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Після восьми років 

кропіткої роботи 

надрукували початковий 

текст канцеляриста Війська 

Запорозького часів 

гетьмана Івана Мазепи
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Немирівський завод став першим лотом української «спиртової» приватизації
Фото з сайта vezha.ua.
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І чемпіона можна 
бити

Літопис Величка без купюр

РИМА ТИЖНЯ

1:0
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Коли тебе все дістане, 
Ти думкою смуток руйнуй. 
Згадай: Україна — Іспанія, 
Рахунок один — нуль. 
Сяйнула нам щастя підкова 
Сяйвом своїм крізь пітьму. 
Про надію на гол Циганкова 
Ми писали тиждень тому!

■

стор. 2»

Чи звільнятимуть 

приїжджі 

гуртожитки

через коронавірус

Національна команда 

України вперше у своїй 

історії здолала титуловану 

іспанську збірну

Студенти, 
без паніки!

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,316 грн 

1 € = 33,393 грн

1 рос. руб. = 0,367 грн

Більше інформації 
та конкуренції — 
більше надходжень 
до бюджету
Заступник голови Фонду державного майна України Тарас Єлейко — про зростання 
надходжень від малої приватизації, особливості роздержавлення спиртової галузі, 
а також як не віддати наші об’єкти підставним покупцям із Російської Федерації
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«Що тільки вартують його бронебійні слова про «російські шинелі», «зближення 
правописів», «зросійщення української мови», придворних «панів» та «панство». 
Спочивайте з Богом, Олександре Даниловичу. Царство Небесне невтомному 
захисникові державної мови — оборонцю мовного фронту України...».

Тарас Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови

УКРАЇНА МОЛОДА

учнів
перебувають на самоізоляції, заявив очільник 
Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет.

Майже  110 тис.
жінок 
служать у лавах ЗСУ, констатували в 
Міноборони.

військових
священників-капе-

ланів несуть службу в Збройних силах 
i Міністерстві оборони України, повідо-
мили у пресслужбі МОУ.

українців
готові у випадку агресії захища-

ти територіальну цілісність України зі зброєю, 
згідно з результами опитування, проведеного 
Соціологічною групою «Рейтинг»

українців
вважає, що протидіяти дезінформації 

та фейкам повинні держава та власники ЗМІ — такі ре-
зультати проведеного соціологічного дослідження наво-
дить Фонд «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва.

29,76 тис. 59% 46%До  90
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СOVID-19

Студенти, 
без паніки!
Чи звільнятимуть приїжджі 
гуртожитки
Анастасія МАЙОРОВА 

 У зв’язку з пандемією СOVID-19 ситуація в 
Україні від самого початку навчального року 
в закладах освіти дуже нестабільна. І хоча в 
дитячих садочках i школах усе більш-менш 
спокійно та передбачувано, тому що переваж-
но всі діти там навчаються за місцем прожи-
вання, то студенти нашої країни й справді 
панікують. До навчання у вищих закладах ос-
віти дуже багато запитань. У деяких вишах із 
вересня виходили на навчання, потім перево-
дили студентів на дистанційне, а деякі закла-
ди освiти, щоб не ризикувати, весь час працю-
вали в форматі online.
 Дуже невтішна ситуація зі студентськи-
ми гуртожитками. Студенти обурені нещодав-
ньою публікацією виконувача обов’язків мініс-
тра освіти і науки Сергія Шкарлета. Він у своє-
му Telegram-каналі виступив із заявою про ви-
селення студентів на місяць iз 15 жовтня по 
15 листопада з гуртожитків. За його словами, 
саме гуртожитки сьогодні є одними з місць по-
тенційної небезпеки поширення коронавірусу. 
При цьому він вважає за необхідне повернути 
кошти за проживання студентам, які ви їдуть.
 Навесні 2020 року студентам також напо-
легливо рекомендували, за можливості, на пе-
ріод карантину поїхати додому, аби уникнути 
швидкого розповсюдження небезпечного віру-
су. Тоді  більшість студентів у паніці вируши-
ли додому, але цей момент з економічного боку 
ніхто не продумав. Адже студенти, які пере-
сиджували карантин удома, за саме прожи-
вання в гуртожитку не платили, але для того, 
щоб закріплені місця залишилися за ними в 
подальшому, необхідно було сплачувати за ко-
мунальні послуги. Тобто вони платили за воду, 
світло, електроенергію, якими взагалі не ко-
ристувались на той період. Багатьох обурило 
таке ставлення до них iз боку влади, особливо 
зважаючи на дуже важке економічне станови-
ще в багатьох українських сім’ях, які вимуше-
но сиділи не один місяць без роботи на той пе-
ріод. Через це студенти занепокоєні тим, що 
ситуація повториться знову.
 Це добре, якщо дехто має змогу повернути-
ся додому, а що ж у цій ситуації робити студен-
там з інших країн, які на період навчання про-
живають у гуртожитках? В Україні, за даними 
Державного підприємства «Інфоресурс», нав-
чається понад 63 тисячі іноземних студентів у 
закладах вищої освіти. Опинитися на вулиці 
— перспектива не з найкращих.
 Офіційні звернення до студентів із жодно-
го вишу щодо виселення з гуртожитків не над-
ходили. І взагалі, примусово виселити посеред 
навчального року нікого не мають права, якщо 
заселення в гуртожиток відбувається на конт-
рактній основі, можуть вимагати лише довід-
ку про стан здоров’я.
 «Запевняю, що ніхто не буде примусово ви-
селяти вас із гуртожитків (і я обов’язково буду 
наголошувати на цій позиції на засіданнях ко-
місії ТЕБ та НС і уряду)» — згодом повідомив 
Сергій Шкарлет у своєму Telegram. 
 У будь-якому випадку, до подібних рішень 
уряду треба ставитися адекватно та з розумом. 
Варто також розуміти, що це необхідні заходи 
для попередження поширення коронавірусу. 
Хай там як, але здоров’я — найголовніше. Це 
в наших інтересах максимально знизити по-
казники захворюваності в країні. ■

Продовження теми — 14 стор.

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 У День Захисника президент Зеленський по-
бував у районі проведення Операції Об’єднаних 
сил — відвідав Центр морських операцій, тре-
нувальну базу морських піхотинців, вручив осо-
бовому складу відзнаки та нагороди. 
 Візит президента Зеленського вкотре оз-
начився скандалом. У мережі було викладено 
фото, де президент та очільник офісу сидять 
за столом iз військовослужбовцями. Причому 
очільники їдять, а перед військовослужбовця-
ми навіть тарілок немає. Пізніше пресслужба 
офісу виклала інші фото, з яких стало зрозумі-
ло, що в середу потрапила одна з перших світ-
лин серії спільної вечері, коли кухарі ще накри-
вали на стіл. 
 Протягом минулих трьох діб ситуація ли-
шається напруженою, але контрольованою. За 
цей період зафіксовано 7+5+3+6 порушень ре-
жиму припинення вогню з боку збройних фор-
мувань Російської Федерації. Знову найбільше 
провокацій було на донецькому напрямку. Із 
гранатометів різних систем та стрілецької зброї 
противник вів вогонь поблизу Авдіївки.  На ді-

лянці неподалік населеного пункту Майорськ 
— з автоматичного станкового гранатомета та 
стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з 
автоматичного станкового гранатомета против-
ник провокував наших захисників біля Новолу-
ганського, та двічі — поблизу населеного пун-
кту Камишуваха. 
 Порушення режиму припинення вогню з 
боку російсько-окупаційних військ із застосу-
ванням ручного протитанкового гранатомета 
задокументовано поблизу Зайцевого, а з ав-
томатичного станкового гранатомета — не-
подалік населених пунктів Піски та Оріхове. 
На ділянках поблизу населених пунктів Водя-
не та Новомихайлівка противник вів вогонь зі 
стрілецької зброї. А поблизу Причепилівки та 
Новотошківського — з автоматичних станкових 
гранатометів і стрілецької зброї. Також вогне-
ву активність ворога зафіксовано в районі на-
селеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці 
противник вів вогонь iз ручного протитанково-
го гранатомета та стрілецької зброї.
 У районі населених пунктів Пищевик та Во-
дяне виявлено прольоти двох БПЛА противни-
ка із перетинами лінії розмежування. Засобами 

радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил не-
гайно було здійснено радіоперекриття каналів 
управління та навігації ворожих безпілотників, 
що унеможливило подальше їх використання.
 Бойових втрат і поранень серед особового 
складу Об’єднаних сил немає. ■

НА ФРОНТІ

Кружляють ворожі дрони
Задокументовано і порушення режиму припинення 
вогню російсько-окупаційними військами 
із застосуванням протитанкового гранатомета

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 У суботу поховають відомого мовознав-
ця, професора Олександра Пономарева. Цього 
дня він мав би приймати вітання, адже 17 жов-
тня йому виповнилося б 85 років — до свого 
ювілею Олександр Данилович не дожив усього 
три дні.
 Серце професора Пономарева перестало би-
тися о 7-й ранку 14 жовтня. Кажуть, що на вели-
кі релігійні свята Господь забирає найкращих. 
Олександр Данилович відійшов у засвіти на Пок-
рову, й у царині мови він справді був найкра-
щим. Безмежно любив її, плекав, захищав і нав-
чав цього інших. «Сьогодні ми втратили не лише 
всіма знаного, без перебільшення — легендар-
ного викладача й дослідника, шанованого коле-
гу, а й Людину великої душі, чиї життя та вчинки 
надихали інших», — написали його колеги з Ін-
ституту журналістики КНУ імені Тараса Шевчен-
ка на сайті закладу. 
 Я розмовляла з паном Олександром минуло-
го четверга: ми домовилися про інтерв’ю з наго-
ди ювілею ще наприкінці вересня. Він погодив-
ся поговорити телефоном — ні в коментарях, ні 
в інтерв’ю ніколи не відмовляв. Але все відкла-
дав дату нашої розмови, мовляв, «час до ювілею 
ж іще є». У четвер попросив набрати з понеділ-
ка, оскільки в найближчі два дні «матиме інтен-
сивне лікування». В понеділок і вівторок його те-
лефон уже не відповідав. А в середу прилетіла 
ця страшна звістка. Шкода, що наше інтерв’ю не 
відбулося... Шкода, що не стало хорошої люди-
ни — палкого патріота, талановитого вченого, 
прекрасного викладача. Як ми будемо без ваших 
мудрих порад, коментарів і підказок, Олександ-
ре Даниловичу? І як же українська мова без Вас 
— її пристрасного захисника і борця за чистоту 
й культуру мовлення? 

 Прикметно, що найвідоміший із українсь-
ких мовознавців родом із російського Таганро-
га. «Моє рідне місто і всі навколишні села — це 
етнічна українська територія, яка була заселена 
вихідцями з південної Чернігівщини та Полтавщи-
ни, там навіть говірка була полтавська, — роз-
повідав він мені в 2010 році. — 1924 року їх пере-
дали Росії. До 1933–го там діяли українські шко-
ли. Коли я народився, вже української школи не 
було. Тож навчався в російській. Але вдома завж-
ди розмовляли українською, на перервах — теж. 
І всі звичаї, всі пісні в нас були українські». Нав-
чатися рідної мови було великим бажанням юно-
го Сашка Пономарева. Поїхав до Києва, вступив 
на російську філологію університету Шевченка 
(адже української в школі не вчив), а став таки 
українським філологом. Своє прізвище — Поно-
марьов — теж вважав зросійщеним, тому в Києві 
вже записався як Пономарів і не стомлювався на-
гадувати, що при відмінюванні його прізвища чер-
гуються голосні: «У першому випадку маємо за-
критий склад, а в другому — відкритий. А в за-
критому й відкритому складах чергуються голо-
сні. Тому ніч-ночі, Пономарів-Пономарева»... 
 Більша частина його життя була пов’язана з 
рідною альма-матер. Тут він викладав майже со-
рок років на факультеті журналістики, який зго-
дом став Інститутом. Торік восени Олександр Да-
нилович оголосив про завершення викладацької 
кар’єри. «Професор, як і актор, повинен вчасно 
піти, в розквіті літ», — пояснив він своє рішен-
ня. Але пообіцяв продовжувати свою наукову і 
просвітницьку діяльність, зокрема вести блог 
Олександра Пономарева на BBC, де давав від-
повіді на запитання читачів, як правильно гово-
рити і вживати ті чи інші слова. Цю просвітниць-
ку місію здійснював аж до своєї травми: у чер-
вні він упав і зламав хребці. Піднятися на ноги 
було його мрією... 

