за американською моделлю. У США Управління перспективних
біомедичних досліджень і розробок міністерства охорони здоров’я (BARDA) володіє
значним бюджетом для роботи з фармацевтичними компаніями. Ці кошти йдуть на
інвестиції та страхування ризиків, що виникають при розробці й виробництві ліків
і вакцин.
Глава Єврокомісії також засудила так
званий «Вакцинний націоналізм» держав,
що йдуть на мільярдні витрати в умовах
жорсткої конкуренції за майбутні поставки вакцин від COVID-19. «Отримати вакцину недостатньо, до неї потрібно забезпечити
рівний доступ усім, бо ніхто з нас не буде в
безпеці, поки ми всі не будемо в безпеці», —
наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Промова «Про стан Європейського Союзу» є головним виступом голови Єврокомісії, який виголошується щороку у вересні і заявляє наміри виконавчого органу ЄС
на рік уперед. ■

■ СУСІДИ

Реактор
від диктаторів
Запуск першої Білоруської
атомної електростанції поблизу Островця запланований на 7
листопада, заявив у середу президент Олександр Лукашенко.
Цей день досі відзначається в
Білорусі як свято Жовтневої
революції. «Я запрошую всіх. Я
думаю, що в цей знаменний для
нас день ми зможемо бути там і
сказати, що у нас є перша електроенергія, отримана від нашої
електростанції», — сказав Лукашенко в середу, під час зустрічі з так званими «політичними активістами».
На початку серпня у перший
із двох реакторів електростанції завантажили перше ядерне
паливо. Білоруська атомна
електростанція будується у
Гродненській області, приблизно за 20 км від міста Островець
та біля кордону з Литвою (за 50

кілометрів від литовської столиці Вільнюса), згідно з російським проєктом AES-2006. Він
подібний до того, за яким в Україні у радянські часи збудували сумнозвісну Чорнобильську
АЕС.
Електростанція складатиметься із двох енергоблоків, кожен потужністю реактора до
1200 МВт. Тренажерний зал будує Росатом і фінансується він
переважно за рахунок позики,
наданої Мінську Москвою. Згідно з планами, електростанція
повинна виробляти 18 мільярдів кіловат-годин електроенергії за рік. Введення в експлуатацію першого реактора вже
кілька разів затримувалось через технічні проблеми. Перший
блок електростанції повинен запрацювати наступного року. Через рік має бути запущений другий реактор.
Проти будівництва елект-

Cтан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального значно
покращився. Він більше не потребує
штучної вентиляції легень і може на
короткий час вставати з ліжка. Про це
в понеділок, 14 вересня, повідомили в
берлінській клініці Charite. Тим часом
президент Франції Еммануель Макрон провів із російським колегою Володимиром Путіним телефонну розмову, в якій назвав отруєння Навального «спробою вбивства». Макрон
вимагає якнайшвидшого з’ясування
обставин замаху та пошуку відповідальних. Путін, у свою чергу, назвав
такі звинувачення «необґрунтованими
закидами». Раніше дві спеціальні лабораторії у Франції та Швеції підтвердили, що причиною отруєння Навального є бойова нервово-паралітична
речовина групи «Новачок». Як зазначили в німецькому уряді, перевірку
взятих у Навального зразків аналізів
проведуть також референтні лабораторії Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Олексій Навальний
опублікував 15 вересня у себе в «Інстаграмі» перший пост після отруєння. Публікація супроводжується фотографією в оточенні сім’ї з палати в
берлінській клініці Charite. За даними
«Нью-Йорк Таймс», Навальний у розмові з представником німецької прокуратури заявив, що після одужання
збирається повернутися в Росію, щоб
продовжити свою роботу.

Тісні ведмежі обійми
Міністр оборони Росії Сергій
Шойгу в середу, 16 вересня, відвідав
столицю Білорусі для координації дій
Москви і Мінська. Про це повідомила
прес-служба білоруського міністерства оборони. Напередодні на тлі протестів у Білорусі в Брестську область
на спільні військові навчання прибули російські десантники. У повідомленні пресслужби білоруського оборонного відомства метою візиту Сергія Шойгу названо саме обговорення
питань двостороннього військового
співробітництва. Де і як відбувалася робоча поїздка міністра оборони,
не уточнювалося. За день до візиту
Шойгу до Білорусі прибули російські десантні війська. Вони мали взяти участь в навчаннях «Слов’янське
братство — 2020», які на двосторонній зустрічі обговорювали Володимир
Путін і Олександр Лукашенко. За даними міністерства оборони Білорусі,
в навчаннях візьмуть участь близько
півтори тисячі військовослужбовців.

Підсумки тридцятирічного
возз’єднання

АЕС від Росатому Лукашенко презентує
Литві на річницю комуністичного свята
Ігор ВІТОВИЧ
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❙ БілоАЕС за російські гроші помпезно відкриють у прикордонні з Литвою,
❙ віншуючи комуністичний «Червоний Жовтень».
ростанції виступає Литва, вважаючи цей об’єкт загрозою
безпеці країни. Вказують на
численні техніко-технологічні недоліки проєкту та невідповідність його засадам європейської ядерної безпеки. Цьогоріч до Литви надійшла партія з 4 мільйонів таблеток йоду
для протидії опроміненню щитовидної залози. Таблетки роздані мешканцям країни до введення в експлуатацію атомної
електростанції в Островці.
«Ми повинні залишатися
пильними і готовими відповісти, особливо коли йдеться про
захист наших жителів», — наголосив міністр охорони здоров’я

Ауреліус Верига у спеціальному комюніке, опублікованому 6 травня. Перш за все, таблетки будуть доступні тим, хто
мешкає в радіусі 30 кілометрів
від білорускої АЕС. Занепокоєна литовська влада закликала
Мінськ не завантажувати паливо, поки не будуть виконані всі
рекомендації міжнародних експертів щодо безпеки новозбудованої АЕС.
Литва роками протестує проти будівництва атомної електростанції в Островці. Вона попереджає, що об’єкт є небезпечним та загрожує національній
безпеці, природному середовищу та жителям Литви. ■

Уряд Німеччини представив
«Річний звіт про німецьку єдність —
2020». Політики стурбовані нерівними доходами німців на заході і сході і
зростанням правого екстремізму. Через три десятиліття після об’єднання
Німеччини економіка на сході країни значно зросла, однак багато що
ще належить зробити, вважає уповноважений ФРН у справах східних
земель Марко Вандервіц, якого цитує «Німецька хвиля». Згідно з «Річним звітом про стан німецької єдності
— 2020», презентованим 16 вересня,
середні економічні показники східних
федеральних земель разом із Берліном досягли 79,1 відсотка від середнього показника по країні. За словами
Вандервіца, з 1990 року східні федеральні землі в чотири рази збільшили
свою економічну міць і тепер їх можна порівняти з деякими французькими регіонами. Водночас жодна східнонімецька земля поки що не дотягує за рівнем розвитку до найбільш
слаборозвиненої із західнонімецьких.
За рівнем реальних доходів сімей окремі східні землі не поступаються західним. Так, Саксонія і Бранденбург
за цим показником наздогнали Саар.
Водночас середній рівень доходів сімей у східних землях ФРН становить
усього 88,3 відсотка від відповідного
показника в західних землях. ■
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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, 23.00, 1.15,
3.00, 5.20 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.30, 1.55, 4.50
Суспільна студія
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Світова медицина.
Японія — останні
довгожителі Окінави
11.00 Дивовижні сади.
Індонезія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.30, 1.40, 3.30,
5.50 UA:Спорт
15.25 Х/ф «Мері: створення
принцеси»
17.30 Д/ф «Планета інновацій.
Альтернативна енергія»
18.55 «Вижити в дикій
природі»
19.55 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
21.35, 3.35 «Зворотний відлік»
23.35 Перша шпальта
00.05 Бюджетники

НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»

21 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00 ТСН «ТСН-тиждень»

03.15 «Речдок»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

04.55 «Телемагазин»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.20 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.40,
15.35 «Розсміши

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.30 Х/ф «Атака Юрського
періоду»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

23.00 Сьогодні

Новини

09.30 Зоряний шлях. Нові

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

випуски

09.20, 18.00, 19.00, 1.50

10.20 Реальна містика. Нові

«Стосується кожного»

випуски

11.15, 12.25 Х/ф «У полоні

13.20, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте
16.00 Історія одного злочину

15.45 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

21.00 Т/с «Розколоті сни»
23.30, 2.00 Т/с «Ласкаво просимо

справа»

00.00 «Дубінізми-2020»

03.20 Х/ф «У ліжку з

00.20 «Танці з зірками-2020»

без дзвінка-3»

13.50 Х/ф «21 міст»

23.55 Т/с «Мереживо долі»

на Канари»
01.30 Телемагазин

Вікторією»

03.45 Реальна містика

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, 3.15, 4.10 ФізКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні часи»

13.35 Т/с «Полдарк», 16+

10.20, 14.50 Т/с «Життя

14.50 Концертна пролграма

FESTIVAL»
16.15 Д/ц «Вижити в дикій
природі»

прекрасне»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.35 Т/с «Слід»
18.00 «Супермама»
19.00 «Детектор брехні»

17.25 Д/ц «Міста і містечка.

20.15, 22.45 Т/с «І будуть люди»

Ужгород»

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
ФУТБОЛ-1
06.00, 9.50, 21.20 Yellow
06.10, 22.50 «Ювентус» —
«Сампдорія». Чемпіонат
08.00 «Рух» — «Колос».
Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45, 3.20, 5.25 Топ-матч

17.50 Д/ц «Міста і містечка.
Київ»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

18.00 Д/ц «Чудова гра»

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

18.40 Новини (із

18.00, 19.45 «Репортер».

сурдоперекладом)
19.10 Д/ф «Я - Брюс
Лі!»Fremantle
20.40 Д/ф «Річард Левове
серце»ORF

Новини

12.00 «Олександрія»
— «Ворскла». Чемпіонат
України
13.50 «Верона» — «Рома».
Чемпіонат Італії

07.10, 8.10 «Новий день»

15.40, 22.30 Футбол NEWS

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

16.00 «Інгулець» — «Десна».

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

Чемпіонат України
17.45 «Ніцца» — «ПСЖ».

13.10 «Гаряча тема»

Чемпіонат Франції

03.45 «Правда життя»

22.10 Д/ц «Великі грецькі

14.15 «За фактом»

19.30 «Олімпік» — «Минай».

міфи». ARTE

в програмі слідкуйте на
сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

22.35 Д/ц «Слово на вулиці».
ВВС
23.00 Д/ц «Дивовижні сади».
ARTE

06.05 Д/ц «Стань диким із
нами»
07.00 Новини
07.05 «Книга-мандрівка.
Україна»
07.25 М/ф «Робін Гуд»
08.10 М/ф «Сандокан»
08.40 Новини
09.00 Д/ц «Історії вулканів»
10.30 Д/ц «Двоколісні хроніки»

RAI

18.15 «Ехо України»

00.35 Чемпіонат Франції. Огляд

20.00 «Прямий ефір»

КАНАЛ «2+2»

Тримбачем. Найкраще»
00.55 «Сильна доля.
Друга ріка»
01.50 «Сильна доля. Антитіла»
02.45 «Сильна доля. Окремі
номери»
03.15 «UA:Фольк. Спогади»
04.10 «Країна на смак»
04.55 «По обіді-шоу»
05.50 Погода

06.00, 18.15 «Спецкор»

09.00 Х/ф «Подвійний
дракон»

05.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.15 Т/с «Комісар Рекс»

04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.30, 13.20 Т/с «Вирішує
Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф «Ідеальна
втеча»
16.30 Х/ф «Форсаж-4»

13.45 «Фінали Ліги чемпіонів»

04.40 Жертви краси

(2010 р. /2017 р.)

туру. Прем’єра

01.50 Т/с «Менталіст»

05.30 Органи на експорт
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 Т/с «Доктор Хто»

18.55 «Ренн» — «Монако».

10.25, 2.10 Х/ф «Далеко по

Чемпіонат Франції
20.45 Чемпіонат Франції. Огляд
туру

сусідству»
12.10 Х/ф «Сутичка в небі»
14.10 Х/ф «Неймовірна

21.40 LIVE. «Мілан»
— «Болонья». Чемпіонат
Італії

подорож містера
Співета»
16.10 «Орел і решка. Дива

23.55 «Інгулець» — «Десна».
Чемпіонат України
01.55 «Сассуоло» —
«Кальярі». Чемпіонат

світу»
18.10, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
19.10 «Орел і решка. На краю
світу»

Італії
03.55 «Ланс» — «Бордо».
Чемпіонат Франції

22.00 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
23.00 «Орел і решка.

МЕГА

08.20, 1.45 Правда життя
11.15 Пересказана історія

Чемпіонат Франції

00.00 Х/ф «Вілсон»

17.00 «Великий футбол»

03.35 «Дженоа» — «Кротоне».

06.00 «Ніцца» — «ПСЖ».

22.50 Свобода слова

Чемпіонат України

10.05, 0.35 Речовий доказ

ФУТБОЛ-2

21.30 Т/с «Пес-5»

14.15 «Рух» — «Колос».