 Олександр Пономарів часто казав, що ук-
раїнську мову потрібно «агресивно захища-
ти», адже свого часу нам агресивно насаджува-
ли російську. «Вигадали термін «російськомов-
не населення». Немає такого населення! Є зро-
сійщені українці», — казав він у інтерв’ю «УМ». 
Також не був задоволений оновленим Українсь-
ким правописом, хоча й входив до складу Пра-
вописної комісії. «Я бажав би радикальніших 
змін і повного повернення до української мови. 
Але нам цього знову не дали зробити. Правопис-
на комісія була сформована так, що переважна 
більшість її членів була налаштована на те, аби 
жодних змін не проводити», — казав він. Отже, 
маємо багато настанов від пана професора, які 
нам, його учням, втілювати в життя. 
 Земля пухом і вічна пам’ять вам, учителю... 
Найщиріші співчуття рідним... 
 P.S. Час і місце прощання з професором По-
номаревим буде оприлюднено на сайті Інституту 
журналістики. ■

ВТРАТИ

Найкращий зi зросійщених українців 
У день 85-річчя професора Олександра Пономарева проведуть в останню путь

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Із 15 жовтня тимчасово припинив про-
пуск осіб контрольно-пропускний пункт «Ста-
ниця Луганська». За інформацією пресслуж-
би штабу ООС, бездіяльність окупаційної ад-
міністрації РФ призвела до швидкого поши-
рення коронавірусної інфекції COVID-19 на 
тимчасово окупованій території Луганщини. 
Враховуючи нестачу медичного персоналу та 
засобів протидії захворюванню, окупанти не 
спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію. 
Щоб зменшити поширення гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, збереження жит-
тя та здоров’я громадян, за наказом коман-
дувача Об’єднаних сил, у контрольному пунк-
ті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» в період 
iз 15 жовтня до 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2020 
року пропуск осіб через лінію розмежування 
тимчасово припиняється.
 Як виняток, за наявності документально під-
тверджених життєво важливих підстав соціаль-
но-гуманітарного характеру командувачем ОС 
може бути прийняте окреме рішення щодо про-
пуску осіб у зазначеному контрольному пункті.
 Командування Об’єднаних сил звертаєть-
ся до громадян iз розумінням поставитися до 
тимчасових обмежень i врахувати їх під час 
планування своїх поїздок через лінію розме-
жування.

■
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місце
посіла Україна в рейтингу країн 

за рівнем свободи пересування, яку вони надають 
своїм громадянам, згідно зi щорічним Індексом 
паспортів від компанії Henley&Partners.

41-ше
найкращих пошт 
світу потрапила й Укрпошта, 
похвалилися у відомстві.

є вірогідність су-
ворої зими в Ук-

раїні, спрогнозувала начальник відділу агроме-
теорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

українець
ж е р т в у в а в 

гроші благодійникам упродовж останньо-
го року, проаналізувала Програма сприян-
ня громадській активності «Приєднуйся!»

місце
за кількістю світлин у найбільшому 

фотоконкурсі планети від Вікіпедії посіла цьогоріч 
Україна, поінформував адміністратор української 
версії онлайн-енциклопедії Назар Токар.

У ТОП-30 Менше  10% Кожен 5-й 1-ше

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

ОБОРОНПРОМ

«Подарунки» 
окупантам
Некеровані авіаційні 
ракети РС-80 
пройшли успішні 
випробування 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У час російсько-української вій-
ни дуже доречними є потуги вітчиз-
няного Укроборонпрому, й одним із 
його досягнень є успішні випробу-
вання, проведені цими днями, пер-
шої партії некерованих авіаційних 
ракет РС-80. Здійснила випробуван-
ня державна акціонерна холдинго-
ва компанія «Артем», що входить до 
складу Укроборонпрому, яка й виго-
товила РС-80 для потреб державно-
го замовника — Міноборони Украї-
ни. Ракета РС-80 є розробкою влас-
ного конструкторського бюро ДАХК 
«Артем» за супроводу наукових уста-
нов Міністерства оборони України та 
являє собою поліпшену версію НАР 
С-8КОМ. (ДАХК «Артем» є виробни-
ком авіаційних керованих ракет кла-
су «повітря-повітря», автоматизова-
них комплексів для підготовки і тех-
нічного обслуговування авіаційних 
керованих засобів ураження, проти-
танкових керованих ракет, а також 
приладів та обладнання для авіацій-
них літальних апаратів).
 У повідомленні пресслужби кон-
церну йдеться: «Вогневі випробуван-
ня пройшли успішно, підтвердив-
ши відповідність продукції техніч-
ним вимогам та високим стандартам 
якості. Вироби готові до дострокової 
передачі замовнику. В компанії очі-
кують збільшення державного замо-
влення на даний перспективний вид 
боєприпасів». 
 Технічні характеристики цих гріз-
них ракет вражають і мають застави-
ти дещо остудити запал супротивни-
ка: PC-80 — некерований реактивний 
снаряд повітряного базування з куму-
лятивно-осколковою бойовою части-
ною, призначений для ураження бро-
ньованих цілей, танків, бронетранс-
портерів, САУ, а також неброньова-
них наземних цілей, ракет, пускових 
установок, радіолокаційних станцій, 
літаків на стоянках, живої сили про-
тивника, фортифікаційних споруд та 
інших цілей. Ракети РС-80 можуть за-
стосовуватися не тільки для комплек-
тації авіації, а й у складі озброєння 
перспективних наземних платформ, 
і навіть на десантно-штурмових ка-
терах. Використовується на літаках 
типу Су та МіГ, гелікоптерах типу Мі 
та Ка, а також призначені для пуску з 
блоків типу Б8 і їх модифікацій (ана-
логів).
 Максимальна швидкість раке-
ти — 625 м/с, а дальність ураження 
повітряних цілей — до 4 км, назем-
них — понад 7 км
 У концерні додали, що як стра-
тегічний виробник озброєння та вій-
ськової техніки для сил оборони та 
безпеки України, Укроборонпром 
прагне, аби в арсеналі українського 
війська було більше сучасного, якіс-
ного, високотехнологічного та надій-
ного озброєння, здатного захистити 
нашу державу та зберегти життя на-
ших військових. ■

■Ольга НАЗАРОВА

 Рожевий жовтень — 
PinkOctober — традиційний мі-
сяць, присвячений боротьбі зi 
страшним онкологічним захво-
рюванням — раком молочної 
залози, одним iз найпоширені-
ших «гендерних» онкологічних 
захворювань у всьому світі й в 
Україні зокрема. Нині в нашій 
країні ця хвороба посідає перше 
місце в структурі онкозахворю-
вань та смертності від раку в жі-
нок, однак 38% українок ніко-
ли в житті не були на прийомі у 
мамолога. Щодня 41 представ-
ниця прекрасної статi дізнаєть-
ся про те, що хвора на рак мо-
лочної залози, щодня 16 жінок 
помирають від цієї хвороби, а 
кожні 35 хвилин діагностують 
новий випадок раку грудей.
 Значною мірою причиною 
високої смертності є занед-
баність хвороби та проблема 
доступу до якісного й безкош-
товного лікування — у 25% 
діагностованих нових випад-
ків рак молочної залози було 
виявлено на пізніх стадіях, 
ранні стадії раку діагностують 
у 73% випадків. Рівень захво-

рюваності на рак молочної за-
лози має тенденцію до постій-
ного зростання в усіх країнах-
членах Всесвітньої організації 
охорони здоров’я. 
 Одна з основних причин та-
кої сумної ситуації полягає в не-
обізнаності громадян про це за-
хворювання, про можливості 
зниження ризиків його виник-
нення та відсутність доступу 
до якісної ранньої діагности-
ки, які є запорукою збережен-
ня здоров’я. На жаль, існує ве-
ликий відсоток жінок, який до 
лікарів не звертається взагалі. 
Половина дівчат 18-25 років ні-
коли не відвідувала мамолога! 
Ситуація не сильно змінюється 
і в більш дорослому віці: 38% 
українок 25-45 років сказали, 
що ніколи не обстежувалися у 
мамолога. Тільки кожна чет-
верта українка робить це що-

року. А відвідувати потрібно 
регулярно.
 В Україні немає чинних 
програм організованого мамо-
графічного скринінгу. Не вис-
тачає якісних сучасних мамо-
графів, підготовлених фахів-
ців променевої діагностики та 
менеджерів з організації ск-
ринінгових програм. «Питан-
ня ранньої діагностики раку 
молочної залози привертає все 
більше уваги з боку професіо-
налів та громадськості. Досвід 
бага тьох країн Європейсько-
го Союзу свідчить, що рання 
діагностика дозволяє знизити 
смертність жінок від раку мо-
лочної залози до 30%», — за-
значає Галина Майструк, го-
лова правління благодійного 
фонду «Здоров’я жінки і пла-
нування сім’ї».
 У форматі особливого бла-

годійного онлайн-марафону 15 
жовтня в Україні відбулася роз-
мова на цю проблемну тему, про 
яку воліють не говорити або го-
ворити пошепки. В прямому 
етері виступали провідні екс-
перти: мамологи, психологи, 
дієтологи, стилісти, космето-
логи, зірки телебачення, спор-
ту та шоу-бізнесу. Серед гостей 
та спікерів: співачки Злата Ог-
нєвіч та Анна Добриднєва, ком-
позитор Євген Хмара, популяр-
на телеведуча Надія Матвєєва, 
призер Олімпійських ігор Ган-
на Різатдінова — їх об’єднала 
небайдужість і бажання під-
тримати. Благодійний он-
лайн-марафон надав поштовх 
до можливості врятувати своє 
або чуже життя, адже всі кош-
ти, зібрані від продажу квит-
ків, перераховуються на прид-
бання мамографа. ■

ЗДОРОВ’Я

Місяць без рожевих окулярів
Жінок закликають любити себе і ходити до мамолога

■

Ірина КИРПА
Херсонська обл.

 Осінь запам’ятається жителям Велико-
копанівської ОТГ величезним полем квітів, 
які виростили місцеві активісти, створивши 
оригінальну прикрасу для свого населеного 
пункту. На експериментальній ділянці, роз-
міром у 20 соток, одночасно висадили одну 
тисячу кущів хризантем, створивши над-
звичайно прекрасні композиції з квітів.
 — Трохи сумбурно вийшло з сортами. 
Але це перший рік — ось й імпровізува-
ли, саджаючи все, що дарували нам добрі 
люди, — розповіла керівниця ОТГ Вален-
тина Костенко. — На наступний рік хри-
зантеми пересадимо за певною програ-
мою так, щоб квіти різних сортів ефектно 
доповнювали та відтіняли красу інших. 
Відмінна можливість потренуватися буде 
вже навесні наступного року, коли на ць-
ому ж полі ми висадимо п’ять тисяч сад-
жанців різних сортів тюльпанів.
 За словами Валентини Костенко, одно-

сельці охоче пішли назустріч активістам i 
подарували велику кількість посадково-
го матеріалу, а це іриси, троянди, хризан-
теми, тюльпани та інші красиві квіти. На-
гадаємо, першими провели бал хризантем 
ще кілька років тому співробітники Хер-
сонського ботанічного саду ХДУ, які тепер 
охоче дають майстер-класи зі створення 
флористичних композицій усім охочим.
 Ентузіасти своєї справи говорять, що 
хризантемовий рай символізує собою за-
криття садівничого сезону, приносить 
смуток від усвідомлення минулого та 
надію на майбутнє.
 Для всіх гостей, включаючи жителів 

Херсона й області, вхід на бал квітів — 
безкоштовний, тому кожен може не тіль-
ки відмінно провести вихідні, а й сфотог-
рафуватися в яскравих фарбах осені.
 За словами організаторів квіткових 
балів у Херсонській області, це стало від-
мінною рекламою їх діяльності на всю Ук-
раїну. Так, ентузіасти з села Любимівка не 
втомлюються радувати всіх: трохи не ці-
лий рік там проходить квітковий фести-
валь, тож можна побачити одночасно ти-
сячі тюльпанів, унікальні ніжні крокуси 
(шафран) й інші квіти.
 На майбутнє свята квітів у південній об-
ласті планують проводити ще частіше. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Коли хризантеми танцюють
Перший бал осінніх квітів матиме продовження весною

■

Анастасія МАЙОРОВА

 У Київський опері від-
бувся незвичайний концерт 
«Слава Героям!», приуроче-
ний до Дня захисника Ук-
раїни. У програмі прозвуча-
ли пісні у виконанні народ-
них артисток України, сестер 
Галі та Лесі Тельнюк, у суп-
роводi симфонічного оркест-
ру та хору театру. 
 Дуже символічним було рі-
шення включити в програму 
виконання творів таких зна-
кових поетів, як Тарас Шев-
ченко, Василь Стус, Богдан-
Ігор Антонич, Оксана Забуж-
ко та Сергій  Жадан. Співач-

ки вважають, що їхні слова 
доносять сенс необхідності бо-
ротьби кожного за себе, своїх 
близьких, свою країну. 
 І тільки-но пролунав 
третій дзвоник, у залі поча-
лася справжня магія. Голос 
дуету сестер здатен зачару-
вати кожного слухача. Та-
кий незвичний синтез поезії 
та співу в поєднанні з жіно-
чою енергією приковує увагу 
глядачів до сцени. А час, без 
перебільшення, зупиняєть-
ся... Диригенти Віктор Плос-
кіна та Ділявер Осман також 
створювали відповідний на-
стрій концерту своєю експре-
сивністю.  