Чемпіонат Франції
Чемпіонат Італії

Прем’єра

Перезавантаження.
Америка»
00.10 Х/ф «Супер Майк»
03.40 «Нічне життя»
ТЕТ

12.15 Світ дикої природи
13.15 Скептик

06.00 ТЕТ Мультиранок

14.15 Пережити Голокост. Війна

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного

Фредді Ноллера

разу під Полтавою

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

09.15, 10.45, 19.15 Країна У-2

10.50 «Загублений світ»

07.50, 11.50, 18.45 Yellow

16.10, 21.50 Сучасні дива

11.15, 23.45 Одного разу в Одесі

14.30 Т/с «Опер за викликом-4»

08.00 «Верона» — «Рома».

17.10 Довідник дикої

12.15 4 весілля

Чемпіонат Італії

природи

19.25 Т/с «Опер за викликом»

14.15, 2.00 Панянка-селянка

20.30 Т/с «Звонар»

09.50, 23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч

18.10 Суперчуття

16.15 Богиня шопінгу

21.35 Т/с «Булатов»

10.00 «Олімпік» — «Минай».

19.10 Брама часу

21.15 Х/ф «Місія неможлива:

01.55 «Облом.UA.»
СТБ

01.30 «Ренн» — «Монако».

07.10 Х/ф «Обман»

04.40 Еврика!

20.20 Більше ніж правда.

06.00 Бандитська Одеса

туру

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-2»

11.45 Д/ц «Всі на море!»
12.30 Х/с «Жіночий Рай», 16+

21.30 #залишайсязФутболом

23.25 «Сильна доля. Kozak
00.20 «#KіноWALL із Сергієм

Чемпіонат України

17.10 «Ситуація»

22.00 «Прямий контакт»

System»
06.00 Гімн України

16.00 «Час пік»

04.30 Скарб нації

вечір
21.40 Час-Time
22.00 Д/с «Собор
на крові»
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники
Другої світової війни»
01.30 Машина часу

16.05 Чемпіонат Франції. Огляд

Італії

02.55 «Речовий доказ»

Увага! За можливими змінами

06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/c «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти
09.00 Шалена зірка
11.00 Lе Маршрутка
12.00 Х/ф «Будинок з
приколами»
14.00 Х/ф «Вартові
Галактики»
16.10 Х/ф «Вартові
Галактики-2»
19.00 У кого більше?
21.00 Х/ф «Дуже погані
матусі»
23.00 Х/ф «Одного разу в
Римі»
01.00 Х/ф «Некромант»
02.45 Служба розшуку дітей
02.50 Зона ночі

ICTV

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.40 Новини

UA.Культура

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

08.15, 16.50, 20.50, 2.40

«прощавай»

з Україною

Леонідом Каневським»

22.45 «Гроші-2020»

на KOKTEBEL JAZZ

10.40, 22.30 Т/с «Гоморра»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок

стихії»

коміка»

«Олег Скрипка та НАОНІ

08.50 Х/ф «Не можу сказати

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.10 «Слідство вели... з

06.00 Х/ф «Республіка ШКІД»
«Випадковий свідок»

ІНТЕР

Чемпіонат України
12.00 «Ювентус» —

19.50 Секретні території
20.45 Секрети Другої світової

04.30 «102. Поліція»

«Сампдорія». Чемпіонат

22.40 Дика Бразилія

05.10 «Зловмисники»

Італії

02.50 Потойбіччя. Сни
03.55 Зворотний бік Місяця

протокол Фантом»
00.45 Країна У
03.00 Щоденники Темного
04.30 Віталька
05.50 Корисні підказки
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22 вересня
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, 23.35, 1.15,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.25, 2.00 Суспільна
студія
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Світова медицина.
Південна Корея —
повернення духів
11.00 Дивовижні сади. Велика
Британія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 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»
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 Святі та грішні
03.10 Д/ф «Заміновані
вірністю»
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»
НТН
05.45 Х/ф «Вишивальниця в
сутінках»
07.50, 16.50, 20.50, 2.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «Дівчина без
адреси»
10.45 Т/с «Гоморра»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Т/с «Переломний момент»
00.15 «Таємниці радянського
дефіциту. Ширвжиток»
01.20, 2.55 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на
сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Д/ц «Стань диким із
нами»
07.00 Новини
07.05 «Книга-мандрівка.
Україна»
07.25 М/ф «Робін Гуд»
08.10 М/ф «Сандокан»
08.40 Новини
09.10 Д/ц «Стильні подорожі»
10.10 Д/ц «Чудова гра»
10.30 Д/ц «Війни за статки»
11.25 «Втеча до села»Реалітішоу Freemantle
12.25 Х/с «Жіночий Рай», 16+ RAI
13.30 Т/с «Полдарк», 16+
14.50 «Національному
академічному оркестру
народних інструментів - 50
років!»Ювілейний концерт
16.15 Д/ц «Вижити в дикій
природі»
17.25 Д/ц «Міста і містечка.
Ужгород-2»
17.40 Д/ц «Міста і містечка.
Ужгород-1»
18.00 Д/ц «Чудова гра»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Гроші-2020», 28 серiя
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»
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15
«Міняю жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Комедія
«Свати»
22.45 «Майже колишні»
00.50 Мелодрама
«Хрещена»

ІНТЕР
05.25, 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 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Т/с «Мереживо долі»
03.20 Х/ф «Ірраціональна
людина»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски
10.20 Реальна містика. Нові
випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте
без дзвінка-3»
16.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Розколоті сни»
23.20 Контролер
00.00, 2.00 Т/с «Довга дорога до
щастя»
01.30 Телемагазин
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/c «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти
09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Дуже погані
матусі»
13.00 Суперінтуїція
15.00 Хто зверху?
17.00, 19.00 Кохання на
виживання
21.00 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
23.00 Х/ф «Хтивий дідусь»
01.00 Т/с «Підступні
покоївки»
02.50 Зона ночі
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ICTV
04.15 Скарб нації
04.20 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 Більше ніж правда
11.10 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф «Звіт з «Європи»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Інкасатор»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
21.30 Т/с «Пес-5»
22.45, 1.35 Т/с «Менталіст»
23.50 Х/ф «Адреналін»

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
18.40 Новини (із
сурдоперекладом)
19.10 Д/ц «Вердикт історії.
Ейзенхауер»
20.10 Д/ц «Таємниці
королівських вбивств».
Людвиг ІІ
20.55 Д/ц «Пишемо історію»
21.20 Д/ц «Зроблено в Україні»
21.40 Новини
22.10 Д/ц «Великі грецькі
міфи». ARTE
22.35 Д/ц «Слово на вулиці».
ВВС
23.00 Д/ц «Дивовижні сади».
ARTE
23.25 «Сильна доля. Плач
Єремії»
00.20 «Час поезії з Василем
Герасим’юком. Найкраще»
00.50 Д/ф «Висота 307.5», 12+
01.50 «Zelyonka Fest. Найкраще»
02.40 «Сильна доля. Окремі
номери»
03.05 «UA:Фольк. Спогади»
04.05 «Країна на смак»
04.55 «По обіді-шоу»
05.50 Погода
СТБ
04.40, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
06.45, 1.05 Т/с «Комісар Рекс»
08.45 «МастерШеф-8»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
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»

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»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «ДжеДАІ»
07.10 Х/ф «Рейд у
пустелю-2»
08.50, 17.15 «Загублений світ»
11.55 Х/ф «Висота»
13.25 Х/ф «Гра пам’яті»
15.20 Т/с «Рекс»
19.25 Т/с «Опер
за викликом»
20.20, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-2»
01.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 5.25 Топ-матч
06.10 «Інгулець» — «Десна».
Чемпіонат України
08.10 «Мілан» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
11.35 Фінали Ліги чемпіонів
(1999 р. /2005 р.)
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Ніцца» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
16.00 «Рух» — «Колос».
Чемпіонат України
17.45 «Ювентус» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
19.30 «Боруссія» (Д) —
«Ліверпуль». 1/4 фіналу
(2015 р. /16). Ліга Європи
УЄФА
21.15 Фінали Ліги чемпіонів
(2010 р. /2017 р.)
21.45 LIVE. «Маккабі»/«ДинамоБрест» — «Зальцбург».
Ліга чемпіонів УЄФА
23.55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
00.50 «Олімпік» — «Минай».
Чемпіонат України
02.40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
03.35 «Славія» —
«Мідтьюлланн»/«Янг
Бойз». Ліга чемпіонів
УЄФА

09.35, 3.15, 4.10 ФізКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні
часи»
12.30 Є сенс
13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»
15.30 Час «Ч»
ФУТБОЛ-2
06.00 #залишайсязФутболом
07.00 «Фіорентина» —
«Торіно». Чемпіонат Італії
08.45, 1.45, 3.45 Топ-матч
09.00, 20.00 Олександрія»
— «Ворскла». Чемпіонат
України
10.50 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
11.45 «Ланс» — «Бордо».
Чемпіонат Франції
13.30 Yellow
13.40 «Олімпік» — «Минай».
Чемпіонат України
15.30 «Ренн» — «Монако».
Чемпіонат Франції
17.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
18.15 «Мілан» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
21.45 LIVE. «Славія»
— «Мідтьюлланн»/«Янг
Бойз». Ліга чемпіонів
УЄФА
23.55 «Ніцца» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
01.55 «Рух» — «Колос».
Чемпіонат України

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»
01.30 Машина часу

03.55 «Верона» — «Рома».
Чемпіонат Італії

14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10, 22.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
16.10, 23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.10 «Орел і решка. На краю
світу»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
00.00 Х/ф «Спокуса»
02.50 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.45 Правда життя
09.35, 0.35 Речовий доказ
10.45 Пересказана історія
11.45, 17.50 Світ дикої природи
12.45 Скептик
13.50 Секретні території
14.50 Горизонт
15.50, 21.50 Сучасні дива
16.50 Довідник дикої природи
18.50 Брама часу
19.50 Пережити Голокост. Війна
Фредді Ноллера
20.45 Хіросіма - справжня
історія
22.40 Дика Бразилія
23.40 Загадки Всесвіту
02.40 Бандитська Одеса
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40, 2.10 Т/с «Доктор Хто»
10.35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

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-2
11.15, 23.45 Одного разу в Одесі
12.15 4 весілля
14.15, 2.00 Панянка-селянка
16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Місія неможлива:
нація ізгоїв»
00.45 Країна У
03.00 Щоденники Темного
04.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
18 вересня закінчується передплата на
«Україну молоду» на четвертий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти
оцiнюють як головну нацiональну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною 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 отримуватимете газету із жовтня. А надалі, до 18 жовтня,
можна передплатити «Україну молоду», щоб отримувати газету з листопада. Передплата на «Україну
молоду» оформлюється як за електронною версією
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за
друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділеннях
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 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 оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020
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, 23.35, 1.15,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.25, 2.00 Суспільна
студія
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Світова медицина. Китай
— медична справа
монахів-воїнів
11.00 Дивовижні сади. Велика
Британія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 UA:
Спорт
15.20 «Грандіозні проєкти: Нова
Зеландія»
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
22.00 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.05 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»

НТН
05.50 Х/ф «Загублене
місто»
07.50, 16.50, 20.50, 2.55
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.40, 22.30 Т/с «Переломний
момент»
12.50 «Таємниці кримінального
світу»
14.25 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Таємниці радянського
дефіциту. Про смачну і
здорову їжу»
01.15, 3.20 «Речовий доказ»

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»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.00
«Міняю жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.45, 23.50 «Світ навиворіт-11:
Китай»
00.55 Комедія «Герой мого
часу»
02.20 Комедія «Ми купили
зоопарк»

випуски
10.20 Реальна містика. Нові
випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте
без дзвінка-3»
16.00 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»

07.20 Вар’яти

04.25 Факти

09.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
12.50 Хто проти блондинок?
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Мачо і Ботан»
23.10 Х/ф «Все або
01.40 Т/с «Підступні
покоївки»

23.30, 2.00 Т/с «Назавжди»

02.35 Служба розшуку

03.4 Реальна містика

дітей
02.40 Зона ночі

Стогнієм
11.05, 13.10 Х/ф «Інкасатор»
12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20 Х/ф «Лють»

03.35 «Гент»/«Рапід»

11.55, 17.55 Світ дикої природи

— «Динамо» (К) /«АЗ

12.55 Скептик

05.50 Погода

01.50 «Облом.UA.»

Алкмаар». Ліга чемпіонів

13.55, 19.50 Секретні території

04.30 «102. Поліція»

УЄФА

14.55 Горизонт

12.25 Х/с «Жіночий Рай» 16+
RAI

СТБ

13.30 Т/с «Полдарк» 16+
14.55 Національному оркестру

05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1

народних інструментів

07.05, 1.05 Т/с «Комісар Рекс»

– 50 років! Ювілейний

09.05 «МастерШеф-8»

06.00, 8.00, 5.25 Топ-матч

концерт, ч. 2

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

06.10 «Олександрія»

15.50 «UA:МУЗИКА. Кліпи»
16.15 Д/ц «Вижити в дикій
природі»
17.30 Д/ц «Міста і містечка.
Полтава»
17.45 Д/ц «Міста і містечка.