 Кожну композицію співач-
ки починали з короткої перед-
мови, що допомагало слуха-
чам максимально зрозуміти 
й  відчути саме ті емоції, що 
прагнули нам передати вико-
навиці.  
 Від початку до кінця кон-
церт пронизував своєю чут-
тєвістю. Перші ряди в залі 
посідали здебільшого молоді 
курсанти, їхня реакція на ви-
конання була особливою. Пів-

тори години концерту вони за-
тамувавши подих спостеріга-
ли за дій ством. Під час вико-
нання окремих композицій, 
відчувалася шалена напруга, 
а на очі наверталися сльози. 
 Концерт «Слава героям!» 
— це прояв небайдужості, по-
дяка захисникам України. Га-
лина Тельнюк запевняє: «Му-
зика — це місток між миром і 
небом, вона може робити ней-
мовірні речі!». ■

ГЕРОЯМ – СЛАВА!

Музична подяка
Сестри Тельнюк вшановували захисників 
піснями на слова Василя Стуса і Сергія 
Жадана

■

Сестри Тельнюк.
Фото Анастасії МАЙОРОВОЇ.

❙
❙
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Максимум інформації — і цілковита 
прозорість
 ■ Тарасе Ярославовичу, в Україні сут-
тєво зросли доходи від малої приватиза-
ції. Завдяки чому вдалося цього досягти 
і чи буде виконано план за 2020 рік?
 — Відповідно до закону про Держав-
ний бюджет план надходжень від при-
ватизації на 2020 рік становить 500 млн 
грн. За підсумком 9 місяців цього року 
Фонд уже перерахував до держбюджету 
1,89 млрд грн i планує вийти на показ-
ник 3 млрд грн за підсумками року. Це 
дійсно набагато більше, ніж у минулому 
році. Для цього командою було зробле-
но велику роботу з відбудови внутрішніх 
процесів, які мали на меті значно покра-
щити якість розкриття інформації про 
об’єкти, щоб залучати якомога біль-
шу кількість потенційних інвесторів до 
аукціонів. Логіка проста: більше інфор-
мації, більша конкуренція серед інвес-
торів, вища ціна продажу, більше над-
ходжень до бюджету. 
 Для цього вся інформація про всі 
об’єкти та аукціони розміщена на сайті 
privatization.gov.ua та Прозорро.Про-
дажі. На нашому сайті ми максимально 
розкриваємо інформацію про об’єкт: все 
що знаємо ми — має знати й інвестор. На 
сайті є інформація про те, що таке прива-
тизація, як купити об’єкт, меню об’єктів 
у зрозумілому форматі і з різними філь-
трами для пошуку (за прикладом інтер-
нет-магазину), мапа об’єктів. Також 
там є посилання на первинні документи 
з кожного об’єкта. 
 Для максимального наближення 
процесу приватизації до процесу прода-
жу бізнесу в приватному секторі ми по-
чали вперше використовувати в рамках 
приватизації віртуальні кімнати даних. 
Про них варто сказати окремо. Це схо-
вища всіх документів, наявних по кож-
ному об’єкту — від технічних паспортів 
до документів на право власності, від фо-
тографії до фінансової звітності. Таким 
чином, ми використовуємо міжнародну 
практику корпоративних угод злиття/
поглинання для приватизації навіть зви-
чайного магазину. 
 ■ «Родзинкою» приватизації у ниніш-
ньому році став успіх роздержавлення 
столичного готелю «Дніпро». Які ще 
об’єкти можуть повторити його?
 — Зараз ми запустили приватизацію 
спиртової галузі, що налічує 78 об’єктів 
в Україні, активно готуємо до привати-
зації комбінати хлібопродуктів, пор-
ти та багато інших активів. Також уже 
за кілька місяців плануємо вивести 
на продаж об’єкт великої приватиза-
ції — «Об’єднану гірничо-хімічну ком-
панію».
 Проте ми прагнемо знайти інвесторів 
не тільки на великі підприємства, а й на 
інше майно, якого в державній влас-

ності тисячі, по всій Україні. І, на жаль, 
більшість iз нього не використовується. 
Тому мала приватизація — це здебіль-
шого про малий та середній бізнес, неве-
ликих приватних інвесторів. Продають-
ся і гаражі, і лазні, і склади, і турбази, 
і окремі приміщення, і невеликі будів-
лі. Загалом, наразі перелік приватиза-
ції налічує майже 900 об’єктів. 

Карантин не завадить
 ■ Наскільки, на вашу думку, доціль-
ним було забороняти велику привати-
зацію під час карантину (закон №853-
IX), у той час як мала приватизація від-
бувається успішно?
 Які наслідки може мати така заборо-
на для приватизаційних процесів у 2020 
році: на скільки може бути недовикона-
ний план і які об’єкти в наступному році 
можуть суттєво погіршити свою старто-
ву позицію?
 — Велика приватизація була заморо-
жена в умовах жорстких карантинних об-
межень. Але досвід довів, що в умовах не-
визначеності кращою стратегією є гнучке 
реагування на обставини, вміння побачити 
можливості і вчасно ними скористатись. 
 Якісна підготовка об’єкта великої 
приватизації вимагає значного періо-
ду часу, в середньому 9-11 місяців. У бе-
резні здавалося, що карантин протриває 
лише місяць-два, а отже, підготовчі ро-
боти невдовзі буде відновлено. 
 Зважаючи на результати діяльності 
Фонду з початку року, Верховна Рада 
вже зняла заборону на підготовку до 
аукціонів об’єктів великої приватиза-
ції. Отже, професійні радники зможуть 
продовжити підготовчі роботи. Наступ-
ним кроком повинно стати вилучення 
із Закону про приватизацію «карантин-
них» змін щодо заборони проведення 
аукціонів. Саме від цього рішення зале-
жить, бути чи не бути великій привати-
зації у 2020/2021 роках.
 ■ Коли, на вашу думку, буде продано 
Одеський припортовий завод, епопея із 
роздержавлення якого триває вже бага-
то років?
 — Наразі інвестиційний радник веде 
підготовку об’єкта до продажу. На жаль, 
цей об’єкт досить складний та має дуже 
велике боргове навантаження, тому його 
підготовка до продажу має врахувати всі 
особливості даного підприємства. Ми 
очікуємо, що у 2021 році аукціон буде 
оголошено.   

Росіянам не продамо! 
 ■ Як ви ставитеся до можливості пере-
дачі у приватні руки таких підприємств, 
як «Енергоатом», Укрзалізниця, Укрпош-
та, «Нафтогаз України»? Чи можна га-
рантувати, що стратегічні для держави 
підприємства у час війни не потраплять 
— через схеми з підставними особами — 

до рук російських власників?
 — Фонд державного майна є аген-
цією з підготовки та продажу об’єктів 
приватизації. Визначення того, які під-
приємства мають залишитися у держав-
ній власності, а які продані — функції 
уряду та Верховної Ради. В цілому перед-
бачається, що не приватизуватимуться 
підприємства, що забезпечують безпеку 
держави, є природними монополіями, 
мають важливе значення для суспіль-
ства або чиї послуги/товари не можуть 
виконуватися приватним бізнесом.
 Що стосується участі в приватиза-
ції осіб, пов’язаних iз Російською Феде-
рацією, то Фонд перевіряє переможців 
аукціону щодо відповідності вимогам ст. 
8 Закону України «Про приватизацію де-
ржавного і комунального майна». Серед 
інших вимог до покупця є вимога, що 
він не може бути пов’язаний iз держа-
вою-агресором, зокрема не можуть бути 
покупцями: покупці, які зареєстровані в 
офшорних зонах iз непрозорою структу-
рою власності (бенефіціари яких не роз-
криті на 100%), а також покупці, які по-
ходять iз держави-агресора. Також сама 
держава, визнана Верховною Радою де-
ржавою-агресором, а також юридичні 
особи, в яких така держава має участь, 
і особи, які перебувають під контролем 
таких юридичних осіб. Також юридичні 
особи, бенефіціарні власники 10 і більше 
відсотків акцій (часток) яких є резиден-
том держави-агресора і фізичні особи — 
громадяни та/або резиденти держави-аг-
ресора. Також не можуть бути покупця-
ми фізичні та юридичні особи, стосовно 
яких застосовано спеціальні економічні 
та інші обмежувальні заходи (санкції), а 
також пов’язані з ними особи.

«Спиртова приватизація» — 
історичний крок
 ■ Як ви прогнозуєте результати при-
ватизації заводів ДП «Укрспирт»: хто 
саме цікавиться цими підприємствами, 
наскільки успішними можуть бути тор-
ги? Якими можуть бути надходження 
від їх продажу?
 — Ми стоїмо на порозі історичної 
події у сфері приватизації — в Україні 
вже з’явився перший приватний спир-
товий завод. Приватизація спиртової 
галузі почалася з Немирівського міс-
ця провадження діяльності та зберіган-
ня спирту ДП «Укрспирт». Ми ретельно 
підготувались до цієї історичної події, 
адже мали гарантувати, що продаж від-
будеться максимально відкрито і про-
зоро та зможе зацікавити велику кіль-
кість як внутрішніх, так і зовнішніх ін-
весторів.
 Власне, перший аукціон — це показ-
ник попиту, підтвердженого грошима. 
Орієнтуючись на вартість продажу Не-
мирівського об’єкта, ми зможемо більш 

точно оцінити вартість решти спиртових 
активів, які заплановані до продажу. В 
цілому, експерти оцінювали вартість ак-
тивів ДП «Укрспирт» на рівні 2-2,5 млрд 
грн. Проте ми очікуємо, що нові власни-
ки вкладатимуть у розвиток виробниц-
тва кошти, які значно перевищать вар-
тість продажу. Будуть створені нові ро-
бочі місця, збільшені обсяги виробниц-
тва, а отже, й надходження в бюджет від 
акцизу, податків. Таким чином, пози-
тивний економічний ефект від привати-
зації спиртової галузі буде тривати дов-
го і тільки зростатиме.
 В цілому ми очікуємо на участь у при-
ватизації спиртової галузі представників 
різних сфер бізнесу — виробників горіл-
чаних виробів, біопалива, фармацевтич-
ні компанії, аграрні холдинги. Спиртові 
активи є перспективними ще й для пор-
тфельних інвесторів, які побачать вели-
чезний потенціал нового ринку. Потен-
ційно попит на український спирт є і за 
кордоном. Останні роки державна моно-
полія не дозволяла вітчизняним заводам 
бути конкурентними за ціною — в собі-
вартість виробництва наразі включають-
ся витрати від значної кількості занедба-
них виробництв, які генерують збитки. 
Як тільки діючі заводи знайдуть нових 
господарів, собівартість виробництва 
спирту впаде, і він стане цілком конку-
рентним з точки зору експорту.

Злет можливий…
 ■ Керівник ФДМУ Дмитро Сенничен-
ко заявив, що в 2021 році надходження 
від приватизації мають зрости із 6 до 12 
млрд гривень. Завдяки чому можна до-
сягти такого результату? 
 — У 2021 році ФДМУ планує отрима-
ти від приватизації 12 млрд грн за умови 
певних законодавчих змін та достатнього 
фінансування. Зокрема, йдеться про від-
повідний рівень фінансування заходів з 
підготовки об’єктів до приватизації та 
видатків на утримання Фонду, зміни за-
конодавства, що дозволить проводити 
аукціони об’єктів великої приватизації, 
а також прийняття ВРУ двох законопро-
єктів — «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо забезпечення 
права працівників державних сільсько-
господарських підприємств, установ, ор-
ганізацій на одержання земельної част-
ки (паю)», що дозволить приватизува-
ти сільськогосподарські підприємства, 
та «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України стосовно вдоскона-
лення державної політики управління та 
приватизації об’єктів державної і кому-
нальної власності, а також інституцій-
них засад діяльності Фонду державного 
майна України», що дозволить спрости-
ти, оптимізувати роботу ФДМУ та при-
скорити приватизаційні процеси.
 Взагалі, планову суму можна розби-
ти на дві складові: малу та велику прива-
тизацію. Обсяг продажів від малої при-
ватизації планується встановити на рів-
ні 3 млрд грн, що приблизно відповіда-
тиме обсягу продажів, що очікується за 
підсумками поточного, 2020 року. У ве-
ликій приватизації очікується отрима-
ти 9 млрд, звісно, якщо будуть зміни до 
законодавства і ми зможемо проводити 
такі аукціони. ■

Тарас Єлейко.❙

З МОЛОТКА

Тарас Єлейко: Більше інформації 

та конкуренції — більше 

надходжень до бюджету
Заступник голови Фонду державного майна України — про зростання надходжень від 
малої приватизації, особливості роздержавлення спиртової галузі, а також як не віддати 
наші об’єкти підставним покупцям із Російської Федерації

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

В останні роки приватизація в Україні була явищем напівміфічним: план із роздержавлення хронічно не виконувався, що ство-
рювало проблеми і для самого процесу, і для наповнення держбюджету. Сьогодні ситуація змінилася. Справжньою сенсацією 
стала приватизація готелю «Дніпро», яка показала, що попит на цікаві об’єкти в Україні є, і бізнес готовий платити високу 
ціну. 
Втім до традиційних проблем, з якими стикається приватизація в Україні, сьогодні додався новий — пандемія коронавірусу, 
яка може суттєво знизити ціни на пропоновані лоти. Та попри це влада ставить амбіційні цілі. Саме в ці дні — вперше в історії 
незалежної України — стартував процес роздержавлення у спиртовій галузі. А це означає, що в нас з’явився перший приватний 
спиртзавод, а держава фактично втрачає свою монополію у цій сфері... Та попри це у ФДМУ переконані: їм вдасться впоратися 
з викликами сьогоднішнього дня. 
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Жива пам’ять
Ім’я полковника УНР Петра 
Болбочана носитиме Третя 
бригада оперативного 
призначення НГУ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Унікальний прапор пронесли патріоти Хар-
кова від майдану Конституції до пам’ятника 
Шевченку, аби вшанувати пам’ять героїв, які 
віддали життя за незалежність України. Стяг 
довжиною 50 метрів був зшитий із знамен вій-
ськових підрозділів, громадських i волон-
терських рухів, що беруть участь у війні на Дон-
басі. 
 «Сьогодні ми святкуємо чотири свята: Пок-
рова Пресвятої Богородиці, День захисника 
України, річницю створення УПА та День ко-
зацтва, — сказав на мітингу лідер Харківсь-
кої громадської організації «Спілка Ветеранів 
АТО» Віктор Волчелюк. —  Пам’ятаємо всіх 
героїв, які віддали життя за незалежність Ук-
раїни, славимо ратників, які зараз воюють на 
Донбасі. Ми готові стати поряд iз ними, вибо-
рюючи перемогу над окупантами на Донбасі й 
у Криму на наших, українських, умовах». 
 Під час мітингу десятьох учасників бойо-
вих дій і волонтерів нагородили медалями та 
почесними відзнаками. А напередодні свята 
на фасадах шкіл №131 та №70 відкрили ме-
моріальні дошки, вшанувавши пам’ять героїв 
АТО Яни Червоної та Дмитра Арциленка.
 До речі, на честь Дня Захисника України 
Володимир Зеленський присвоїв низку імен 
військовим частинам. До цього списку пот-
рапила й дислокована в Харкові Третя бри-
гада оперативного призначення НГУ. Те-
пер цей підрозділ носитиме ім’я полковника 
УНР Петра Болбочана, який у 1917 році брав 
участь у формуванні українських військових 
частин. Зокрема, він  командував Лівобереж-
ною групою армії народної республіки. Пізні-
ше був заарештований і розстріляний у 1919 
році. ■

«Мамо, 
не плач, я 
розквітну 
весною»
Черкаси стали четвертим 
містом, у якому посадили 
алею в пам’ять про загиблих 
на війні жінок
Людмила НІКІТЕНКО

 Коли українці урочисто відзначали День 
захисника України, в Черкасах громадські ак-
тивісти садили яблуневу Алею пам’яті біля об-
ласного госпіталю ветеранів. «Неймовірно на-
сичений день, — святковий, важкий та емоцій-
ний. Черкаси стали четвертим містом, в якому 
була посаджена Алея, присвячена жінкам-ге-
роям, що загинули на війні», — зазначає чер-
кащанка Лора Когут, військовий капелан. 
 16 чудових яблунь у пам’ять про 16 загиблих 
відважних героїнь- ангелів створили садок. 
Біля кожної яблуньки — табличка з ім’ям по-
леглої в російсько- українській війні жінки та 
написом: «Мамо, не плач, я розквітну весною». 
«Вічна пам’ять, вам, дівчатка, любимо, сумує-
мо, ви назавжди в наших серцях», — каже пані 
Лора.
 Тож відтепер у Черкасах є свій живий ме-
моріальний комплекс, присвячений жінкам та 
дівчатам, які загинули за волю і незалежність 
рідної України. Такі Алеї пам’яті вже посад-
жено у Києві, Львові та Краматорську. ■

■СТАРОДРУК ПО-НОВОМУ

Літопис Величка без купюр
Після восьми років кропіткої роботи надрукували початковий текст 
канцеляриста Війська Запорозького часів гетьмана Івана Мазепи

■

Валентина САМЧЕНКО

 Унікальне сучасне пов-
не видання Літопису Самій-
ла Величка без купюр, які 
нашаровувалися акурат три 
століття поспіль, представи-
ли у Національному істори-
ко-культурному заповідни-
ку «Гетьманська столиця» 
в Батурині у День Українсь-
кого козацтва, свято Пок-
рови Пресвятої Богородиці 
і День захисника Вітчизни. 
Тепер ця унікальна історич-
на пам’ятка якнайбільше та 
в повноті стоятиме на сто-
рожі нашої українськості, 
коментує директорка видав-
ництва Віра Соловйова.
 Батурин невипадково 
обрали для першої презен-
тації. Саме в цьому місті 
Самійло Величко 18 років 
свого життя служив кан-
целяристом в уряді гетьма-
на Івана Мазепи. Саме в 
Гетьманській столиці автор 
збирав і копіював докумен-
ти, які лягли в основу його 
рукописної (!) праці обсягом 
1,5 тисячі сторінок (!).
 Із 2012 року реалізува-
ла цей трудомісткий проєкт 
група науковців Інституту 
історії України нашої На-
ціональної академії наук та 
Центру із вивчення історії 
України Санкт-Петербурзь-
кого державного університе-
ту — під керівництвом двох 
докторів наук: Геннадія Бо-
ряка, заступника директо-
ра Інституту історії України 
НАНУ з наукової роботи, та 
Тетяни Таїрової-Яковлєвої, 
директорки Центру з вив-
чення історії України Інсти-
туту історії Санкт-Петербур-
зького державного універ-
ситету. Разом підготували 
повне академічне видання 
Літопису Самійла Велич-
ка. Видання вміщує пов-
ний текст праці літописця, 
біографію автора пам’ятки, 
аналіз оригіналу рукопису 
та його київської копії кінця 
ХVІІІ століття, історію ство-
рення та зберігання рукопи-
су.
 Ювілейне видання Лі-
топису — до 300-ліття ство-
рення — стилізоване під 
«стародрук», 1016 сторі-
нок, друк у 2 фарби. Пок-
ривний матеріал на палітур-
ку — «штучна шкіра», 2 
тиснення. Текст Самійла 
Величка після археографіч-
ного опрацювання подаєть-
ся мовою оригіналу засоба-
ми комп’ютерного набору. 
Вступні статті й довідковий 
апарат — сучасною українсь-
кою мовою.
 «Насправді всі знали, що 
оригінал Літопису Величка 
лежить у публічній бібліо-
теці Санкт-Петербурга. Од-
нак за останні, мабуть, понад 
сто років ніхто його уважно 
не дивився, тому що всі зна-
ли, що він виданий, — ко-
ментує дослідниця Тетяна 
Таїрова-Яковлєва, яка на 
Покрову 2019 року зателе-
фонувала директорці київсь-
кого видавництва Вірі Со-
ловйовій з ідеєю надрукува-
ти повний текст, оскільки на 

оригіналі автора стоїть дата 
«1720». — І коли я вперше 
його подивилася на предмет 
ілюстрацій — була вражена 
тим, наскільки відрізняєть-
ся від того, що було зробле-
но в ХІХ столітті. Я зрозумі-
ла, що немає нічого спільно-
го між тим, що було, і тим, 
що потім надрукували. Ми 
не знали Літопису Величка 
буквально донині. Моїм за-
вданням — людини, яка зай-
мається історією України в 
Санкт-Петербурзі — стало 
повернути літопис Україні в 
початковому вигляді».
 Пані Тетяна розповідає, 
що значну підтримку про-
єкт отримав від Гарвард-
ського університету. «Два 
роки тому я робила там ве-
лику презентацію і доповідь 
про Літопис Величка, — 
каже дослідниця. — Вони от-
римали велику підтримку, і 
наукову, й моральну. Мої ко-
леги в Гарварді з нетерпін-
ням очікують виходу Літо-
пису, як і колеги в Канаді, 
Український центр у Торон-
то. Зробити цифрову копію, 
зробити текстологічний на-
бір — дорого. Якби не під-
тримка американських ко-
лег, ми би її не зробили. Це 
коштувало близько 10 тисяч 
доларів».
 Нагадаємо, Тетяна Таїро-
ва-Яковлєва ще в 1994 році 
в Інституті історії Украї-
ни НАН України захистила 
кандидатську дисертацію, 
«Початковий етап Руїни: со-
ціально-політичне станови-
ще та зовнішня політика Ук-
раїни кінця 50-х років XVII 
століття». Однією з найпо-
мітніших її наукових праць 
стало видання книги «Мазе-
па». За цю роботу 2008 року 
дослідницю нагороджено Ор-
деном княгині Ольги ІІІ сту-
пеня третім президентом Ук-
раїни Віктором Ющенком. 
Видавництво «Кліо» вида-
ло кілька монографій науко-
виці з історії України  XVI—
XVIII століть. Навчалася в 
аспірантурі Канадського ін-

ституту українських дослід-
жень університету в м. Ед-
монтон, Канада. Читала лек-
ції в Гарвадському універ-
ситеті у програмі Інституту 
українських досліджень 
(HUS) у США.
 Літопис Самійла Ве-
личка є монументальною 
пам’яткою — один із сим-
волів української минув-
шини, поряд із Пересопни-
цьким Євангелієм чи Конс-
титуцією Пилипа Орлика. 
«Тримаю в руках довгоочі-
куваний (300 років очіку-
вань!) грубезний (у корінці 
— 10 см, вага 3,3 кг), ошат-
но виданий перший примір-
ник Літопису Самійла Ве-
личка», — не нарадуєть-
ся директорка видавництва 
«Кліо» Віра Соловйова. І дя-
кує меценатам та партнерам 
проєкту: Асоціації випуск-
ників Києво-Могилянської 
бізнес-школи, Олександру 
Савруку, Андрію Мельнику, 
Національному заповідни-
ку «Гетьманська столиця», 
«Оболоні», Вікторії Сологуб. 
До фінансової підтримки до-
лучився партнер упродовж 
років Батуринського істори-
ко-культурного заповідника 
Євген Сур.
 Присутній у Батурині на 
першій ювілейній, до 300-
річчя створення основної 
частини Літопису Самійла 
Величка, презентації третій 
президент України Віктор 
Ющенко констатував: «Ми 
довго не бачили правдивого 
тексту, як і більшості наших 

літописів», — акцентуючи, 
що виданий Літопис Самій-
ла Величка доносить правду 
Івана Мазепи.
 «Якщо ми не знаємо своєї 
історії, не можемо відбудува-
ти наші палаци, замки, му-
зеї, то фактично ми не зможе-
мо передати наступним по-
колінням те багатство, яким 
може пишатися ця країна», 
— сказав міністр культури 
Олександр Ткаченко, запев-
нивши, що справи з відрод-
ження української історії, 
які розпочав у Батурині Вік-
тор Ющенко, буде продовже-
но в іншій президентській 
програмі «Велика реставра-
ція». 
 А тим часом у Києві, в 
Інституті історії України 
НАНУ, 16 жовтня відбудеть-
ся друга презентація кни-
ги «Самійло Величко «Лі-
топис» — першого повного 
видання пам’ятки, здійсне-
ного до 300-річчя створен-
ня основної частини літопи-
су. Її учасниками стануть: 
історик, упорядниця видан-
ня Тетяна Таїрова-Яковлєва, 
заступник директора Інсти-
туту історії України НАНУ, 
упорядник видання Ген-
надій Боряк, директор Інсти-
туту історії України НАНУ, 
академік Валерій Смолій, 
президент Міжнародної асо-
ціації україністів Ярослав 
Яцьків, а професор Канад-
ського інституту українсь-
ких студій (CIUS, Торонто) 
Франк Сисин долучиться че-
рез Skype. ■

Меценат Євген Сур із керівником Українського інституту 
національної пам’яті Антоном Дробовиичем.