14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.35 Т/с «Слід»
18.00 «Супермама»

сурдоперекладом)
МакАртур»
20.10 Д/ц «Таємниці

20.15, 22.45 Т/с «І будуть люди»

10.20 «Славія» —
«Мідтьюлланн»/«Янг

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

20.55 Д/ц «Пишемо історію»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

21.25 Д/ц «Зроблено в Україні»

11.10, 12.10 «Деталі на

21.40 Новини

«Прямому»

22.10 Д/ц «Великі грецькі

13.10 «Гаряча тема»

міфи». ARTE

14.15 «За фактом»

ARTE
23.25 «Сильна доля.

Чемпіонат Франції
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

18.00 Д/ц «Чудова гра»

19.10 Д/ц «Вердикт історії.

України
08.10 «Ніцца» — «ПСЖ».

19.05 «Про що мовчать жінки»

Ужгород»
18.40 Новини (із

— «Ворскла». Чемпіонат

16.00 «Час пік»

Бойз». Ліга чемпіонів
УЄФА
12.05 «Рух» — «Колос».
Чемпіонат України

Брест» — «Зальцбург».
Ліга чемпіонів УЄФА
18.20 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
18.55 LIVE. «Рух» — «Шахтар».

Піккардійська Терція»

Чемпіонат України
21.20 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

КАНАЛ «2+2»

21.45 LIVE. «Олімпіакос»

10.50, 20.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
11.45 «Ніцца» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
13.30, 0.05 Топ-матч
13.40 «Олександрія»

«Сампдорія». Чемпіонат

02.40 «Сильна доля. Окремі
номери»
03.05 «UA:Фольк. Спогади»

08.50, 17.15 «Загублений світ»
11.25 Х/ф «Інферно»

Чемпіонат України
19.00 «Славія» —
«Мідтьюлланн»/«Янг
Бойз». Ліга чемпіонів

13.15 Х/ф «Поза законом»
15.15 Т/с «Рекс»
19.25 Т/с «Опер за викликом»

08.40, 1.00 Т/с «Доктор Хто»
10.35, 0.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10, 22.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
Перезавантаження.
Америка»
світу»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
02.40 «Нічне життя»

УЄФА
ТЕТ

21.45 LIVE. «Гент»/«Рапід»
— «Динамо» (К) /«АЗ

06.00 ТЕТ Мультиранок

Алкмаар». Ліга чемпіонів

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного

УЄФА

разу під Полтавою

02.15 «Рух» — «Шахтар».

Чемпіонат Італії

23.55 Чемпіонат Франції. Огляд
туру

К1

17.10 «Орел і решка. На краю

Італії
17.15 «Олімпік» — «Минай».

00.55 Д/ф «Одесити на

Найкраще»

23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 23.00 «Орел і решка.

08.15 М/ф «Сандокан»

01.55 «КлезмерФест.

22.40 Дика Бразилія

08.00 М/с «Юху та його друзі»

07.25 М/ф «Робін Гуд»

УЄФА

18.55 Брама часу

06.30 «Top Shop»

Чемпіонат України

2»

16.55 Довідник дикої природи

Ліга чемпіонів УЄФА

04.00 «Мілан» — «Болонья».

07.10 Х/ф «Рейд у пустелю-

висока напруга»

Брест» — «Зальцбург».

Звезда». Ліга чемпіонів

Донбасі» 12+

23.50 Х/ф «Адреналін-2:

09.00, 0.25 «Маккабі»/«Динамо-

15.30 «Ювентус» —

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

22.50, 1.40 Т/с «Менталіст»

08.45, 23.55 Yellow

Чемпіонат Італії

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

00.20 «#БібліоFUN з

Чемпіонат України

України

18.15 «Ехо України»
22.00 «Середмістя»

06.55 «Інгулець» — «Десна».

— «Ворскла». Чемпіонат

16.30 «Маккабі»/«Динамо-

21.30 Т/с «Пес-5»

20.45 Секретні файли нацистів

туру

13.55 «Мілан» — «Болонья».

17.10 «Ситуація»
20.00 «Двобій»

06.00 Чемпіонат Франції. Огляд

13.45, 19.45 Yellow

16.00 Огляд вівторка. Ліга

Прем’єра

15.55, 21.50 Сучасні дива
ФУТБОЛ-2

05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

— «Омонія»/«Црвена

10.35 Д/ц «Війни за статки»

09.15, 19.25 Надзвичайні

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-2»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

10.10 Д/ц «Чудова гра»

08.45 Факти. Ранок

20.20, 21.25 Т/с «Булатов»

06.00, 18.15 «Спецкор»

подорожі»

06.30 Ранок у великому місті

18.45, 21.05 Факти. Вечір

Найкраще»

09.10 Д/ц «Стильні

оборона

13.15 Т/с «Пес»

Ростиславом Семківим.

08.40 Новини

05.35, 10.05 Громадянська

04.50 «По обіді-шоу»

06.00 Гімн України

Україна»

04.50 Т/с «Відділ 44»

новини з Костянтином

нічого»

21.00 Т/с «Розколоті сни»
01.30 Телемагазин

04.20 Служба розшуку дітей

04.00 «Країна на смак»

шоу Freemantle

ВВС

07.05 «Книга-мандрівка.

09.30 Зоряний шлях. Нові

04.15 Еврика!

майбутнього»

11.30 «Втеча до села»Реаліті-

23.00 Д/ц «Дивовижні сади».

07.00 Новини

23.00 Сьогодні

04.05 Скарб нації

06.05 М/c «Майлз із

20.20 Секретний фронт.

https://culture.suspilne.media/

нами»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

06.00, 7.15 Kids’ Time

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»
01.30 Машина часу
03.15, 4.10 ФізКульт Ура!

22.35 Д/ц «Слово на вулиці».

06.05 Д/ц «Стань диким із

Україною

ICTV

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»

04.50 «Top Shop»

сайті UA:Культура

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з

НОВИЙ КАНАЛ

07.15, 17.10 Д/с «Бойові
машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35 Фіз Культ Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні
часи»
12.20 Гончаренко рулить

Принц Георг

в програмі слідкуйте на

05.25, 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 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Т/с «Мереживо долі»
03.20 Х/ф «Довге падіння»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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

королівських вбивст».

Увага! За можливими змінами

ІНТЕР

5 канал

03.50 «Правда життя»

UA.Культура

23 вересня

09.15, 10.45, 19.15 Країна У-2
11.15, 23.00 Одного разу в Одесі
12.15 4 весілля
14.15, 1.00 Панянка-селянка
16.15 Богиня шопінгу

МЕГА

21.15 Х/ф «Джон Вік»

00.50 «Верона» — «Рома».

06.00 Бандитська Одеса

00.00 Країна У

Чемпіонат Італії

08.35, 1.45 Правда життя

02.15 Щоденники Темного

02.40 Чемпіонат Італії. Огляд

09.45, 0.35 Речовий доказ

03.45 Віталька

10.55 Пересказана історія

05.50 Корисні підказки

туру

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020

24 вересня
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, 23.35, 1.15,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.25, 2.00 Суспільна
студія
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Світова медицина. Китай
— медицина сотні трав
11.00 Дивовижні сади. Ірландія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 UA:
Спорт
15.20 «Грандіозні проєкти:
Австралія»
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
18.55 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
19.55 «Вижити в дикій природі»
22.00 Схеми. Корупція в деталях
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»
04.05 Д/ф «Одесити на
Донбасі»

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 матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 Комедія «Свати»
21.45 «Право на владу-2020»
00.45 Драма «Холодне літо
53-го»
02.50 «Світ навиворіт»

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на
сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

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 Реальна містика. Нові
випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте
без дзвінка-3»
16.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Розколоті сни»
23.20 Слідами
00.00, 2.00 Х/ф «Сьомий
гість»
01.30 Телемагазин
02.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.15 Скарб нації

06.05 М/c «Майлз із

04.25 Еврика!

майбутнього»

04.30 Факти

07.20, 13.00, 1.50 Вар’яти

04.50 Т/с «Відділ 44»

09.00 Т/с «Мерлін»

05.35 Громадянська

10.50 Х/ф «Все або

оборона
06.30 Ранок у великому

нічого»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Мачо
і Ботан-2»
23.10 Х/ф «Зразковий
самець»
01.00 Т/с «Підступні
покоївки»
02.45 Служба розшуку

місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Лють»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с «Пес»

дітей
02.50 Зона ночі

17.00 Х/ф «Подарунок на
Різдво»

5-й 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.

12.30
13.30
14.55
16.05
16.15
17.30
17.45
18.00
18.40
19.10
20.10

20.55
21.20
21.40
22.10
22.35
23.00

06.00 Гімн України
06.05 «UA:МУЗИКА. Кліп.
LIUKU»
06.05 Д/ц «Стань диким із
нами»
07.00 Новини
07.05 «Книга-мандрівка.
Україна»
07.30 М/ф «Чорний пірат»
07.55 М/ф «Листи від Фелікса»
08.10 М/ф «Сандокан»
08.40 Новини
09.10 Д/ц «Стильні подорожі»
10.10 Д/ц «Чудова гра»
10.35 Д/ц «Війни за статки»
11.30 «Втеча до села». Реаліті-

05.25, 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 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Т/с «Мереживо долі»
02.35 Х/ф «Пропала грамота»
03.45 Х/ф «Москаль-чарівник»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

НТН
05.20 Х/ф «Очікуючи вантаж
на рейді Фучжоу біля
Пагоди»
07.55, 16.50, 20.50, 2.55
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «Вірність»
10.45, 22.30 Т/с «Переломний
момент»
12.50 «Вартість життя»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 4.05 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Таємниці радянського
дефіциту. Дайте книгу
скарг»
01.15, 3.05 «Речовий доказ»
04.55 «Top Shop»

ІНТЕР

9

23.25
00.20
00.50
01.50
02.35
03.05
03.55
04.50
05.50

шоу Freemantle
Х/с «Жіночий Рай», 16+
RAI
Т/с «Полдарк», 16+
Концертна програма
Анатолія Гнатюка, ч. 1
«UA:МУЗИКА. Кліпи»
Д/ц «Вижити в дикій
природі»
Д/ц «Міста і містечка.
Городенка»
Д/ц «Міста і містечка.
Полтава»
Д/ц «Чудова гра»
Новини (із
сурдоперекладом)
Д/ц «Вердикт історії.
Ейзенхауер»
Д/ц «Таємниці
королівських вбивст».
Людвиг ІІ
Д/ц «Пишемо історію»
Д/ц «Зроблено в Україні»
Новини
Д/ц «Великі грецькі
міфи». ARTE
Д/ц «Слово на вулиці».
ВВС
Д/ц «Дивовижні сади».
ARTE
«Сильна доля. HUDAKI
Village Band»
«#МузLove з Любою
Морозовою. Найкраще»
Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі», 12+
«Zelyonka Fest.
Найкраще»
«Сильна доля. Окремі
номери»
«UA:Фольк. Спогади»
«Країна на смак»
«По обіді-шоу»
Погода

Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 3.15, 4.10 ФізКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні
СТБ
05.15, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
09.05 «МастерШеф-8»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.35 Т/с «Слід»
18.00 «Супермама»
19.05 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «І будуть люди»
01.05 Х/ф «Побачення
наосліп»
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»
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «ДжеДАІ»
07.10 Х/ф «Рейд у
пустелю-2»
08.50 «Помста природи»
09.05, 17.15 «Загублений світ»
11.05 Х/ф «Вулкан»
13.40 Х/ф «Вхідний»
15.15 Т/с «Рекс»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.25, 21.30 Т/с «Булатов»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-2»
01.50 «Облом.UA.»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

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»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Славія» —
«Мідтьюлланн»/«Янг
Бойз». Ліга чемпіонів
УЄФА
07.45, 0.15 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.15 «Ювентус» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 «Олімпіакос»
— «Омонія»/«Црвена
Звезда». Ліга чемпіонів
УЄФА
12.05, 18.20 Yellow
12.15 «Інгулець» — «Десна».
Чемпіонат України
13.55 «Маккабі»/«ДинамоБрест» — «Зальцбург».
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
16.30 «Мілан» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
18.30 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
19.25 «Гент»/«Рапід»
— «Динамо» (К) /«АЗ
Алкмаар». Ліга чемпіонів
УЄФА
21.15 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.45 LIVE. «Баварія»
— «Севілья». Суперкубок
УЄФА 2020 р.
00.45 «Рух» — «Шахтар».
Чемпіонат України
02.25 «Ніцца» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
04.10 «Фіорентина» —
«Торіно». Чемпіонат Італії

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»
01.30 Машина часу

ФУТБОЛ-2
06.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
07.00 «Верона» — «Рома».
Чемпіонат Італії
08.45, 23.55 «Гент»/«Рапід»
— «Динамо» (К) /«АЗ
Алкмаар». Ліга чемпіонів
УЄФА
10.30, 18.00 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
11.00, 20.50 «Рух» — «Шахтар».
Чемпіонат України
12.45 «Славія» —
«Мідтьюлланн»/«Янг
Бойз». Ліга чемпіонів
УЄФА
14.30 «Ланс» — «Бордо».
Чемпіонат Франції
16.15 «Олімпіакос»
— «Омонія»/«Црвена
Звезда». Ліга чемпіонів
УЄФА
18.30 «Маккабі»/«ДинамоБрест» — «Зальцбург».
Ліга чемпіонів УЄФА
20.20, 22.40 «Тур ONLINE»
23.05 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
23.15 Yellow
23.25 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
01.45, 3.45 Топ-матч
01.55 «Інгулець» — «Десна».
Чемпіонат України
03.55 «Монпельє» — «Анже».
Чемпіонат Франції
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.35, 1.45 Правда життя
09.45, 0.35 Речовий доказ
10.55 Хіросіма - справжня
історія
11.55, 17.50 Світ дикої природи

20.20 Анти-зомбі.
Прем’єра
21.30 Т/с «Пес-5»
22.50, 1.45 Т/с «Менталіст»
23.50 Х/ф «Ідеальна
втеча»

12.55 Скептик
13.55, 19.50 Секретні території
14.55 Загадки Всесвіту
15.50, 21.50 Сучасні дива
16.50 Довідник дикої природи
18.50 Брама часу
20.45 Секретні файли нацистів
22.40 Очима пінгвінів
23.40 Горизонт
02.40 Наші
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40, 1.00 Т/с «Доктор Хто»
10.35, 0.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10, 22.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
16.10, 23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.10 «Орел і решка. На краю
світу»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
02.40 «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-2
11.15, 0.00 Одного разу в Одесі
12.15 4 весілля
14.15, 2.15 Панянка-селянка
16.15 Богиня шопінгу
21.15 Х/ф «Ізгой»
01.00 Країна У
03.05 Щоденники Темного
04.35 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020
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, 23.35, 1.15,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.25, 2.00 Суспільна
студія
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Світова медицина.
Камбоджа — клініка
Тонлесап
11.00 Дивовижні сади. Японія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 UA:
Спорт
15.20 «Грандіозні проєкти:
Австралія»
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»
19.55 «Вижити в дикій природі»
22.00 Д/ф «Світ майбутнього.
Планета Земля 2050»
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»
04.05 Д/ф «Висота 307.5»

25 вересня

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, 4.00 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 матеріали2020»
20.35 «Чистоnews-2020»
20.45 «Ліга сміху-2020»
22.05 «Вечірній квартал-2020»
23.30 Комедія «Тільки для
закоханих»
01.40 «Життя відомих людей»
05.00 «Світське життя-2020»

ІНТЕР
05.30, 23.00 «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, 15.20, 0.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 1.45 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Мир і війна»
03.15 «Чекай на мене. Україна»
04.40 «Україна вражає»
05.20 «Телемагазин»

07.55, 16.50, 20.50, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
10.45, 22.30 Т/с «Переломний
момент»

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

RAI
13.30 Т/с «Полдарк», 16+
14.55 Концертна програма
Анатолія Гнатюка, ч. 2
16.05 «UA:МУЗИКА. Кліпи»
16.15 Д/ц «Вижити в дикій
природі»
17.30 Д/ц «Міста і містечка.
Кременець»

07.15, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 3.15, 4.10 ФізКульт
Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні
часи»

12.50, 4.00 «Правда життя»
14.55 «Легенди бандитської

18.00 Д/ц «Чудова гра»

18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Втеча. Реальні історії»
01.00, 3.00 «Речовий доказ»

18.35 Новини (із
сурдоперекладом)
19.10 Д/ц «Вердикт історії.
МакАртур»
20.10 Д/ц «Таємниці
королівських вбивств».
Принц Георг

UA.Культура
Увага! За можливими змінами

20.55 Д/ц «Пишемо історію»
21.20 Д/ц «Зроблено в Україні»

в програмі слідкуйте на

21.40 Новини

сайті UA:Культура

22.10 Д/ц «Великі грецькі

https://culture.suspilne.media/

міфи». ARTE
22.35 Д/ц «Слово на вулиці».

06.00 Гімн України
06.05 «UA:МУЗИКА. Кліп. Олег
Скрипка»
06.10 Д/ц «Стань диким із
нами»
07.00 Новини
07.05 «Книга-мандрівка.
Україна»
07.30 М/ф «Чорний пірат»
07.55 М/ф «Листи від
Фелікса»
08.10 М/ф «Сандокан»
08.40 Новини

СТБ

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски
10.20 Т/с «Рись»
14.20, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка-3»
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Жінки в
любові»
01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика

04.10 Скарб нації

06.05 М/c «Майлз із

04.15 Еврика!

майбутнього»
07.20, 1.30 Вар’яти
08.40 У кого більше?
10.40 Кохання на виживання
12.40 Шахраї в мережах
14.40 Х/ф «Мачо і Ботан»
17.00 Х/ф «Мачо і
Ботан-2»
19.00 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Зоряний

04.25 Служба розшуку
дітей
04.30, 1.25 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

десант»
23.30 Х/ф «Зразковий
самець-2»
02.45 Служба розшуку

Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15, 13.50, 16.20
Т/с «Вижити за будь-яку

дітей
02.50 Зона ночі

ціну-2»

ВВС
23.00 Д/ц «Дивовижні сади».
ARTE
23.25 «Сильна доля.

Вергелісом. Найкраще»
00.50 Д/ф «Перехрестя Балу»,
12+
01.50 «КлезмерФест.
Найкраще»
03.05 «Сильна доля. Окремі
номери»

15.30 Час «Ч»
17.20 Кендзьор
18.10 Д/с «Сумнозвісні»
19.25, 0.30 Д/с «Божевільний
світ. Гарантоване
взаємознищення»

07.20 «Врятуйте нашу сім’ю-3»

05.10 «Зловмисники»

11.25, 14.50, 18.00 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
19.00, 22.50 Т/с «Кохання з
ароматом кави»
22.45 «Історії успіху»
23.50 «Таємниці ДНК»
01.00 Х/ф «Тільки ти»
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

ФУТБОЛ-1

Ліга чемпіонів УЄФА
08.15 «Гент»/«Рапід»

10.20, 18.50 Баварія»
— «Севілья». Суперкубок
УЄФА 2020 р.
12.20, 18.20 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

13.50 «Олімпіакос»

16.00 Чемпіонат Італії.

16.30 «Рух» — «Шахтар».
Чемпіонат України

10.35 Д/ц «Війни за статки»
11.30 «Втеча до села»Реаліті-

05.50 Погода

00.00 Х/ф «Посланець»
01.45 «Облом.UA.»

Брест» — «Зальцбург».
Ліга чемпіонів УЄФА
14.00 Чемпіонат Італії. Огляд

К1

17.00 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
17.55 «Гент»/«Рапід»
— «Динамо» (К) /«АЗ
Алкмаар». Ліга чемпіонів

Передмова до туру

11.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.50 «Орел і решка. Шопінг»
Навколо світу»
15.25 «Орел і решка. На краю
світу»
16.20, 22.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.15 Х/ф «Спокусник»

УЄФА
19.40 «Мілан» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
21.30 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
21.55 LIVE. «Лілль» — «Нант».
Чемпіонат Франції
01.55 «Олімпіакос»

23.20 «Славія» —

08.40 Т/с «Доктор Хто»

14.30, 0.10 «Орел і решка.

туру

01.45, 3.45 Топ-матч

07.10 Х/ф «Вхідний»

21.55 Х/ф «Зламана стріла»

12.15, 3.55 «Маккабі»/«Динамо-

22.50 Чемпіонат Італії.

Бойз». Ліга чемпіонів

04.55 «По обіді-шоу»

10.30 «Славія» —

21.30 #залишайсязФутболом

«Мідтьюлланн»/«Янг

04.05 «Країна на смак»

02.40 Ілюзії сучасності

08.00 М/с «Юху та його друзі»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

10.10 Д/ц «Чудова гра»

чемпіонів УЄФА

23.40 Горизонт

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

18.30 Спецпроєкт «Влада

19.25 Х/ф «ХХХ»

10.00 Огляд середи. Ліга

22.40 Очима пінгвінів

06.30 «Top Shop»

Прем’єра

09.10 Д/ц «Стильні подорожі»

17.50 Дика Бразилія

Бойз». Ліга чемпіонів

Передмова до туру.

15.25 Т/с «Рекс»

УЄФА 2020 р.

УЄФА

18.00 «WATCHDOGS»

03.10 «UA:Фольк. Спогади»

16.50 Довідник дикої природи

Алкмаар». Ліга чемпіонів

16.00 «Час пік»

13.45 Х/ф «Тіньові вовки»

— «Севілья». Суперкубок

«Мідтьюлланн»/«Янг

УЄФА

11.55 Х/ф «Мегарозлом»

15.50, 21.50 Сучасні дива

— «Динамо» (К) /«АЗ

14.15 «За фактом»

09.00, 17.20 «Загублений світ»

14.50 Загадки Всесвіту

Чемпіонат України

Звезда». Ліга чемпіонів

06.00, 18.15 «Спецкор»

Прем’єра

Чемпіонат України
07.45, 13.00, 20.50 Огляд середи.

13.10 «Гаряча тема»

КАНАЛ «2+2»

23.00 «На трьох-8».

20.45 Секретні файли нацистів

— «Омонія»/«Црвена

22.00 «Міністерство правди»

Прем’єра

08.10, 23.55 «Рух» — «Шахтар».

11.10, 12.10 «Деталі на

19.00 «Ехо України»

20.10 Дизель-шоу.

18.50 Брама часу

13.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

реготала»

06.00, 14.55 «Баварія»

18.45 Факти. Вечір

08.00, 22.45 Yellow

12.50, 21.20 Yellow

17.10 «Ситуація»

ФУТБОЛ-2

17.10 Дизель-шоу

06.00 «Олімпік» — «Минай».

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
«Прямому»

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»
01.30 Машина часу

02.50 «Цілком таємно-2017»
04.30 «102. Поліція»

ALYOSHA»
00.20 «#NeoСцена з Олегом

16.35, 1.55 «На трьох»

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

05.35 Х/ф «Неділя в Тіффані»

17.45 Д/ц «Міста і містечка.
Городенка»

Одеси»

Україною

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

5 канал

12.25 Х/с «Жіночий Рай», 16+
05.55 Х/ф «Тупик»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з

НОВИЙ КАНАЛ

12.45, 15.45 Факти. День

шоу Freemantle
НТН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

19.50 Х/ф «Спокусник-2»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
01.10 «Бійцівський клуб»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ

— «Омонія»/«Црвена

06.00 ТЕТ Мультиранок

Звезда». Ліга чемпіонів

08.15, 9.45, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою

УЄФА

09.15, 10.45, 19.15 Країна У-2

УЄФА

МЕГА

11.15, 0.30 Одного разу в Одесі

01.10 Чемпіонат Франції.

06.00 Бандитська Одеса

12.15 4 весілля

Передмова до туру

08.30, 1.45 Правда життя

14.15, 2.45 Панянка-селянка

09.40, 0.35 Речовий доказ

16.15 Богиня шопінгу

— «Ворскла». Чемпіонат

10.50 Погляд зсередини

21.15 Х/ф «Хоробре серце»

України

11.50 Світ дикої природи

01.45 Країна У

12.50 Скептик

03.45 Теорія зради

13.50, 19.50 Секретні території

04.30 Віталька

01.40 «Олександрія»

03.40 «Лілль» — «Нант».
Чемпіонат Франції

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020

26 вересня
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.15 Додолики

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих
людей»

06.25, 6.35, 6.40, 6.50, 8.15, 8.20
Веселі саморобки

ІНТЕР
06.00 «Слово предстоятеля»
06.05 Х/ф «Розлучення з

08.00 «Сніданок. Вихідний»

хвостом»

10.00 «Світ навиворіт»

08.00 «Шість соток»

06.30, 6.45 Книга-мандрівка

11.15 Комедія «Свати»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

06.55, 8.25 Уроки тітоньки Сови.

15.30 «Танці з

Географія-малятко
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.35,
3.50, 5.35 Новини
07.15, 8.30 М/с «Кмітливий
Сяодзі»

кухня»

зірками-2020»
19.30, 5.15 ТСН
20.15 «Чистоnews-2020»
20.20 «Маскарад»

мрій»

23.20, 0.20 «Світське життя2020»

20.00, 2.05 «Подробиці»
20.30 Концерт «Інтер. Лайма.
Рандеву»

12.00, 1.15 Пліч-о-пліч

01.20 «Ліга сміху-2020»

12.30 Школа майбутнього.

02.40 Комедія «Тільки для

Інновації у всьому світі

14.00 Х/ф «Солодка жінка»
15.50 Т/с «По різних берегах»

квартал-2020»

10.10 Х/ф «Чарівник країни

ворота»

закоханих»

22.15 Т/с «Любовь не ділиться
на два»
02.35 «Орел і решка. Шопінг»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

07.00, 15.00, 19.00

04.30 Факти

07.20, 1.40 Вар’яти

04.55 Т/с «Копи на роботі»

10.00 Орел і решка
містика
12.10 Хто зверху?