❙
❙

Третій президент України 
Віктор Ющенко, дослідниця 
Тетяна Таїрова-Яковлєва, 
видавчиня Віра Соловйова 
і міністр культури 
Олександр Ткаченко.

❙
❙
❙
❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00 «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.25, 3.15 «Життя 

відомих людей-2020»

11.25, 12.20, 13.00, 14.20, 15.25 

«Розсміши коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з зірками-2020»

ІНТЕР

06.05, 22.15 «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»

10.05, 12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар»

15.40 «Чекай на мене. Україна»

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.15 Т/с «Згадати молодість-3»

03.55 «Подорожі в часі»

04.15 Т/с «Мереживо долі»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.30, 2.00 Т/с «Слідуючи за 

серцем»

01.30 Телемагазин

03.40 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти

справедливості»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Громадянська оборона

05.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.30 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.20 Секретний фронт

10.50 Х/ф «Правило бою»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Викрадена-2»

15.30, 16.15 Х/ф «Паркер»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Більше ніж правда. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес»

22.55 Свобода слова

00.15 Х/ф «Наші котики»

02.35 Анти зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

08.50 Шалена зірка

12.00 Х/ф «Покоївка з 

Манхеттена»

14.00 Х/ф «Титанік»

18.00 Lе Маршрутка

19.00 У кого більше?

21.00 Х/ф «Шалена карта»

23.00 Х/ф «Флот Макхейла»

01.00 Х/ф «Моя дівчина 

— монстр»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.30 Pro Військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10 Д/c «Бойові машини»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 18.10 «Політклуб із 

Віталієм Портніковим»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.10 Д/с «Друга світова 

війна: свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

05.15 Х/ф «Матрос Чижик»

07.00, 16.50, 20.50, 2.55 

«Випадковий свідок»

07.35 Х/ф «У квадраті 45»

08.55 Х/ф «Летять журавлі»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40 «Запрограмовані долі»

15.35«Єврорабині. Просто 

бізнес»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Револьвер»

03.00 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.20, 19.00 Т/с «Суперкопи»

14.20 Т/с «Друзі»

15.50 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. Найкраще

03.35 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

06.55 Т/с «Комісар Рекс»

10.05 МастерШеф

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Детектор брехні

20.10, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

22.00 Вiкна-новини

01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 «ДжеДАІ-2020»

07.30 Т/с «Опер за викликом»

11.10 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Орлиний зір»

16.15 Х/ф «Прибрати 

Картера»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25 Т/с «Булатов»

21.25 Т/с «Брати по крові-2»

22.10, 23.55 Т/с «Кістки-4»

01.40 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

07.45, 21.00 Т/с «AUTO ГОЛ!»

08.10 «Рома» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Великий футбол»

11.45, 3.20, 5.25 Топ-матч

12.00 «Марсель» — «Бордо». 

Чемпіонат Франції

13.50 «Спеція» — 

«Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.30 «Олімпік» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

18.15 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

19.10 «Нім» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 «Рух» — «Динамо». 

Чемпіонат України

00.35 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

01.30 «Болонья» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

03.35 «Минай» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

16.05 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру. Прем’єра

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Верона» 

— «Дженоа». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 1.50 Правда життя

09.55, 0.40 Речовий доказ

11.05, 17.50 Тваринна зброя

12.05, 16.50 Фестивалі 

планети

13.05 Містична Україна

13.55, 19.50 Фантастичні 

історії

14.55 Таємнича світова війна

15.55, 21.55 Сучасні дива

18.50 Брама часу

20.50 Вирішальні битви Другої 

світової

22.45 Дика Африка

23.45 Апокаліпсис: Перша 

світова війна

02.50 Наші

05.10 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Т/с «Мисливці 

на реліквії»

11.00 Х/ф «Котися!»

13.10 Х/ф «Матриця часу»

15.00 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

16.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

21.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

22.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

00.10 Х/ф «Основний 

інстинкт 2: жага 

ризику»

02.15 Т/с «Доктор Хто»

03.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї 

ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 17.20 Один за 100 

годин

10.30, 19.40 Удачний проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Шеф-кухар

14.00 Спеція

15.50 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

18.20 Квартирне питання

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

11.15, 0.30 Країна У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.45 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Так, можливо»

23.30 Казки У

02.45 Щоденники Темного

04.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.45, 4.40 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.00 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.05 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.30 Світова медицина. Корея 

— люди та вулкани

11.00 Дивовижні сади. 

Аббатство Сент-Андре 

— Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 23.25 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Полдарк»

17.30 Д/ф «Дика планета»

18.55 «Вижити в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.35, 2.30 «Зворотний 

відлік»

23.35 Перша шпальта

05.05 Бюджетники
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2020», 32 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 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

21.45 Комедія «Свати»

22.45, 0.55 «Міняю жінку» 15»

02.50 Мелодрама «Найгірша 

подруга»

ІНТЕР

05.30, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Т/с «Мене звати Мелек-2»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.05, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.15 Т/с «Згадати молодість-3»

03.55 «Подорожі в часі»

04.20 Т/с «Мереживо долі»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Мить, вкрадена 

у щастя»

01.30 Телемагазин

04.45 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.10 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, 19.30 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Більше ніж правда

12.35 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.30, 21.55 Т/с «Пес»
16.40 Х/ф «Викрадення»

18.45, 21.15 Факти. Вечір

20.30 Громадянська оборона. 

Прем’єра

23.25 Т/с «Обмани себе»
01.30 Х/ф «Святий»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.00 Х/ф «Артур 

і мініпути»

13.00 Суперінтуїція

15.00 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Професіонал»

23.40 Х/ф «Кров’ю і потом: 

анаболіки»

02.10 Т/с «Новенька»

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, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Pro Військо

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.30 Стоп Реванш

13.10, 14.10 Д/c «Бойові 

машини»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 18.10 «Кондратюк у 

понеділок»

19.20, 1.15 «Країна»

21.40 Час-Time

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.10 Д/с «Друга світова 

війна: свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Заграва»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Беремо все на 

себе»

10.40, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.40 «Допінг. Фабрика 

чемпіонів»

15.40 «Місто, яке зрадили. 

Києву часів окупації 

присвячується»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.50 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.20, 19.00 Т/с «Суперкопи»

14.20 Т/с «Друзі»

15.50 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. 

Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

07.15 Т/с «Комісар Рекс»

10.20 МастерШеф

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Таємниці ДНК

20.15, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

22.00 Вiкна-новини

01.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 «ДжеДАІ-2020»

07.55 Т/с «Команда А»

09.45 Х/ф «Проти крові»

11.20, 17.15 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз»

15.15 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-2»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-4»

01.45 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Нім» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

08.10 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.40 Футбол 

NEWS

10.20 #залишайсязФутболом

11.25 Журнал Ліги чемпіонів

11.55 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.05 «Великий футбол»

13.50 «Удінезе» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

16.00, 3.10 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

16.55 «Минай» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

18.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.00, 21.50 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

19.50 LIVE. «Динамо» (К) 

— «Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.00 LIVE. «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

00.25 Журнал Ліги Європи

01.20 «Сампдорія» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

04.05 «Зеніт» — «Брюгге». 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

19.40 LIVE. «Зеніт» — 

«Брюгге». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.50 LIVE. «ПСЖ» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.55 «Челсі» — «Севілья». 

Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.55, 1.45 Правда життя

10.05, 0.35 Речовий доказ

11.15, 17.50 Тваринна зброя

12.15, 16.50 Фестивалі планети

13.15 Містична Україна

14.05, 19.45 Фантастичні 

історії

15.00 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

18.50 Брама часу

20.45 Вирішальні битви 

Другої світової

22.40 Дика Африка

23.40 Апокаліпсис: Перша 

світова війна

05.35 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.10, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

17.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.10 Х/ф «Розділювач»

02.25 Т/с «Доктор Хто»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї 

ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 17.20 Один за 100 

годин

10.30, 19.40 Удачний проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Шеф-кухар

14.00 Спеція

15.50, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

18.20 Квартирне питання

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

11.15, 23.15 Казки У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.15 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Двоє: я та моя 

тінь»

00.15 Країна У

02.30 Щоденники 

Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

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 «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.30 Світова медицина. 

Південна Африка 

— цілителі Зулуси

11.00 Дивовижні сади. Трстено 

— Хорватія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Полдарк»

17.30 Вибори у США: фактор 

«справи Burisma»

18.55 «Вижити в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 #ВУКРАЇНІ

22.30 «Дикі тварини»

04.05 Д/ф «Одесити 

на Донбасі»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

21.45 Комедія «Свати»

22.45, 23.55 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

01.05 Мелодрама «Найгірша 

подруга»

ІНТЕР

05.30, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Т/с «Мене звати Мелек-2»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.05, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.15 Т/с «Згадати молодість-3»

03.55 «Подорожі в часі»

04.20 Т/с «Мереживо долі»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.30, 2.00 Т/с «Принцеса-жаба»

01.30 Телемагазин

03.30 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.30 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.35, 13.15, 22.00 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Х/ф «Штурм 

Білого дому»

18.45, 21.20 Факти. Вечір

20.30 Секретний фронт. 

Прем’єра

23.25 Т/с «Обмани себе»
01.35 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 0.30 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.10 Х/ф «Артур та помста 

Вурдалака»

13.00 Хто проти 

блондинок?

15.10 Хто зверху?

17.10, 19.00 Діти проти 

зірок

20.40 Х/ф «Механік»

22.40 Х/ф «Шалена 

карта»

01.25 Т/с «Новенька»

02.25 Служба розшуку 

дітей

02.30 Зона ночі

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, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Стоп Реванш

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойові 

кораблі»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/c «Бойові 

машини»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 18.10 «Країна»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.10 Д/с «Друга світова 

війна: свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»

07.55, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.55 «Таємниці кримінального 

світу»

14.35 «Тюремна казка. 

В очікуванні дива»

15.30 «1377 спалених заживо»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.10, 2.55 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.20, 19.00 Т/с «Суперкопи»

14.20 Т/с «Друзі»

15.50 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.55 Оттак Мастак!

СТБ

03.55, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

05.40 Т/с «Комісар Рекс»

08.40 МастерШеф. 

Професіонали

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Про що мовчать жінки

20.15, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

22.00 Вiкна-новини

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.10, 10.10 «Прямий 

трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя». Проєкт 

Валерія Калниша

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 «ДжеДАІ-2020»

07.30 Т/с «Команда А»

09.25 Х/ф «Відсіч»

11.15, 17.15 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Солдатики»

15.15 Х/ф «Полісмен із 

Беверлі-Хіллз-3»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-4»

01.45 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «ПСЖ» — «МЮ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Челсі» — «Севілья». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.05 «Рух» — «Динамо». 

Чемпіонат України

13.55 «Кротоне» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.00, 18.40 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

16.50 «Динамо» (К) — 

«Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.40 LIVE. «Зальцбург» 

— «Локомотив». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Інтер» 

— «Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.55 «Аякс» — «Ліверпуль». 

Ліга чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.40 «Реал» — «Шахтар». 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

05.25 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

18.05 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.00, 21.50 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

19.50 LIVE. «Реал» — 

«Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 1.50 Правда життя

10.05, 0.40 Речовий доказ

11.15, 17.50 Тваринна зброя

12.15, 16.50 Фестивалі планети

13.15 Містична Україна

14.05, 19.50 Фантастичні 

історії

15.00 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

18.50 Брама часу

20.45 Вирішальні битви 

Другої світової

22.45 Дика Африка

23.45 Апокаліпсис: Перша 

світова війна

02.55 Таємниці дефіциту

05.15 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та 

його друзі»

08.35 «Орел і решка. 