Т/с «Повернення»
17.00, 21.00 Т/с «Тростинка на

14.20 Х/ф «Телепорт»
16.10 Х/ф «Тінь»
18.20 Х/ф «Мумія»

вітрі»
20.00 Головна тема
23.00, 2.15 Т/с «Я буду чекати
тебе завжди»
01.45 Телемагазин

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

07.30, 3.00 Реальна

08.45, 15.20

ICTV

06.05 М/ф

Сьогодні

11.10 Х/ф «Покровські

22.00 «Жіночий

09.05 Енеїда

10.00 «Корисна програма»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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21.00 Х/ф «Мумія
повертається»

05.45 «На трьох»
06.50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
09.40 Т/с «Таємні двері»
12.35, 13.00 Т/с «Пес-5»
12.45 Факти. День
16.05 Х/ф «Форсаж-5:
шалена п’ятірка»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Форсаж-6»

23.50 Х/ф «Піраміда»

21.45 Х/ф «Форсаж-7»

02.40 Зона ночі

00.30 Х/ф «Арсенал»
02.10 Х/ф «Вілсон»

13.35 ХАЙ-ТЕК (інноваційна)

5 канал

археологія
14.00 Зелені міста

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

14.25 Телепродаж

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 UA Фольк. Спогади

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

15.55 Відсутність доказів.

19.00, 20.00, 21.00, 0.00,

Смерть Мерилін Монро
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час

15.35 На власні очі

09.50 Драйв

18.10 Є сенс

Економіка. Політика.

10.10, 12.15 Медекспертиза

18.40, 2.10 Машина часу

23.00 Співай Шоу

Соціум

10.30 Майстри ремонту

19.15 Особливий погляд

00.30 Д/с «Божевільний

11.10 Д/с «Відчайдушні часи»

19.35 Спостерігач

08.15 Д/с «Неймовірні

світової війни»

12.35 Невигадані історії

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

19.30 Т/с «Таємний код віри»

06.30 Час «Ч»

08.40 Натхнення

13.15, 14.15 Д/с «Крила війни»

21.20 Вечірній преЗЕдент

20.30 Д/ф «Світ майбутнього.

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові

09.30 Автопілот-новини

15.15 Гончаренко рулить

21.35, 3.00 Вікно в Америку

08.40 Новини

19.00 «МастерШеф-10»

09.10 Д/ц «Ідемо в музей»

01.10 Х/ф «Тутсі»

винаходи»

новин

22.00 Д/с «Щоденники Другої

09.40 Автопілот-тест

машини»
07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

світ. Гарантоване
взаємознищення»
03.20, 4.10 ФізКульт Ура!

Планета Земля 2050»
21.25 Д/ф «Неймовірні
винаходи»
22.00 Х/ф «Стрімголов»

10.10 Д/ц «Стильні подорожі»

00.25 Святі та грішні

11.05 Д/ц «Дика прогулянка зі

01.30, 4.40 #ВУКРАЇНІ

Сваті Таргараян»

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

12.05 Д/ц «Світ дивовижних

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

03.00 Бюджетники
04.15 Перша шпальта
05.05 Схеми. Корупція в деталях
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Ще до війни»
08.40 Х/ф «Доля людини»
10.40 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
12.30 «Наші права»
13.45 «Легенди карного
розшуку»
15.35, 2.50 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Невловимі
месники»
21.05 Х/ф «Проєкт А»
23.05 Х/ф «Проєкт А-2»
01.10 «Хвороби-вбивці»
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Правда життя»

тварин»

в програмі слідкуйте на
сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

Чемпіонат Італії
ПРЯМИЙ

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15 «Славія» —

Чемпіонат України
08.50 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру

нацистів
14.15 Діана. 7 днів
16.10, 0.00 Світ дикої природи
17.10 Дика Бразилія
18.10 Очима пінгвінів

ландшафти»

10.10 «WATCHDOGS»

УЄФА

Звезда». Ліга чемпіонів

21.00 Діана: 7 днів, які вразили

14.20 Д/ц «Землячки»

11.15, 12.15 «Акценти» з

15.20 Д/ц «Двоколісні хроніки»

Наталкою Фіцич

16.00 Д/ц «Всі на море!». ARTE

14.15, 15.15, 16.10 «Великий

17.00 Д/ц «Дивовижні сади»
18.05 Д/ф «Історії великого
кохання. Прекрасна епоха»

марафон»
17.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсяз
Футболом
11.35 «Гент»/«Рапід»

09.20 «Олімпіакос»

Віндзор

УЄФА
11.05 «Баварія» — «Севілья».

01.45 Теорія Змови

Суперкубок УЄФА 2020 р.
К1

13.15, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Минай»

06.30 «Top Shop»

18.00 «Анатомія тижня»

— «Динамо» (К) /«АЗ

— «Динамо». Чемпіонат

08.00 М/с «Кротик і Панда»

19.10 Д/ц «Ідемо в музей»

20.30 «Війна за незалежність»

Алкмаар». Ліга чемпіонів

України

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

19.55 Д/ф «Бальний Король».

21.00 «Прямий доказ»

Україна

21.30 Спецпроєкт «Влада

21.10 Д/ф «Дивовижні музеї та
де їх шукати»
21.40 Новини

реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд

22.00 Д/д «Мінливі обличчя».
Елізабет Тейлор

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою

23.00 Х/ф «Озеро диких
гусей» 18+
00.50 «Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
02.10 «КлезмерФест.
03.30 «Сучасна музика на UA:
Культура»
04.40 Х/ф «Сто тисяч»

Чемпіонат України
15.55 LIVE. «Торіно»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.30 «Неймовірна правда про
зірок»

Передмова до туру
16.55 LIVE. «Ворскла» —
України

16.45, 19.45 Yellow
3.45 Топ-матч
18.55 LIVE. «Кальярі»

19.25 LIVE. «Олександрія»
України

03.10 «Нічне життя»

20.15 Футбол NEWS

08.25 «Загублений світ»

Італії

21.55 LIVE. «Марсель»

15.10 Х/ф «Брама воїнів»
17.10 Х/ф «Легенди:
19.00 Х/ф «Обітниця

(2008 р. /2014 р.)
21.40 LIVE. «Інтер» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії

00.10 Х/ф «Рейд у
пустелю-2»
01.45 «Облом.UA.»

01.55 «Маккабі»/«Динамо-

— «Мец». Чемпіонат
Франції

03.55 «Ворскла» —

02.50 «Цілком таємно-2017»

«Маріуполь». Чемпіонат

10.55 Т/с «І будуть люди»

04.30 «102. Поліція»

України

16.55, 23.10 «Звана вечеря»

05.10 «Зловмисники»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Тваринний загін.
Код Марко Поло»

23.55 «Торіно» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
01.55 «Лілль» — «Нант».
Чемпіонат Франції
03.55 «Кальярі» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії

Брест» — «Зальцбург».
Ліга чемпіонів УЄФА

ризику»
02.15 «Бійцівський клуб»

21.25, 1.45, 3.45 Топ-матч

21.10 Фінали Ліги чемпіонів

світу»
00.10 Х/ф «Основний

— «Дніпро-1». Чемпіонат

07.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»
13.30 Х/ф «Юрські ігри»

14.15 «Орел і решка. Дива

інстинкт-2: жага

— «Лаціо». Чемпіонат

06.05 Богослужіння церкви

04.40 Т/с «Життя прекрасне»

12.00 Х/ф «Спокусник-2»

Італії

22.30 Х/ф «Фар Край»
СТБ

09.30 Х/ф «Спокусник»

16.25, 18.55 Чемпіонат Італії.

«Маріуполь». Чемпіонат

20.45 Х/ф «Підстава»

адвентистів сьомого дня

14.45, 17.45, 22.45 Yellow

— «Аталанта». Чемпіонат

17.55, 18.40, 20.55, 23.40, 1.45,

гробниця дракона»

03.40 «UA:Фольк. Спогади»

УЄФА
13.25 «Рух» — «Шахтар».

06.00 Гімн України

08.20 М/ф «Монстри і пірати»

12.15, 13.15 Секретні файли

— «Омонія»/«Црвена

Чемпіонат України

07.35 М/ф «Попелюшка»

07.00 «Рух» — «Шахтар».

Бойз». Ліга чемпіонів

мовчання»

Україна»

11.15, 23.00 Секретні території

Новини

05.50 Погода

07.05 «Книга-мандрівка.

06.00 #залишайсязФутболом

13.05 Д/ц «Альпи: снігові

23.55 «Минай» — «Динамо».

07.00 Новини

10.05 Речовий доказ

«Мідтьюлланн»/«Янг

Найкраще»
Увага! За можливими змінами

06.00 «Мілан» — «Болонья».

ФУТБОЛ-2

15.00, 16.00 «Репортер».

«Cуспільному»
UA.Культура

ФУТБОЛ-1

11.15 Х/ф «Ізгой»
14.00 Х/ф «Хоробре серце»
17.15 Х/ф «Джон Вік»
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-2

МЕГА

00.00 Країна У

05.45 Бандитський Київ

00.30 Панянка-селянка

07.35, 1.00 Містична Україна

01.45 Теорія зради

08.25, 19.10 Прихована

02.30 Віталька

реальність

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020
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.
Мудрі казки тітоньки Сови
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45,
2.35, 3.50, 5.35 Новини
07.15, 8.30 М/с «Кмітливий
Сяодзі»
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 0.15 Т/с «Таємний код
віри»
14.25 Телепродаж
15.00, 1.25 Країна пісень
16.00 Т/с «Модус»
18.00 «Історії вулканів»
18.30 «Всі на море. Мозамбік»
19.30 Д/ф «Планета інновацій.
У пошуках майбутнього
комунікацій»
19.55 Д/ф «Острови: Азорські
острови. Люди, фауна,
спосіб життя»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Створення леді»
01.15 Пліч-о-пліч
03.00 Бюджетники
04.15 #ВУКРАЇНІ
04.40 Святі та грішні
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Кисневий
голод»
07.55 «Слово предстоятеля»
08.00 «Будьте здоровi»
08.40 Т/с «Банкірші»
12.45 Х/ф «Проєкт А»
14.45 Х/ф «На золотому
ґанку сиділи»
16.05 Х/ф «Там, на невідомих
доріжках...»
17.25 Х/ф «Невловимі
месники»
19.00 Х/ф «Знову невловимі»
21.40 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
23.35 Х/ф «Проєкт А-2»
01.30 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на
сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 «UA:МУЗИКА. Кліп.
Христина Соловій»
06.10 Д/ц «Стань диким із
нами»
07.00 Новини
07.05 «Книга-мандрівка.
Україна»
07.35 М/ф «Попелюшка»
08.25 М/ф «Монстри і пірати»
08.40 Новини
09.00 «Сімейна кухня
Катрін»(Ірландія)
09.55 Д/ц «Всі на море. ARTE
10.50 Х/ф «Ромео і
Джульєтта»
12.35 Недільне богослужіння
церкви євангельських
християн-баптистів

27 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 Лотерея
«Лото-забава»
09.25 «Світ навиворіт-11:
Китай»
10.30 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські
сенсації-2020»
19.30, 5.00 ТСН
«ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2020»
00.40 Драма «Стів Джобс»
03.00 Драма «Холодне літо 53го»

ІНТЕР
04.15 «Великий бокс. Сергій
Дерев’янченко —
Джермалл Чарло»
08.00 «уДачний проєкт»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Інше життя»
12.00 Х/ф «Підкидьок»
13.30 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
18.10 Х/ф «Наслідки»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «К-19»
23.15 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
01.05 «Речдок»
03.30 Д/п «Пережити Голокост.
Війна Фредді Ноллер»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.00, 1.10 Вар’яти
07.25, 9.15 Kids’ Time
07.30 М/ф «Гноми вдома»
09.20 Х/ф «Флаббер»
11.10 Х/ф «Зоряний
десант»
13.50 Х/ф «Мумія»
16.10 Х/ф «Мумія
повертається»
19.00 Х/ф «Мумія: гробниця
Імператора
Драконів»
21.00 Х/ф «Цар
скорпіонів»
23.00 Х/ф «Омен»
02.30 Зона ночі

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35, 7.25 Анти-зомбі
06.30, 9.25 Громадянська
оборона
08.25 Секретний фронт
10.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Форсаж-6»
16.00 Х/ф «Форсаж-7»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Форсаж-8»
23.30 Х/ф «Перевізник:
спадщина»
01.25 Х/ф «Звіт з «Європи»

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні
часи»
12.25 Індійський фільм «Скарби
Давнього Храму»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко

19.15
19.35
21.25
21.30

23.10 Д/с «Сумнозвісні»
00.30 Д/с «Божевільний
світ. Гарантоване
взаємознищення»
01.55 Огляд преси
03.15, 4.20 ФізКульт Ура!

Чемпіонат України
16.55 LIVE. «Шахтар»
— «Олімпік». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Десна» — «Рух».
Чемпіонат України
21.20 «Великий футбол»
23.20 «Монако» — «Страсбур».
Чемпіонат Франції.
Прем’єра
01.25 «Наполі» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
03.30 «Бордо» — «Ніцца».
Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Наполі»
— «Дженоа». Чемпіонат
Італії
17.55 «Олександрія»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Колос»
— «Інгулець». Чемпіонат
України
21.40 LIVE. «Рома» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
23.55 «Львів» — «Зоря».
Чемпіонат України
03.55 «Шахтар» — «Олімпік».
Чемпіонат України

05.50 Сьогодні
06.50 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Жінки в
любові»
12.45 Т/с «Лист надії»
16.50, 21.00 Т/с «Кришталева
мрія»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.10, 2.15 Т/с «Ворожка»
01.45 Телемагазин
03.25 Х/ф «Сьомий
гість»
05.00 Історія одного
злочину

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

13.05 Недільне богослужіння
Української євангельської
церкви
13.35 Недільне богослужіння
Української церкви
християн віри
євангельської
14.05 Десятий ювілейний
пісенний фестиваль
«Родина» імені Назарія
Яремчука, ч. 1
15.20 Ювілейний концерт
Світлани Мирводи та
Академічного оркестру
народної та популярної
музики УР ПАТ НСТУ.
16.20 Д/ц «Землячки»
18.25 Д/п «Брюс Спрінгстін. Із
перших вуст». ВВС
19.50 Д/ф «Історії великого
кохання. Прекрасна епоха»
20.55 «Арсен і Тоня.
Фрисландія». Музична
програма
21.40 Новини
22.00 Сестри Грай. Міжнародний
фестиваль театрів ляльок
22.50 Байки Лафонтена.
Міжнародний фестиваль
театрів ляльок
23.40 «Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному»
00.40 «КлезмерФест.
Найкраще»
01.40 «Zelyonka Fest. Найкраще»
02.30 «Сучасна музика на UA:
Культура»
02.55 «UA:Фольк. Спогади»
04.50 «По обіді-шоу»
05.50 Погода
СТБ
05.15 «За двома зайцями:
невідома версія»
05.50 Х/ф «Відпустка за свій
рахунок»
08.40 «МастерШеф-10»
12.45 «Супермама»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
21.10 «Я соромлюсь свого тіла»
23.10 «Детектор брехні»

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

ПРЯМИЙ
09.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
10.00, 13.10 «Міністерство
правди»
10.30, 22.00 «П’ята колонка»
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» з
Тарасом Березовцем
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
09.00 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Літаючі мечі біля
брами Дракона»
15.20 Х/ф «Бог війни»
18.00 Х/ф «ХХХ»
20.15 Х/ф «ХХХ: новий
рівень»
22.10 Х/ф «Мегарозлом»
00.00 Х/ф «Рейд у
пустелю-2»
01.35 «Облом.UA.»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Інтер» — «Фіорентина».
Чемпіонат Італії
07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 21.25,
23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч
08.00 «Гент»/«Рапід»
— «Динамо» (К) /«АЗ
Алкмаар». Ліга чемпіонів
УЄФА
10.00, 1.55 «Торіно» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
12.00 «Ворскла» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
13.55 LIVE. «Бордо»
— «Ніцца». Чемпіонат
Франції
14.45, 16.45, 22.30 Yellow

Спостерігач
Особливий погляд
Вечірній преЗЕдент
Вечір з
Яніною Соколовою
22.00 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»

МЕГА
05.45 Бандитська Одеса
07.45, 0.55 Містична
Україна
08.40, 19.20 Прихована
реальність
10.20 Речовий доказ
11.20 Секретні файли нацистів
14.20 Діана: 7 днів, які вразили
Віндзор
16.20, 23.55 Світ дикої
природи
17.20 Очима пінгвінів
21.00 Діана. 7 днів
22.55 Секретні території
01.45 Скептик

К1
06.30
08.00
08.25
09.00
11.00

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Ух ти show»
Х/ф «Модна штучка»
Х/ф «Молодість за
страховкою»
12.45 «Орел і решка. Дива
світу»
00.30 Х/ф «Звір»
02.20 «Бійцівський клуб»
03.15 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.10 М/ф «Жаб’яче
королівство: таємниця
кришталевої жаби»
10.40 Х/ф «Золотоволоска»
12.15 Х/ф «Маленька чорна
книжка»
14.00 Х/ф «Місія неможлива:
протокол Фантом»
16.30 Х/ф «Місія неможлива:
нація ізгоїв»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 22.00, 23.30 Країна
У-2
00.00 Країна У
00.30 Панянка-селянка
01.45 Щоденники Темного
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00, 1.10, 3.15, 5.20 Топ-матч
06.10 «Марсель» — «Мец».
Чемпіонат Франції
08.00, 13.20, 17.45, 20.15 Yellow
08.10 «Олександрія»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України
10.00, 14.45, 23.00 Футбол NEWS
10.20, 12.50, 13.30, 15.55, 16.25,
18.55 «Тур ONLINE»
11.00 «Минай» — «Динамо».
Чемпіонат України
13.55 LIVE. «Львів» — «Зоря».

www.umoloda.kyiv.ua

КУЛЬТУРА
Станіслав БОНДАРЕНКО,
лауреат міжнародних та
всеукраїнських премій
Він не просто унікальний поет —
єдиний такий на весь світ! Не лише тому,
що пройшов страшний концтабір Бухенвальд, як і мій покійний батько, а потім
ще й інші «оази сталінського щастя» разом із підневільними донецькими шахтами, отже, бачив пекло як на землі, так і
під землею, та при всьому тому був і залишається у свої 95 (!) живим, діючим,
молодим поетом! Бо він досі наповнений
духом і плоттю, на відміну від його гнобителів Леніна зі Сталіним. Маяковський помилився, коли написав: «Ленин и
теперь живее всех живых...». Бо «живее
всех живых» якраз Микола Петренко, а
не ті вожді...
Співавтори його пісень — видатні композитори Мирослав Скорик («Намалюй мені ніч»), Анатолій Кос-Анатольський, Володимир Івасюк, Ігор Білозір...
У сім років першокласник Микола отримав перший «гостинець» від радянської влади — Голодомор, а коли підріс, до
«подарунків» сталінців додалися «щедроти» нацистів — Бухенвальд та інші
концтабори... Колись мене навіть лякала проспівана громовим голосом Мусліма Магомаєва пісня «Бухенвальдский
набат»: «...Сотни тысяч заживо сожженных / Строятся, строятся в шеренги к
ряду ряд»...
Коли я собі уявляв, як там було батькові, ставало моторошно... Петренко пережив і те, і пізніші лісоповали, шахти,
лісорозробні та рибні промисли Камчатки... Тож і зачин у цієї книжки відповідний, бо виходить «картата карта України»:
Чим плачу за щирість, за довіру,
За твої надії, за руїни?
Це коли б із серця здерти шкіру —
Ось тобі і карта України...
Уже пізніше уродженцю Лохвиці посміхнувся Львів, а там йому ще й посміхнувся... Стус: це було на Різдво 1972 року,
коли Василь Семенович в обладунках лицаря у Петренка колядував. Ще раніше
йому посміхнулися Максим Рильський,
Малишко, Сосюра, Тичина, Ліна Костенко, молодий Богдан Ступка, Вінграновський (про ці зустрічі є пронизливі вірші у
його ювілейній книжці «Адамові брати»,
яку буде презентовано у Львівському палаці мистецтв у понеділок 21-го вересня
(початок о 14 год.)
Микола Петренко для мене — живе
Наталія АДАМОВИЧ,
молодший науковий співробітник
Національного заповідника «Замки
Тернопілля»
У музейних збірках колекція зброї завжди викликає неабиякий інтерес серед відвідувачів. Тож актуальним і важливим є внесення змін і доповнень до діючих експозицій. Для
досягнення цього в нагоді стає
співпраця між музеями.
Національний заповідник
Замки Тернопілля вже понад 10
років тісно співпрацює з Львівським історичним музеєм. Результатом такої співпраці стали виставки живописних полотен та скульптури XVIII — початку ХІХ століття із фондів
цієї установи у Збаразькому замку і Вишневецькому палаці. А
нещодавно Львівський історичний музей надав експонати —
зразки вогнепальної та холодної
зброї часів козацької доби XVI—
XVIII століття — для експонування у Збаразькому замку.
Вогнепальна зброя з ударнокремінними замками представлена рушницями, мисливськими аркебузами та тромблоном.
Тобто у такому механізмі іскри
для запалювання порохового заряду можна було отримати шляхом одноразового удару
кременя по кресалу.
Турецькі рушниці оздоблені
перламутровими та кістяними

УКРАЇНА МОЛОДА
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На вечорі Миколи Вінграновського

Дев’яносто п’ята осінь
Патріарха
Поет
Микола Петренко
вижив у Бухенвальді
й пережив радянську
систему
свідчення того, що Небо над нами не порожнє! І те, що мені спала на думку ідея
видати нетрадиційним чином до ювілею
поета його блискучу збірку «Адамові
брати», — теж підтверджує, що Небо
над нами світле. За це ще одна моя подяка Миколі Петренку, бо ця справа
стала своєрідним лакмусовим папірцем
і перевіркою для колег і шанувальників поезії на справжність — благодійниками «Адамових братів» стали добрі й благочестиві люди — «найдуховніша сотня Майдану». Усі їхні прізвища
будуть названі у цій книжці, яка, можливо, й допоможе створити... «новую историческую общность — АНТИсоветский народ» (на відміну від брежнєвської
доктрини, озвученої на одному зі з’їздів
КПРС, про створення «новой исторической общности — советский народ»).
Душа Миколи Петренка не озлобилася, попри всі поневіряння, підкинуті на
його шляху радянською й гітлерівською
владами, — душа його не просто жива,
це — душа Переможця, душа Творця! Ті
поети й прозаїки, які творили щось у літературі «під проводом» КГБ й компартії, нехай, власне, самі розбираються з
Богом, точніше — Бог, якому видніше,
хто є хто, нехай розбирається з ними!..
А нам своє робить — ніби говорить сучасникам і нащадкам усією своєю творчістю Микола Петренко.

Львівські гостини
Ліні Костенко
Львів сам розстеля ліжники голубі,
І буде терплячим, і буде ласкавим.
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В залі, де багато вишиванок,
Де багато степу і Дніпра,
Дівчина, бентежна, як підранок,
Вірить, що кохання не вмира.
Вірить: ми не згиблі, не пропащі
У плиткій настирній маячні,
Вірить: ми закроєні на краще,
Бо ж серця — як бруньки весняні.
Правда й честь — вони ще будуть з нами,
А любов — о звісно, бо ж дива!
Вірші й вірші — кольорові плями,
Наче то веселка наплива.
Наче то купальським перебродом
Покликом у далеч пронеслось:
Ще не пісня — пісня буде згодом,
Буде щастя і незвісне щось.
Все б як слід — та серце нетерпляче
Пориває в безмір: гей, скоріш!
Дівчино вчарована, юначе,
Вслухайтесь — бо це направду вірш!

Батькова епоха

❙ Микола Петренко з Богданом Ступкою.
❙ Архівне фото.
Львів руки простягне назустріч тобі
З маленькою чашкою чорної кави.
Не бійся обіймів — вони кам’яні,
Не бійся барочної ласки-нестями:
Ти вірша запишеш на древній стіні
Супроти дубової чорної брами.
І вийдеш на площу, на ринок — у центр,
Де сто кам’яниць в небо здибились гордо.
В музеї-аптеці є мудрий рецепт,
Як вигнать з душі баламутного чорта.
Бо ж він ці докупи тасує слова
Любові і болю, наруги і слави.
А вже з-під каміння пробилась трава
І в чаші гранітній схолонула кава...

Стусова коляда
На Різдво 1972 року Василь Стус гостював у Львові, разом із друзями ходили
вертепною громадою колядувати. Василь
був сяючий — у обладунках лицаря. Завітали і до нас. Після короткого розговіння у
нашому помешканні піднялися до Романа
Іваничука, затрималися. За кілька днів Василя заарештували...

Забіліли згадки — ще натчем
На сорочку зболеній небозі...
Ти озвався — лицар із мечем! —
Колядою-співом на порозі.
І вже той вертепний переспів
Злине бла... -говісно і сяйливо, —
Щоб аж геть розпромінився Львів
Вісткою про Віфлеємське диво.
У вертепі — як велось одвіч —
Жид, і чорт, і все зухвальство юні.
Понад Львовом розкололась ніч:
Хто ж то, хто у лицарській парсуні?
Охоронець ангельських зачать,
Поводир крицевої залоги, —
Над щитом вже зводилась печать
Гордої стражденної дороги.
Ще сама запалиться свіча
Спалахом любові і відплати,
Ще свого звитяжного меча
Ти пощербиш об мордовські ґрати.
Тільки ж ти не чуєш осторог,
Шепоту відчайної зневіри,
Адже врешті народився Бог
В обладунку лицарської віри!

Нарвані м’язи, батькове сім’я,
Краплі червоні в тромбах трави...
...Ставили їх тім’ям до тім’я —
Щоб одним пострілом дві голови!..
Ні, так не завжди, це тільки символ,
Це стяг епохи, це знак на лобі...
...Ще батько юний — вже батько сивий,
І тяжко дихать людській подобі...
Там Азовсталі, там Дніпрельстани,
Там літаків яснозора хмара!..
...Приходила з обшуком, звивиста станом,
Чекістка із псевдо «Козачка Сара»!..
Батько з арешту та до арешту,
Батько з будови та на будову...
...А мати носить воду решетом,
А я малий ще — пасу корову...
Були неділі — зійшли на будні,
Були крилаті — стали безкрилі...
...Батько пророчив: «Все так не буде!..»
Батькові горло снігом забило...