Шопінг»

10.30, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.10, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Дива світу-2»

17.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

01.00 Т/с «Доктор Хто»

03.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї 

ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 17.20 Один за 100 

годин

10.30, 19.40 Удачний проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Шеф-кухар

14.00 Спеція

15.50, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

18.20 Квартирне питання

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

11.15, 23.35 Казки У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.50 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Родина за 

хвилину»

00.35 Країна У

02.50 Щоденники Темного

04.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 1.15 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 2.00 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.30 Стильні подорожі

11.00 Дивовижні сади. 

Аббатство Треско 

— Англія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Полдарк»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.30 «Дикі тварини»

04.05 Д/ф «Висота 307.5»

05.10 Регіональний дайджест

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЖОВТНЯ 2020
21 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 2.35 «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, 4.15 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

21.45 «Право на владу-2020»

00.45 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

ІНТЕР

05.30, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Т/с «Мене звати Мелек-2»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.05, 15.10 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.15 Т/с «Згадати молодість-3»
03.10 Х/ф «Бандити»

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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Свекруха чи невістка. Нові 

випуски

11.30 Реальна містика. Нові 

випуски

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Провінціалка»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.30 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.35, 22.00 Т/с «Пес»

16.40 Х/ф «Викрадена-2»

18.45, 21.20 Факти. Вечір

20.35 Анти-зомбі. Прем’єра

23.25 Х/ф «Без компромісів»
01.15 Х/ф «Ігри кілерів»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 13.00 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.00 Х/ф «Артур і 

війна двох 

світів»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.10 Х/ф «Викрадена»

23.10 Х/ф «Здохни»

01.30 Т/с «Новенька»

02.55 Служба розшуку

 дітей

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, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Спостерігач

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/c «Бойові 

машини»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10, 18.10 «Велика 

політика»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.10 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Відьма»

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 «Старий знайомий»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.40 «Доктор Хайм. 

Експерименти на 

людях»

15.30 «Назад дороги немає»

18.20, 3.55 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.15, 2.55 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.20, 19.00 Т/с «Суперкопи»

14.30 Т/с «Друзі»

16.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.50, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

06.55 Т/с «Комісар Рекс»

10.00 МастерШеф. 

Професіонали

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

15.35 Т/с «Слід»

18.05 Супермама

19.05 Один за всіх

20.15, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

22.00 Вiкна-новини

01.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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 «Година 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 Т/с «Команда А»

09.10 Х/ф «Спогад»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «В`язень»

15.30 Х/ф «Захисник»

19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-4»

01.50 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.25 Топ-матч

06.10 «Динамо» (К) — 

«Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Аякс» — «Ліверпуль». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліги Європи

11.15 «Зальцбург» 

— «Локомотив». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00, 4.30 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55, 2.40 «Інтер» — 

«Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів 

УЄФА

16.00, 18.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

16.50 «Реал» — «Шахтар». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

19.40 LIVE. «Баєр» — «Ніцца». 

Ліга Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Селтік» — 

«Мілан». Ліга 

Європи УЄФА

23.55 «Янг Бойз» — «Рома». 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

17.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. Прем’єра

21.00, 23.55 «Шлях до Гданська»

21.50 LIVE. «Лестер» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 1.50 Правда життя

09.55, 0.40 Речовий доказ

11.05 Тваринна зброя

12.05, 16.45 Фестивалі планети

13.05 Містична Україна

13.55, 19.45 Фантастичні історії

14.55 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

17.45, 22.45 Дика Африка

18.45 Брама часу

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

23.45 Апокаліпсис: Перша 

світова війна

02.55 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00, 21.00, 0.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

17.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

01.00 Т/с «Доктор Хто»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї 

ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 17.20 Один за 100 

годин

10.30, 19.40 Удачний проєкт

12.10, 15.00 Корисні 

поради

13.00 Шеф-кухар

14.00 Спеція

15.50, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

18.20 Квартирне питання

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

11.15, 23.45 Казки У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 2.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Божевільна 

парочка»

00.45 Країна У

02.50 Щоденники Темного

04.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

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 «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.30 Стильні подорожі

11.00 Дивовижні сади. Сади 

Сізінкот — Англія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Полдарк»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 Схеми. Корупція в деталях

22.30 «Дикі тварини»

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

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 «Ліга сміху-2020»

22.05 «Вечірній квартал»

23.25 «Жіночий квартал-2020»

01.00 Комедія «Закону тут не 

місце»

02.45 «Життя відомих людей»

05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25, 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»

11.00 Т/с «Мене звати Мелек-2»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.05, 15.10, 0.55 «Речдок»

16.10 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.50 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Мир і війна»

03.20 «Чекай на мене. Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.15 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.00 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Майже вся 

правда»

17.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Дочки»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.55 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.30 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.25, 2.25 Анти-зомбі

11.45, 15.45 Факти. День

12.40 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-3»

15.00, 16.15, 0.50 «На трьох»

16.55, 20.20 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

23.50 «На трьох-8». Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.45 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.50 У кого більше?

09.50 Кохання на 

виживання

11.50 Х/ф «Весільний 

переполох»

14.00 Шахраї в мережах

15.00 Хто зверху?

17.00, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.00 Х/ф «Післязавтра»

23.30 Х/ф «Прокляття»

01.30 Improv Live Show

02.55 Служба розшуку 

дітей

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, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15 Д/с «Гра долі»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойові кораблі»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/c «Бойові 

машини»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Кендзьор

17.20, 18.10 #НЕБАЙДУЖА

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.40 Час-Time

22.00, 5.10 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

23.10 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

06.05 Х/ф «Все перемагає 

любов»

07.50, 15.50, 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 «Правда 

лейтенанта Климова»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.40 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.10, 2.55 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Людина-павук»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф «Темний плащ»

09.30 М/с «Сімпсони»

11.20, 18.50 Т/с «Суперкопи»

14.30 Т/с «Друзі»

16.00 Т/с «Швидка»

20.00 Х/ф «Універсальний 

солдат»

22.00 Т/с «Касл»

23.00 «Без краватки»

23.30 Мама реготала. 

Найкраще

03.30 Чистоплюї

03.50 Роздовбаї

04.30 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Врятуйте нашу сім’ю

11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

19.00, 22.45 Холостячка

22.00 Вiкна-новини

00.50 Про що мовчать 

жінки

02.15 Таємниці ДНК

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Година пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Команда А»

09.05, 17.20 «Загублений світ»

13.10 Х/ф «Точка 

неповернення»

15.00 Х/ф «Стрілець»

19.25 Х/ф «Шалений 

патруль»

21.20 Х/ф «Шалений 

патруль-2»

23.15 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»

01.10 Х/ф «Більше, ніж 

служба»

02.55 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — «МЮ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10, 3.45 «Янг Бойз» 

— «Рома». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 23.20 «Баєр» — «Ніцца». 

Ліга Європи УЄФА

12.05 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00 «Селтік» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.00, 18.40 «Шлях до Гданська»

16.50 «Лестер» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

19.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

19.40 «Реал» — «Шахтар». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

01.40 «Челсі» — «Севілья». 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

21.25 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Ренн» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.55, 1.50 Правда життя

09.55, 0.40, 2.55 Речовий доказ

11.05, 14.00, 19.45 Фантастичні 

історії

12.05, 16.50 Фестивалі 

планети

13.05 Містична Україна

15.00 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

17.20 Ремесла за призначенням

17.50, 22.45 Дика Африка

18.50 Місця сили

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

23.45 Апокаліпсис: Перша 

світова війна

05.25 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35, 12.15 «Орел і решка. 

Шопінг»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.10, 0.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

15.10, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

16.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

17.10 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

20.10 Х/ф «Останній легіон»

01.10 «Бійцівський клуб»

02.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20, 19.10, 0.40 Ідеї 

ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 17.20 Один за 100 

годин

10.30, 19.40 Удачний проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Шеф-кухар

14.00 Спеція

15.50, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50, 3.40 Зіркові долі

18.20 Квартирне питання

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.15, 

20.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 9.45, 18.45, 19.45 Танька і 

Володька

11.15 Казки У

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 0.45 Панянка-селянка

16.15 СуперЖінка

21.15 Х/ф «Свінгери»

23.00 Х/ф «Свінгери-2»

02.50 Теорія зради

04.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Чорний пірат»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 1.15, 

4.55 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.25, 2.00 Суспільна 

студія

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.30 Стильні подорожі

11.00 Дивовижні сади. Маленька 

Спарта — Шотландія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50 Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Полдарк»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта (оригінал)

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 «Суперчуття»

22.30 Д/ф «Секрети Вікторії»

04.05 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

05.30 Відтінки України

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЖОВТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 3.45 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

13.00 Комедія «Свати»

16.10 «Танці з зірками-2020»

19.30,  ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.20 «Маскарад»

22.00 «Жіночий квартал-2020»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2020»

01.20 «Ліга сміху-2020»

02.40 «Вечірній квартал»

ІНТЕР

05.45 «Слово предстоятеля»
05.50 Х/ф «Буркотун»
08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Приходьте 

завтра»
13.10 Х/ф «Живіть у радості»
14.40 Х/ф «Раз на раз не 

доводиться»
16.10, 23.10 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
18.00 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
20.00 «Подробиці»

20.30 Концерт «Інтер». Один на 

всіх. Мільйонам наших 

глядачів присвячується»
01.00 Х/ф «Любов на 

асфальті»
02.55 Х/ф «Провінціальний 

роман»
04.00 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.30 Реальна містика

08.00, 15.20 Т/с «Покоївка»

17.00, 21.00 Т/с «Хіба можна 

мріяти про щось 

більше»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Дружина 

з того світу»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.40 Т/с «Копи на роботі»

06.35 «На трьох»

08.10 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

09.30 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-3»

10.50, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

16.25 Х/ф «Падіння Олімпу»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Падіння Лондона»
20.40 Х/ф «Падіння ангела»
23.05 Х/ф «Штурм Білого 

дому»
01.40 Х/ф «Ігри кілерів»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 2.00 Improv Live Show

07.00 Lе Маршрутка

08.00, 10.00 Орел і решка

12.15, 13.45 Kids’ Time

12.20 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

13.50 Х/ф «Люди Ікс: 

остання битва»

16.00 Х/ф «Люди Ікс: 

перший клас»

18.40 Х/ф «Люди Ікс: дні 

минулого майбутнього»

21.00 Х/ф «Люди Ікс: 

апокаліпсис»

23.55 Х/ф «Викрадена»

02.55 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

0.00, 01.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.10, 7.10, 17.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Гра долі»

08.40 Натхнення

09.30, 0.30, 2.10 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35 На власні очі

12.15 Індійський фільм 

«Нерівний шлюб»

15.10 Кінозлива

15.25 Х/ф «Той, хто пройшов 

крізь вогонь»

18.15 Pro Військо

18.30 Є сенс

19.15 Стоп Реванш

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

23.00 Співай Шоу

03.20, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Найостанніший 

день»

07.35 Х/ф «Вічний поклик»

13.10 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 2.45 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «За двома 

зайцями»

21.05 Х/ф «Його собаче 

діло»

22.55 Х/ф «Остаточний 

рахунок»

01.05 «Хвороби-вбивці»

02.55 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.40 М/с «Сімпсони»

11.30 Check In. Україна

13.50 Т/с «СишишьШоу»

16.00, 0.00 Мама реготала. 

Найкраще

18.10 Х/ф «Кіборг»

20.00 Х/ф «Подвійний удар»

22.15 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

04.30 Чистоплюї

05.00 Роздовбаї

05.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.50, 10.50 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

07.50 Неймовірна правда про 

зірок

16.55 Хата на тата

19.00 МастерШеф

22.55 Звана вечеря

01.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня». Проєкт 

Валерія Калниша

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

09.30 «Загублений світ»

13.20 Х/ф «Війни 

безсмертних»

15.10 Х/ф «Баал, бог грози»

16.55 7-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Олександрія»

19.00 Х/ф «Соломон Кейн»

20.55 Х/ф «Дракула: 

невідома історія»

22.40 Х/ф «Точка 

неповернення»

00.30 Х/ф «Ніндзя 

незворушний»

02.20 «Облом.UA.»

02.50 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аякс» — «Ліверпуль». 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Ренн» — «Анже». 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 #залишайсязФутболом

11.25 «Реал» — «Шахтар». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.15 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.25, 2.20 Лестер» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 «Топ-матч

18.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

20.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Лаціо» — 

«Болонья». 

Чемпіонат Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.35 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

04.05 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

13.55 LIVE. «Десна» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Львів» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «ПСЖ» — «Діжон». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 1.05 Містична 

Україна

08.35 Юрій Нікулін

09.25 Два Миронови

10.15 Речовий доказ

11.25, 23.05 Фантастичні 

історії

12.25 Бойові машини

14.25, 21.05 Народження 

континентів

16.25 Дика Африка

18.25 Богдан Ступка

19.30 Мерилін Монро

20.15 1377 спалених 

заживо

00.05 Тваринна зброя

01.55 Прихована реальність

05.30 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

13.10 Х/ф «Останній 

легіон»

15.00 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

00.00 Х/ф «Життя за 

межею»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні 

долі

08.40 Правила життя

10.20, 23.30 Корисні поради

12.00 Удачний проєкт

14.00 Майстри ремонту

16.00 Один за 100 годин

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Неймовірні історії 

кохання

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/с «Смішарики»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Снігова битва»

12.30 Х/ф «Марлі та я»

14.45 Х/ф «Двоє: я та моя 

тінь»

16.45 Х/ф «Так, можливо»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30 Х/ф «Свінгери»

00.15 Панянка-селянка

02.30 Теорія зради

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 9.05, 3.00 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 

2.35, 3.50, 5.35 Новини

07.15 М/с «Кмітливий Сяодзі»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

10.10 Х/ф «Марія Терезія»

12.00 Д/ф «Секрети Вікторії»

12.55 «Історії вулканів»

13.30 «Секрети Сонячної 

системи»

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

15.55 Відсутність доказів. 

Чудовисько озера 

Лохнес

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Т/с «Таємний код 

віри»

20.30 «Суперчуття»

21.25 Д/ф «Неймовірні 

винаходи»

22.00 Х/ф «За вітром»

00.15 UA:Фольк. Спогади

01.05 Країна пісень

01.35, 4.15 #ВУКРАЇНІ

04.40 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЖОВТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

10.35, 1.55 «Світ навиворіт»

16.10 «Маскарад»

18.15 «Українські сенсації-

2020»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-

тиждень»

21.00 «Танці з зірками-

2020»

00.05 Мелодрама «Усе 

заради кохання»

ІНТЕР

05.35 Х/ф «Сабріна»

08.00 «Удачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя»

12.10 Х/ф «Самогонники»

12.40 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»

12.50 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

17.50 Т/с «Детектив Ренуар»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Мир і війна»

23.00 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

00.55 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00 Сьогодні

06.30 Зоряний шлях

07.50, 9.10, 11.10 Т/с «Дочки»

12.00, 13.10, 15.10 Т/с «Інша я»

16.45, 17.10, 21.00 Т/с 

«Авантюра»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Аметистова 

сережка»

01.45 Телемагазин

03.00 Історія одного злочину

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35, 7.25, 1.55 Анти-зомбі

06.30 Більше ніж правда

08.20 Секретний фронт

09.20 Громадянська оборона

10.20, 13.00 Т/с «Обмани себе»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Викрадення»

16.10 Х/ф «Падіння ангела»

18.45 Факти тижня

21.20 Х/ф «Джек Річер-2: не 

відступай»

23.45 Х/ф «Святий»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.40 Improv Live Show

07.05, 8.45 Kids’ Time

07.10 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

08.50 М/ф «Атлантида: 

загублена імперія»

10.50 Х/ф «Знаряддя 

смерті: місто кісток»

13.10 Х/ф «Люди Ікс: дні 

минулого 

майбутнього»

16.00 Х/ф «Люди Ікс: 

апокаліпсис»

18.50 Х/ф «Люди Ікс: 

темний Фенікс»

21.00 Х/ф «Росомаха: 

початок»

23.30 Х/ф «Здохни»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

2.00, 03.00, 4.00 Час новин

06.10, 7.10, 16.10, 17.10 Д/с 

«Повітряні воїни»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15, 15.25 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10, 11.10 Д/c «Бойові 

машини»

12.25 Індійський фільм

18.00, 1.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Стоп Реванш

20.10, 2.15 Машина часу

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

23.10 Кінозлива

23.25 Х/ф «Той, хто пройшов 

крізь вогонь»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Москаль-

чарівник»

07.20 «Слово предстоятеля»

07.25 «Будьте здоровi»

08.00 Т/с «Вогнем і мечем»

12.15 Х/ф «За двома 

зайцями»

13.45 Х/ф «Вийти заміж за 

капітана»

15.25 Х/ф «Ті, що зійшли з 

небес»

17.05 Х/ф «Його собаче 

діло»

19.00 Х/ф «Загін особливого 

призначення»

20.30 Х/ф «Акція»

22.10 Х/ф «Кривава 

помста»

00.15 Х/ф «Остаточний 

рахунок»

02.25 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 «Без краватки»

10.10 М/с «Сімпсони»

11.30 ПІВНІЧНИЙ Check-In

13.30 Т/с «СишишьШоу»

16.00 Мама реготала. 

Прем’єра

18.00 Х/ф «Нема куди тікати»

20.00 Х/ф «Розбірки в 

маленькому Токіо»

21.40 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

23.30 Мама реготала. 

Найкраще

03.20 Чистоплюї

03.50 Роздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

04.30 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 

Ніканорова»

06.05 Х/ф «Гусарська 

балада»

08.05 МастерШеф

12.05 Хата на тата

14.55 Супермама

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 Один за всіх

21.10 Я соромлюсь свого тіла

23.10 Детектор брехні

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». 

Проєкт Валерія Калниша

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»

09.30, 0.45 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Вуличний боєць»

17.00 Х/ф «Людина 

листопада»

19.00 Х/ф «Вціліла»

20.45 Х/ф «Співучасник»

23.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю-2: 

риф»

02.35 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.15, 20.55 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — «Діжон». 

Чемпіонат Франції

08.10 «Львів» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

10.00, 15.55, 23.00 Футбол 

NEWS

10.25 Т/с «AUTO ГОЛ!»

10.45 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

11.15 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

13.00, 1.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Інгулець» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Колос» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

19.20 LIVE. «Фіорентина» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

21.20 «Великий футбол»

23.20 Журнал Ліги чемпіонів

23.50 «Беневенто» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

02.25 «Ніцца» — «Лілль». 

Чемпіонат Франції

04.10 «Кальярі» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

13.25 LIVE. «Кальярі» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

15.55 LIVE. «Беневенто» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

17.55 LIVE. «Ніцца» — «Лілль». 

Чемпіонат Франції

21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Верона». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.55 Містична Україна

08.20 Ролан Биков

09.10 Володимир Басов. 

Бігун на довгі дистанції

10.10 Речовий доказ

11.10, 23.05 Фантастичні історії

12.10 Бойові машини

14.10, 21.00 Народження 

континентів

16.10 Дика Африка

18.10 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

19.05 Володимир Івасюк

20.10 Прокляття Че Гевари

00.05 Тваринна зброя

01.55 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.50 М/ф «Комашки. Пригода в 

Долині Мурах»

11.20 Х/ф «Хлопчик-

мізинчик»

13.10 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

00.00 Х/ф «Обережно! Двері 

зачиняються»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.20 Корисні поради

14.10 Правила життя

16.00, 22.20 Удачний проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа доктора 

Комаровського

04.10 М/с «Смішарики»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Перната банда»

12.30 М/ф «Клара та Чарівний 

Дракон»

14.15 Х/ф «Родина за 

хвилину»

16.30 Х/ф «Божевільна 

парочка»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30 Х/ф «Свінгери-2»

00.15 Панянка-селянка

01.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

5.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.05 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 13.30, 15.45, 

18.00, 21.00, 23.00, 2.30, 

3.55, 5.25 Новини

07.15 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

08.05 «Супер-чуття. Особливий 

загін»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна Свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.40 Т/с «Таємний код віри»

14.40 Країна пісень

15.55 Т/с «Модус»

18.10 «Історії вулканів»

18.45 «Всі на море. Марокко»

19.35 Д/ф «Дика планета»

20.00, 21.35, 23.35 «Суспільна 

Студія. Місцеві»

02.00, 4.30 #ВУКРАЇНІ

04.55 Бюджетники
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Ганна ВОЛКОВА 

 Це при тому, що громада не 
має великих підприємств, які 
б наповнювали місцевий бюд-
жет. І жодна з сільських громад 
не спроможна покрити своїх ви-
датків самостійно. Але всупереч 
обставинам ОТГ досягла знач-
ного економічного розвитку. 
 — Найшвидше запустити 
економіку можна за рахунок 
вітчизняних й іноземних ін-
вестицій та грантів, — ділить-
ся досвідом успіху 57-річний 
баранівський міський голо-
ва Анатолій Душко. — Місце-
вий економічний розвиток — 
це ключове питання для будь-
якої громади, бо це робочі міс-
ця, платники податків, доходи. 
Будуть гроші — будуть дороги, 
школи, медицина. Буде село! 
І це має бути стратегічним за-
вданням для української влади 
— зберегти наші села. Не звіль-
няти землю від селян заради 
посівів кукурудзи-соняшнику-
ріпаку, а дати можливість се-
лам відродитися.
 На думку Анатолія Душ-
ка, в Україні взагалі відсут-
ні критерії розподілу бюджет-
них коштів. За три роки, поки 
тривав процес децентраліза-
ції, Баранівська громада, на-
приклад, не отримала жодної 
копійки з бюджету регіональ-
ного розвитку, і немає жодно-
го відремонтованого кілометра 
доріг за рахунок державного до-
рожнього фонду. Для цього по-
винні запрацювати інструмен-
ти бюджетного вирівнювання, 
вважає він. Бо діти, народжені 
в Баранівській громаді й у Пе-
черському районі Києва, мають 
однаково щасливо жити, вва-

жає міський голова. 
 Але ж того можна чекати ще 
довго, а діти ростуть швидко...
 Старт до фінансової неза-
лежності від держави Баранів-
ка взяла ще в 2011 році. Почали 
з відродження давно закинутої 
гідроелектростанції на Случі. 
Через шість років, коли її таки 
запустили, в бюджет надійшли 
перші кошти — орендна плата за 
землю та гідроспоруду (дамбу). 
 Намагаючись економити, 
міська влада взяла курс на збе-
реження енергоресурсів і розви-
ток відновлюваної енергетики. 
Для початку замінили традицій-
ні лампи розжарювання на ЛЕД 
у медичних і освітніх закладах, 
на вуличних стовпах. Лише на 
цьому мають тепер щорічну еко-
номію приблизно 200 тис. кіло-
ват-годин. Водночас 30 відсотків 
газу в опалювальний сезон еко-
номлять за рахунок утеплення 
фасадів школи та гімназії. Гро-
ші на термомодернізацію взя-
ли в кредит усього під три від-
сотки в міжнародній фінан-
совій організації NEFCO, засно-
ваній у 1990 році урядами Данії, 
Ісландії, Норвегії, Фінляндії та 
Швеції. Звичайно, утеплення 
приміщень i заміна традицій-
них ламп не є дешевими проєк-
тами, однак економія коштів на 
опалюванні та освітленні вип-
равдовує такі витрати.
 Великою підтримкою для 
громади стали кошти (3,1 млн 
грн.), які надійшли до місце-
вого бюджету за попередній рік 
та за 9 місяців цього року від то-
вариства з обмеженою відпові-
дальністю «Санвін 11», яке роз-
містило на території ОТГ соняч-
ну електростанцію потужністю 
10 мегават. Це вартість оренди 

24 гектарів піщаної землі, на 
якій колись росли чагарники й 
було стихійне сміттєзвалище, з 
чим міській владі доводилося 
постійно боротися. 
 Загалом, за три останні 
роки, відколи існує Баранівсь-
ка ОТГ, на проєкти розвитку 
команді міського голови Ана-
толія Душка вдалося залучити 
36,8 млн грантових (безпово-
ротних) європейських коштів. 
Одним із найбільших i дорого-
вартісних проєктів є «Молодіж-
ний кластер органічного бізне-
су Баранівської міської ОТГ», 
що фінансується за кошти ЄС. 
У рамках цього проєкту збудо-
вано мінісироварню в селі Рога-
чів, яка на початку наступного 
року розпочне виготовляти мо-
лочну продукцію.