Картата карта України
Чим плачу за щирість, за довіру,
За твої надії, за руїни?
Це коли б із серця здерти шкіру —
Ось тобі і карта України.
Все на нім криваві шрами, стигми,
Все на нім сльозить і мироточить;
І одвічним подивом застигли
Матерів від горя збляклі очі.
Все на нім обшарпане і рване,
Мов цькувала чорна доля псами,
Все на нім — немов Господні рани,
А чи доля, скута ланцюгами.
Навіть в мене, навіть в маловіра
Кров скипає зернями отрути...
Україно, здерта з серця шкіра,
Слово правди, Богом не почуте!.. ■

■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

До зброї...
У Збаразькому замку експонують раритети
зі Львова
вставками, коралом і парчею, а
на німецькій аркебузі зображений ведмідь.
Окрім вогнепальної зброї,
виставку доповнюють польські шаблі. Кожна з них — це окремий витвір мистецтва, адже
прикрашена рослинними та
лінійними орнаментами на металевих деталях. Одна з шабель
— зі збереженим шабельтасом,
тобто ременем, на якому її носили. Він виготовлений із тасьми жовтого і золотистого кольору, з металевими накладками
та пряжками, оздобленими такими ж орнаментами, що і деталі на шаблі.
Також відвідувачі виставки
мають змогу побачити ятаган —
загострений металевий, трохи
вигнутий клинок без хрестовини
і гарди, який був у користуванні
яничар у Османській імперії.
Ще одним, більш рідкісним,
експонатом є пірнач. Це — доволі грізна зброя, яка має форму палиці з кулеподібною голо-

вкою, до неї кріпилися від чотирьох до декількох десятків
металевих загострених пластин
— пір’їн. Така зброя наносила
важкі удари, які могли пробити обладунки суперника. Але з
часом пірначі все рідше використовували у бою, і вони стали
символом влади. Тож їхні грані
не загострювали, а оздоблювали гравіруванням. Саме такий
пірнач із рослинними орнаментами на пір’їнах експонується у
Збаразькому замку.
В експозиції представлені
ще й захисні обладунки: кольчуга, мисюрка, гусарський нагрудник та шолом. Кольчуга
— сорочка, виткана з металевих кілець простим способом
плетіння «1 в 4», тобто у кожне
кільце протягується чотири інших. Такі кільця заклепувалися або заварювалися. Завдяки
такому плетінню полотно кольчуги було досить щільним. Однак для виготовлення рукавів
використовували дрібніші кіль-

❙ Захисні обладунки XVI—XVII століття.
❙ Фото Романа ЯКЕЛЯ.
ця, для того щоб хоч якось полегшити цей обладунок. Для
захисту голови використовували мисюрку, яка складається з
навершя у вигляді опуклої верхньої пластини та кольчужної
відлоги.
Гусарський нагрудник посередині прикрашений латунним лицарським хрестом з трапецієподібними кінцями. А поряд із гусарським нагрудником
розміщений шолом, так званий
«паппенгеймер». Такий тип захисту голови є наслідуванням
польських, угорських і турець-

ких шишаків, а назва походить
від прізвища маршала М. Паппенгейма, який після служби у Польщі ввів шолом на озброєння рейтарських загонів
Австрійської імперії. У Польщі його використовували гусари наприкінці XVII — на початку XVIII століття.
Дана експозиція є прикладом еволюції технічної думки
та проявом мистецького таланту
зброярів, вираженому в плавних
лініях, вигадливих орнаментах,
які приковують погляди відвідувачів своєю красою. ■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

44-річний кременчужанин Радомир Сербін, котрий очолює
Кременчуцький перинатальний
центр ІІ рівня, а також є практикуючим лікарем-акушеромгінекологом вищої категорії,
зізнається, що про похід у гори
мріяв давно. А, як відомо, здійснити мрію ніколи не пізно.
І от, коли наш герой уже був
близьким до її здійснення, цього разу на заваді став карантин,
пов’язаний зі світовою пандемією коронавірусної інфекції,
через що гірські країни закрили
свої кордони. Туреччина стала
єдиною країною, яка приймала
українських туристів без обмежень. Тому вибір і впав на згаслий вулкан Арарат, точніше, на
один із його конусів висотою 5
тис. 165 метрів, розташований
у цій країні на кордоні з Вірменією.

■ СИЛЬНІ ДУХОМ

«Зірка» Арарату
Як директор перинатального центру підкорив омріяну вершину

❙ За словами Радомира Сербіна,
❙ на Арараті в нього вистачило сил
❙ лише на те, щоб зняти рукавиці
❙ і зробити кілька знімків.
❙ Фото надані Радомиром Сербіним.

«На висоті 4 тис. 200 метрів
мій намет стояв на скелі
на краю урвища»
— Звичайно ж, без фізичної підготовки піднятися на
«п’ятитисячник» неможливо,
— розмірковує Радомир Сербін.
— Тому я тривалий час серйозно готувався до походу в гори
під керівництвом тренера. Усе
це примудрявся поєднувати з
роботою, що було не так легко,
адже під час інтенсивних занять спортом відпочинок є не
менш важливим за самі заняття. Та оскільки я не лише керівник клініки, а й практикуючий
лікар, тобто маю нічні чергування, чи не щоденні операції, а
також виклики, що бувають навіть у вихідні, відпочити вдавалося далеко не завжди.
Оскільки Туреччина — єдина гірська країна, яка нині приймає альпіністів і де є гірська
вершина Великий Арарат, яка
заслуговує на увагу, цього літа
там зібралося вишукане альпіністське товариство, до якого приєднався і я. Звичайно
ж, узяв із собою все необхідне гірське спорядження: це й
«кішки», і одяг для захисту від
вітру, дощу та снігу, і спеціальні окуляри — самих тільки рукавиць мав три пари. Таким чином, мій рюкзак важив не багато й не мало — 30 кілограмів.
— Наша група у складі п’яти
осіб була міжнародною. Два її
учасники (зокрема і я) приїхали з України, один — із Латвії
і ще один — із країни близького зарубіжжя, — продовжує
розповідь Радомир Сербін. —
Керівник групи — один із найдосвідченіших альпіністів України, який тільки на Евересті
побував тричі, не кажучи вже
про інші гори, Валентин Сіпавін. Дуже йому вдячний. Хоч
Великий Арарат — гора з сюрпризами, він провів нас абсолютно безпечним маршрутом.
Звісно, у такому екстремальному виді спорту й активного відпочинку, як альпінізм, ти ні від
чого не застрахований. Не дивно, що про свій похід у гори я не
повідомив навіть батьків, аби ті
зайве не хвилювалися, — про
нього знали тільки мої домашні.
Саме сходження на вершину зайняло чотири дні. За цей
час потрібно було ще й акліматизуватися, тобто підготувати свій організм до понад
п’ятикілометрової висоти.
— Проблема перебування у
високих горах у тому, що, як відомо, чим вище ти піднімаєшся, тим більше падає рівень кисню в повітрі та атмосферний
тиск. Я відчув це на собі: неми-

❙ Угору по камінню, снігу та льоду.

❙ Омріяна вершина.
нуче з’являються задишка, головний біль, відсутність апетиту — прояви висотної гіпоксії.
Кисневе голодування небезпечне тим, що може спричинити
гірську хворобу, тобто значні
розлади організму, і навіть призвести до летальності. От чому
в горах так необхідна акліматизація, тобто пристосування організму до нових умов. Відтак,
піднявшись на якусь висоту, ми
потім спускалися до тієї точки,
з якої починали підйом, і там
ночували, — розказує про те,
як відбувалося саме сходження, мій співрозмовник. — Наприклад, першого дня піднялися
на висоту 3 тис. 200 метрів і там
напнули намети на ніч. Другого дня подолали шлях до висоти
4 тис. 200 метрів, після чого по-

вернулися на попередню висоту. Третього дня пройшли таку
ж саму відстань, заночувавши
вже на висоті 4 тис. 200 метрів.
І тільки четвертий день став
днем штурму вершини. Як уже
говорив, ночували в звичайному наметі. На висоті 4 тис. 200
метрів цей намет стояв на скелі
на краю урвища. Та й ночівлею це важко назвати. Адже на
такій висоті просто неможливо заснути. Ти можеш трохи задрімати від втоми, але сну все
одно не дочекаєшся. Я, скажімо, практично не спав усі три
ночі. Тобто, маючи протягом
трьох днів значне фізичне навантаження, не міг повноцінно
відпочити. Як лікар розумію,
що на висоті 4—5 тисяч метрів організм практично не від-

новлюється, тому завдання альпіністів — піднятися на вершину і якомога швидше спуститися вниз.

Ішли чотири дні, аби десять
хвилин провести на вершині
— Якщо ви практично не
спали, то де брали сили на те,
щоб іти далі? — запитую.
— Резерви організму дуже
великі, — запевняє Радомир
Сербін. — Окрім усього, ми намагалися раціонально харчуватися: не вживали важкої їжі з
надміром білків, жирів, аби не
витрачати сил організму на її
перетравлення, а щоб компенсувати недоотримані калорії,
віддавали перевагу вуглеводам.
За словами пана Радомира, в

тому нелегкому поході альпіністам допікала не лише гіпоксія, а й холод. Підйом на вершину ускладнювався тим, що вона
і взимку, і влітку покрита льодом та снігом.
— Уявіть собі, внизу температура становила плюс 30—35
градусів, а вгорі — мінус 5—10.
Без вітру така мінусова температура, може, була б навіть комфортною. Але того дня, коли ми
піднімалися на вершину, дув
холодний, пронизливий вітер,
який просто збивав із ніг. І тому
мінус 5—10 градусів сприймалися, як мінус 20. Відтак довелося добре утеплюватися: у
мене комплект одягу складався з трьох шарів. До того ж буквально перед нашим приїздом у
горах випало багато снігу, тож
ми йшли по слизькому білому
килиму, вже починаючи з висоти 4 тисячі метрів. Останній ривок розпочався о першій годині
ночі. До самого світанку пересувалися скелями лише при світлі ліхтаря. Кожен крок у буквальному сенсі слова давався дуже великими зусиллями.
Тож коли о 8-й годині ранку нарешті досягли мети, в це важко
було повірити. Ми підрахували,
що за 4 дні, йдучи по камінню,
кризі, подолали понад 30 кілометрів. І все це заради того, аби
тільки 10 хвилин провести на
вершині. Мушу сказати, в мене
там вистачило сил тільки на те,
щоб зняти рукавиці й зробити
кілька фотознімків, — констатує любитель активного відпочинку. — Після цього руки настільки заклякли, що довелося
чимшвидше надягати рукавиці.
— А чи не хотілося під час
такого нелегкого сходження
якоїсь миті розвернутися й піти
назад, до рятівного підніжжя
гори? — цікавлюся.
— Було дуже важко, але нашою ціллю була вершина, тож
ми вперто йшли вперед, — говорить пан Радомир. — Альпіністи кажуть: підкорити вершину гори неможливо — на неї
можна тільки зійти, і то лише
в тому разі, якщо гора дозволить. Але коли ти піднімаєшся
на вершину, то розумієш: людина може все, якщо цього дуже
захоче. Оце головне, що дає альпінізм: ти стаєш більш упевненим у своїх силах, щось переосмислюєш у житті. Я йшов
у гори не по гострі відчуття (у
мене їх вистачає й на роботі), а
щоб насамперед перемогти себе,
довести самому собі, що багато
на що здатен. Недаремно ж існує вислів: переможи себе — і
ти виграєш тисячі битв. ■
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СПОРТ
Мірча Луческу
румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

Григорій ХАТА
Поява Мірчи Луческу на тренерському містку київського
«Динамо» кардинально змінила
атмосферу навколо столичного
клубу. Для одних прихід іменитого наставника до керма «білосиніх» породив небезпідставну
надію на відродження їхніх великих переможних традицій.
Інші — так би мовити, спортивні опоненти киян — на власному досвіді вже встигли пересвідчитися, що на внутрішній арені
у них народжується серйозний
конкурент. При цьому окремо
поміж двома таборами стоїть
іще одне товариство, члени якого вважають, що Луческу в «Динамо» — не місце.
«Якщо хтось думає, що перемоги змінять наше ставлення до
ганебного призначення нового
тренера, то ми будемо постійно нагадувати: честь і гідність дорожчі
за будь-які результати», — динамівські ультрас продовжують виказувати категоричну незгоду з
приходом на тренерський місток
«біло-синіх» колишнього очільника «Шахтаря».
Як ідеться в останній заяві найактивнішої групи динамівських фанатів, жодні обставини не змусять їх прийняти фігуру Луческу. Водночас під орудою досвідченого румунського
наставника перегравши у одноматчевій дуелі АЗ із Нідерландів — 2:0, «Динамо» пробилося
до «плей-оф» кваліфікації Ліги
чемпіонів.
Дехто з палких шанувальників столичного клубу непросту перемогу над нідерландським колективом за ступенем
емоційного напруження порівняв з успішним подоланням динамівцями мадридського «Реалу» в чвертьфіналі Суперліги1998/1999.
Загалом, президент «білосиніх» Ігор Суркіс у віп-ложі
НСК «Олімпійського» дуже

15

«У перерві я сказав хлопцям, що потрібно трішки потерпіти. Суперник
піде вперед великими силами, і тоді у нас з’являться зони для контратак.
Дякую своїм підопічним за виконання завдання на гру».

■ ФУТБОЛ

Прагматизм класика
Не виглядаючи фаворитом у парі з лідером нідерландського футболу, «Динамо»
все-таки знайшло шлях до заключного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд. «Динамо» (Україна) — АЗ (Нідерланди) — 2:0
(Родрігеш, 49; Шапаренко, 86).

❙ Продемонструвавши терпіння, динамівці, в підсумку, двічі розписалися у воротах АЗ з Алкмаару.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
емоційно відреагував на вихід
свого клубу до заключної стадії
кваліфікації ЛЧ, де на динамівців, до слова, чекатиме зустріч
iз бельгійським «Гентом». Відзначимо, що путівку до елітраунду поточної Суперліги український та бельгійський віцечемпіони розіграють 23 та 29

Григорій ХАТА
Попри те, що дві кращі тенісистки
українського тенісу, Еліна Світоліна та
Даяна Ястремська, зазнали розгромного
фіаско на старті парного турніру в Римі
від румунського дуету Нікулеску/Халеп
— 0:6, 1:6, їхні результати в одиночному
розряді цих представницьких змагань
мають значно привабливіший вигляд.
Особистий шлях Світоліної на римських кортах розпочався із перемоги над
росіянкою Анастасією Павлюченковою,
водночас Ястремська на італійському
«Прем’єрі» здобула вже дві персональні звитяги. Після успіху в матчі з господаркою кортів Джорджі, в наступному
поєдинку друга ракетка України здолала Аманду Анісімову зі США. І дарма,
що представниця Сполучених Штатів
у другому сеті за рахунку 5:4 подавала
«на матч». Відшукавши додаткові резерви, талановита одеситка перевела другу партію на «тайбрейк», де, поступаючись (2:3), виграла п’ять очок поспіль і
вирівняла рахунок у матчі. Після болісної осічки на вирішальний сет опонентка Ястремської вийшла дещо спантеличеною. Як результат, у першому ж геймі третьої партії українці вдалося взяти
подачу суперниці. Надалі перевага Даяни в сеті зросла до двох пунктів. З таким
же «гандикапом» українка його і завершила — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. У наступному
колі Ястремській доведеться позмагатися з другою тенісисткою планети й лідером посіву в Римі — румункою Сімоною
Халеп. І хоча невтішний досвід парного протистояння з іменитою румунською
тенісисткою не обіцяє нашій співвітчизниці в турнірному плані нічого хорошо-

вересня за класичним єврокубковим регламентом.
На правах «сіяного» в цій
парі колективу боротьбу за
вихід до основного етапу турніру підопічні Луческу розпочнуть iз гостьового виїзду
до команди Яремчука, Безуса та Пластуна. До речі, завдя-

ки голу першого з них, забитому з пенальті, «Гент» у третьому кваліфайн-раунді ЛЧ переграв віденський «Рапід».
Перемогу ж динамівцям над
непростим суперником із Алкмаару в другому таймі приніс їхній джокер — гравець
збірної Люксембургу Джерсон

Родрігеш. «Думав над тим, аби
замінити його в перерві матчу,
але він попросив не робити заміну. Я йому повірив і не прогадав», — сказав після матчу Луческу.
За словами румунського
спеціаліста, здобути перемогу
над нідерландським колективом, якому, до слова, букмекери давали більше шансів на подолання третього кола кваліфікації, динамівці змогли завдяки своєму терпінню та чіткому
виконанню тактичних настанов. «У перерві я сказав хлопцям, що потрібно трішки потерпіти. Суперник піде вперед великими силами, і тоді у
нас з’являться зони для контратак. Дякую своїм підопічним
за виконання завдання на гру»,
— очільник «Динамо» розповів,
на що акцентував увагу своїх підопічних.
Маючи серйозні кадрові
проблеми, у відкритий атакувальний футбол iз непростим
опонентом Луческу вирішив не
грати. Але на шляху до групового раунду Ліги чемпіонів куди
важливішим для «біло-синіх» є
результат. Та, звісно, немаленькі призові. ■

■ ТЕНІС

Ґрунтовна підготовка
Дві найкращі тенісистки
України пробилися до 1/8
фіналу представницького
турніру в Римі
го, Даяна уже не раз доводила свою здатність ламати стереотипи.
Свого часу Сімона Халеп також виглядала непрохідною стіною для Еліни Світоліної, однак саме в Римі прима українського тенісу здобула чи не
найвизначнішу перемогу над румункою, здолавши її у фіналі італійського
«Прем’єру» в 2018 році.
Щоправда, в 2020-му Світоліна далека від своєї оптимальної форми. Виграний у Павлюченкової в Римі поєдинок
другого кола (6:3, 7:6 (7:4)) став для Еліни першим офіційним матчем після рестарту тенісного сезону. Водночас перша
ракетка України каже, що, пропустивши «Ю-Ес оупен», у неї було більше часу
для підготовки до ґрунтової частини календаря, вінцем якого, звичайно, має
стати «Ролан Гаррос».
«Усе відчувається по-іншому, адже у
мене була, напевно, найдовша підготовка до ґрунтового сезону. Відчуваю себе на
ґрунті дуже комфортно, краще рухаюсь.
Здається, що мені стало легше грати

❙ У першому офіційному після рестарту сезону поєдинку Еліна Світоліна у двох сетах
❙ переграла росіянку Анастасію Павлюченкову.
❙ Фото з сайта sport.bigmir.net.
на ґрунті, ніж це було раніше. Є хороший шанс показати високий результат,
хоча, звісно, немає гарантії, що я буду
перемагати в кожному матчі», — зазначила Світоліна.
На стадії 1/8 фіналу на Еліну чекати-

ме побачення з іще однієї росіянкою —
колишньою другою ракеткою світу, 35річною Світланою Кузнєцовою, котра
в напруженому трисетовому марафоні
обіграла представницю Естонії Анетт
Контавейт. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Щось у горлі деренчить, а нема чим промочить
В Україні склався катастрофічний стан із питною водою

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ВЕРЕСНЯ 2020

■ БАТЬКИ І ДІТИ

Магія добра від Леді Гага
Зірка презентувала антологію оповідань
про проблеми сучасної молоді
Кожен підліток переживає етап свого дорослішання по-своєму, але те, що цей
період не проходить гладко, може сказати кожен дорослий. Сьогодні є чимало спеціальної літератури на цю тему, є шкільні
чи домашні психологи, але ще років двадцять тому про ці труднощі можна було поговорити хіба що з близькими друзями, якщо
вони у підлітків є, або ж з батьками, якщо
вони зуміли побудувати довірливі стосунки зі своїми чадами. Поп-зірка Леді Гага не
мала взаєморозуміння ні з однолітками, ні
з батьками. Тавро білої ворони завдавало
чимало проблем у школі, дівчина зазнавала нападок із боку однокласників, це заганяло її в постійну депресію, але найстрашніше, що вона не могла поділитися цим із найближчою людиною — мамою. Сінтію Джерманотта виховували в такому дусі, що вона
повинна бути сильною, не говорити про свої
емоції, тому вона відчувала повсякчас незручність, коли її донька — Стефані — хотіла поговорити про свій біль, свої шкільні
неприємності, але через сором’язливість не
могла цього зробити. «Я не завжди розумі-

ла різницю між нормальним біологічним дорослішанням підлітка і реальними проблемами», — зізналася нещодавно Сінтія.
Тільки з роками Леді
Гага, ставши зіркою, змогла
порозумітися з мамою. Зараз вони чудово комунікують
і навіть відкрили в 2012 році
фонд Born this Way, який допомагає сучасній молоді справлятися зі своїми проблемами. А нещодавно 34-річна зірка презентувала
антологію оповідей, написаних
у співавторстві з мамою, до
якої ввійшла 51 розповідь
молодих людей зі всього світу (в тому числі й
самої Стефані Джерманотти). Ця книжка
— про магію добра, про дорогу від
образ до взаєморозуміння. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №89

❙ Леді Гага.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 21 до 27 вересня
Овен (21.03—20.04). Вам треба набратися сміливості й попросити пiдвищення зарплати
— начальство піде вам назустріч. Будь-яке хобі
легко перетворите на додатковий заробіток.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Телець (21.04—21.05). Службові справи порадують стабільністю. Будьте готовими і
до безсонних ночей, і до частих посиденьок у
ресторанах.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Близнюки (22.05—21.06). Ви досягнете успіху в романтичних справах. Постарайтеся
забути про комплекси, ви прекрасні й чарівні,
попереду цiкавi зустрiчi та незабутні романи.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Рак (22.06—23.07). Несподівано в житті
можуть з’явитися прихильники, які переконають
вас, що з віком ви стали ще привабливішими.
Скористайтеся шансом для нових знайомств.
Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

Лев (24.07—23.08). Не будьте ревнивими, iнакше все можете зiпсувати. Більше довiри до партнера, тоді відносини будуть ідеальними.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Діва (24.08—23.09). Спробуйте свої сили
в рекламному бізнесі. У вас багато геніальних
ідей. Агентства, почувши про ваші здібності,
завалюватимуть вас листами із запрошеннями.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Терези (24.09—23.10). Ви будете вхожі
в адміністративні кола. Заручіться підтримкою
давніх знайомих, вчасно замовлене слівце потрібній людині не завадить.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Скорпіон (24.10—22.11). У вас буде
найвищий показник успішності, залишилося
лише зробити перший крок. Не бійтеся заявляти про свої таланти.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

Стрілець (23.11—21.12). Начальство
змінить гнів на милість, тож бажано скористатися моментом і сміливо вимагати підвищення заробітної плати. Частіше прислухайтеся до
інтуїції.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Козеріг (22.12—20.01). Відрядження будуть майже щоденними, тільки встигайте підписувати вигідні угоди. Наполегливість і віра в
перемогу стануть найкращими помічниками.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Водолій (21.01—19.02). Ви знаєте ціну
своїй чарівності й не допускаєте поразок. Свого обранця ви впiзнаєте відразу, тож швидше
беріть ініціативу в свої руки.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Риби (20.02—20.03). Купідон не раз
спробує поцiлити у вас. У сердечних справах
будьте менш вибагливими, не вередуйте і прислухайтеся до коханої людини.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Захід

дощ

17 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-23 градуси, у Дніпрі біля Києва — 19.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +5...+7, удень +17...+19. Моршин: уночi +5...+7,
удень +17...+19.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Північ

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +17...+19.
Вінниця: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +17...+19.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +19...+21.
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Гетьман України, чий портрет зображено на десятигривневій банкноті. 4.
Ім’я одного з найвідоміших піратів,
який став губернатором Ямайки. 5.
Фактична столиця Швейцарії. 9. Невеликий госпіталь при військовій
частині. 10. «... без голови», знаменитий роман Майн Ріда. 11. Священний місяць у мусульман. 13. Повальне знищення людей за етнічною ознакою. 14. Тоненький коржик із прісного тіста для причастя у католиків
та протестантів. 16. Загальна назва збройних сил Третього Рейху. 19.
Осіння квітка, оспівана Ліною Костенко. 21. Професія доктора Ватсона. 23. Сторона монети з зображенням герба. 25. Острівець зелені в
пустелі, часто в місці, де є джерело.
26. Земноводне, яке в українців стало уособленням заздрості. ■
Кросворд №86
від 11—12 вересня

■ ПРИКОЛИ

19—20 вересня за прогнозами синоптиків
Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв, заморозки на поверхнi
ґрунту 0-3 градуси. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +5...+7, удень +18...+20. Пiслязавтра вночi +5...+7, мінлива
хмарність
удень +18...+20.

По горизонталі:
2. Один із способів накласти
на себе руки. 6. Пластиковий пакетик, у який кладуть документи. 7.
Царство мороку в давньогрецькій
міфології, через яке душі померлих проходять в Аїд. 8. Один із перших київських кінотеатрів. 10. Охорона, караул. 12. Популярний французький актор. 15. «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу
широкого, на Вкраїні милій» (назва
вірша). 17. Довга палка з перекладиною для миття підлоги. 18. Радянська кіноактриса, зірка фільмів
«Весна» та «Волга-Волга». 20. Назва дитячого сиропу від кашлю. 22.
«Прощавайте, ждіте волі,— гей,
на ..., всі у путь! Закипіло, зашуміло
— тільки прапори цвітуть» (Павло
Тичина). 24. Фольклорний персонаж
у народів Середньої Азії, дотепний
мандрівник і мудрець. 27. Великий
урочистий музичний твір, виконувана солістами та хором у супроводі
оркестру. 28. Найвища літургійна
служба римо-католицької церкви.
29. Дикий бик, один із символів Білорусі. 30. Авторська примітка в тексті п’єси, яка регламентує, що робити
акторам.
По вертикалі:
1. Давня назва Феодосії, де колись був один із найбільших у Криму невільницьких ринків. 2. Збори членів масової організації чи
представників певної професії. 3.
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Дружина напiдпитку повертається додому з корпоративу. Чоловiк зустрiчає її з качалкою в руках.
— Ви тiльки подивiться на нього, я його шукаю по всiх барах, а вiн
удома пельменi лiпить.
***
— Лiкарю, мiй Льова проковтнув нурофен. Що робити?
— Тепер зробiть йому головний
бiль, не пропадати ж пiгулцi.
***
— Розочко, а який у вас номер

телефона?
— А ви що, бажаєте баланс поповнити?
***
Чоловiк каже дружинi:
— Справжнiй чоловiк хоча б раз
на тиждень має не ночувати вдома.
— Так, щоб iнший чоловiк мiг
переночувати на його мiсцi.
***
Моя сусiдка лаяла двiрника 20
хвилин i жодного разу не повторилася. Виявляється, викладає росiйську мову та лiтературу.
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