 — Концептуальна ідея міні-
сироварні полягає в тому, щоб 
купити молоко у місцевих ви-
робників, переробити його, 
продати продукцію та отрима-
ти вищу додану вартість, — роз-
повідає Анатолій Душко. — Це 
необхідно для того, щоб збере-
гти поголів’я великої рогатої 
худоби. По-перше, нас ціка-
вить розвиток сімейних молоч-
них ферм, де можна забезпечи-
ти молоко, переробити його і 
продати продукцію, — розпові-
дає Анатолій Душко. — Нас та-
кож цікавить розвиток сімей-
них молочних ферм, де можна 
забезпечити машинне доїння, 
ветеринарний догляд за худо-
бою, що забезпечить якість мо-

лока. По-друге, мінісироварня 
дасть можливість стабільно за-
безпечувати місцеве населення 
(насамперед дітей у дитсадках 
і школах) якісною екологічно 
чистою продукцією. По-третє, 
це дозволить наповнювати бю-
джет за рахунок відрахувань із 
доданої вартості, оскільки пе-
рероблене молоко продається 
дорожче. А по-четверте, таким 
чином ми поборемо бандитсь-
кі угруповання, що скупову-
ють у мешканців молоко за без-
цінь, оскільки будемо купувати 
його напряму за значно вищи-
ми цінами. І найголовніше, гос-
подарська діяльність мінісиро-
варні сприятиме створенню мо-
лочних ферм та зайнятості сіль-
ського населення.
 Сироварня, розрахована на 
переробку 2 тонн молока на добу, 
збудована на грантові кошти ЄС 
(частка інвестицій iз бюджету 
склала лише 3,8 %). Продукцію 
для переробки туди постачати-
ме місцевий кооператив «Міл-
ка-2018». Підприємство виго-
товлятиме пастеризоване моло-
ко, йогурт, сметану, м’який та 
твердий сири. Процедура реєст-
рації сироварні як комунально-
го майна уже завершена. Хоча 
до запуску ще мине деякий час: 
треба зібрати дозвільні докумен-
ти, налагодити технологію ви-
робництва та ринок збуту.
 Великих зусиль до створен-
ня переробного підприємства 
доклала команда проєкту «Мо-
лодіжний кластер органічно-
го бізнесу Баранівської місь-
кої ОТГ» при міськраді (клас-
тер означає, що проєкт скла-
дається з багатьох мініпроєктів, 

взаємопов’язаних між собою), 
робота якої спрямована на сти-
мулювання органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів гос-
подарювання, молоді до спів-
праці для забезпечення ста-
лого економічного розвитку 
об’єднаної територіальної гро-
мади з акцентом на органічну 
продукцію. Бо до екологічно 
чистих продуктів зростає інте-
рес споживачів в усьому світі. 
Розвиток цього напряму спри-
яє залученню інвесторів.
 Унікальність цієї ОТГ по-
лягає в тому, що на її території 
працює група споріднених під-
приємств, які мають повний 
цикл рослинництва, тварин-
ництва і м’ясо-молочної пере-

робки: ТОВ «Агровест груп», 
ТОВ «Органік мілк», ТОВ «Ор-
ганічний м’ясний продукт». 
Минулого року було збудова-
но дві новi ферми: ВРХ (вели-
кої рогатої худоби) — ПП «Га-
лекс Агро» та пташину — ФГ 
«Домашня курочка», які мають 
сертифікати органічного вироб-
ника. Розмір інвестицій стано-
вить близько 80 млн грн.
 Основна частина Баранівсь-
кої громади — це сільські тери-
торії, де значні земельні ділянки 
придатні для органічного виро-
щування ягід і фруктів. Це гар-
ні умови для розвитку екологіч-
ного бізнесу та додаткових над-
ходжень до бюджету. Тож у се-
лищі Полянка, яке розкинулося 
поміж лісу, уже створено ягід-
но-фруктовий кооператив «Ко-
мора». Тут думають не лише про 
вирощування полуниці й мали-
ни, а й про збір та заморожуван-
ня лісової чорниці, грибів, і на-
віть мають амбітні мрії про від-
правку екопродукції за кордон. 
 Більше того, в Баранівській 
ОТГ створено комунальну ус-
танову «Агенція місцевого ор-
ганічного розвитку», яка від-
повідає за розробку та впрова-
дження Стратегії розвитку гро-
мади, інвестиційного паспорта, 
яка сприяє розвитку малого та 
середнього бізнесу й відповідає 
за залучення грантових коштів 
на розвиток громади.
 — Надзвичайно важливо 
створити клас підприємців, щоб 
вони конкурували між собою 
на ринку виробників, — каже 
Анатолій Душко. — Ми шукає-
мо діалог із бізнесом, щоб збіль-
шувати бюджет громади і реалі-
зувати соціальні програми. Зро-
зуміло: чим багатша громада, 
тим вона успішніша. На жаль, 
стикаємося з тим, що нині бага-
то бізнесменів працюють у тіні, 
щоб не платити податків, — 
вони не вірять державі. Важко 
організувати населення — воно 
живе за інерцією, за принципом 
«колгоспника», сподіваючись 
на когось, тільки не на себе. А 
дехто взагалі не розуміє, що 
гранти — це безповоротні запо-
зичення, і ці кошти залучають-
ся, в першу чергу, для розвитку 
території громади та заради пок-
ращення рівня проживання її 
жителів. Адже інфраструктура 
в населених пунктах створюєть-
ся насамперед для самих меш-
канців. Моя найбільша мрія — 
зробити земляків багатшими, а 
отже, щасливішими, реалізува-
ти їхнє давнє прагнення: жити 
в Україні й відчувати себе в Єв-
ропі. ■

САМОВРЯДУВАННЯ

Жити в Україні 
й відчувати себе 
в Європі 
Маленька Баранівська міська ОТГ iз Житомирщини 
за результатами досліджень інституційної спроможності займає 
друге місце в області й 24-те серед 1 тис. 541 громади в Україні 

■

«Моя найбільша мрія — щоб земляки жили в Україні й відчували себе 
в Європі», — говорить Анатолій Душко.

❙
❙

Мінісироварня у Баранівці виготовлятиме пастеризоване молоко, йогурт, сметану, м’який i твердий сири.
Фото з особистого архіву Анатолія Душка. 

❙
❙

Надзвичайно важливо створити клас підприємців, 
щоб вони конкурували між собою на ринку виробників.



Комендантська година 
в Парижі
 Макрон нагадав, що в останні 
дні у Франції виявляють близько 
20 тисяч випадків зараження ко-
ронавірусом, проводячи щотиж-
ня 1,3-1,4 мільйона тестів. Вар-
то зазначити, що з кінця серпня у 
Парижі можна зробити безплат-
ний аналіз на коронавірусну ін-
фекцію просто на вулиці. Намети 
з необхідним обладнанням вста-
новили у всіх 20 районах фран-
цузької столиці біля будівель, 
де розташовані адміністрації ок-
ругів. Тижнева кількість тестів 
в Україні тим часом на поряд-
ки менша і дорівнює добовій в 
Італії. Про довжелезні черги під 
медзакладами, де їх проводять, 
годі й говорити.
 У зв’яку з драматичним роз-
витком пандемії Макрон оголо-
сив про запровадження комен-
дантської години мінімум на 4 
тижні в регіоні Парижа і 8 най-
більших міст країни та наполег-
ливо рекомендував французам 
не збиратися у приватному по-
рядку більш ніж ушістьох. Мета 
обмежень, що запроваджують-
ся — скоротити число щоденно 
виявлених випадків зараження 
до 3—5 тисяч. Очікується, що 
санітарно-епідеміологічні про-
блеми, пов’язані з коронавіру-
сом, продовжаться до літа 2021 
року. В Парижі й найбільших 
містах Франції комендантську 
годину введуть iз 21-ї години ве-
чора і до 6-ї ранку. Крім столи-
ці, таке обмеження стосується 
Марселя, Ліона, Тулузи, Ліл-
ля, Гренобля, Монпельє, Руа-
на і Сент-Етьєна, охоплюючи 
приблизно 20 мільйонів фран-
цузів. О дев’ятій вечора у зга-
даних містах повинна припи-
нятися будь-яка економічна 

діяльність та переміщення гро-
мадян без вагомої підтвердженої 
причини. Спецрежим поки що 
запровадять строком на 4 тиж-
ні, однак Макрон повідомив, що 
уряд подасть до парламенту за-
конопроєкт, який дозволяє про-
довжити дію нових обмежень до 
1 грудня. Порушникам правил 
комендантської години загро-
жуватиме перший штраф у 135 
євро і 1 тис. 500 євро — в разі ре-
цидиву. 

У пошуках балансу
 На підприємствах, по мож-
ливості, правилом повинна ста-
ти віддалена робота два-три 
дні на тиждень. Кожна галузь 
визначатиме конкретні обме-
ження під час переговорів між 
проф спілками і роботодавця-
ми. В умовах другої хвилі епі-
демії французька влада вирі-
шила не вводити нові обмежен-
ня на транспорті, а також не об-
межувати переміщення своїх 
громадян по країні. Через тиж-
день на частині території Фран-
ції починаються шкільні кані-
кули і традиційний період осін-
ніх відпусток. «Вимагати від 
людей, щоб вони ізолювалися 
по квартирах і не їздили у від-
пустку, було б неадекватно», — 
зазначив Емманюель Макрон.
 Глава держави пообіцяв нову 
стратегію тестування на COVID-
19 в умовах, коли французькі 
лабораторії перевантажені, а 
терміни отримання результатів 
традиційних ПЛР-тестів збіль-
шуються, знижуючи ефектив-
ність діагностики. Він пообіцяв 
активне використання недав-
но схвалених експрес-тестів на 
антигени (білок) коронавiрусу, 
які дозволяють отримувати ре-
зультат за 15-30 хвилин.

 

Незадовго до виступу президен-
та Макрона стало відомо про рі-
шення уряду Франції ввести в 
країні режим санітарної надз-
вичайної ситуації починаючи 
з суботи, 17 жовтня. У зв’язку 
з епідемією коронавiрусу ре-
жим санітарної НС вводився 
23 березня і тривав до 10 лип-
ня. Тепер розпочинається дру-
гий акт. «Епідемія COVID-19 є 
санітарною катастрофою, яка 
своїм характером і серйозністю 
ставить під загрозу здоров’я на-
селення», — йдеться в декреті, 
затвердженому в цю середу Ра-
дою міністрів Франції.
 Кількість померлих від на-
слідків COVID-19 у Франції вже 
перевищила 33 тисячі осіб, у тому 
числі 104 життя він забрав там за 
попередню добу. Відсоток пози-
тивних тестів на коронавірус пе-
ревищив показник 12 відсотків, 

хоч іще на початку вересня вірус 
виявляли у 5 відсотків тестова-
них. У столичному регіоні Іль-
де-Франс понад 17 відсотків про-
ведених тестів позитивні.

Систематизувати боротьбу
 Враховуючи те, що Євроко-
місії на чолі з Урсулою фон дер 
Ляєн не вдалося розробити єди-
ну для всіх країн ЄС стратегію 
боротьби з коронавірусом, ого-
лошені президентом Макроном 
заходи можуть стати калькою 
для діяльності інших європей-
ських урядів. Наразі ж кожна 
країна намагається впорати-
ся з поширенням другої хвилі 
COVID-19 на власний розсуд.
 Влада Чехії прийняла рі-
шення закрити до 3 листопада 
бари, ресторани і школи. Країна 
займає перше місце за швидкіс-
тю поширення COVID-19: упро-

довж останніх двох тижнів сані-
тарні служби встановили, що на 
100  тисяч осiб тут припадає 521 
випадок зараження. Для порів-
няння, аналогічний показник 
у Румунії — 181, у Франції — 
307, у Польщі — 119, а в Німеч-
чині — 55 випадків. У зв’язку 
з посиленням заходів безпеки 
і закриттям усіх вищих нав-
чальних закладів студентам, 
які мають чеське громадянство 
і прописку на території ЧР, ре-
комендували покинути гурто-
житки й повернутися додому. 
Міністр охорони здоров’я Чесь-
кої Республіки Роман Примула 
в телезверненні повідомив, що 
студенти, які побоюються по-
вертатися додому через страх 
опинитися носієм коронавiру-
су й заразити членів своєї сім’ї, 
зможуть безкоштовно зробити 
тест на COVID-19. ■
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Україна в Раді ООН
 Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй переоб-
рала Україну до складу Ради ООН із прав людини з мандатом на 
2021—2023 роки, повідомила пресслужба Міністерства закор-
донних справ. «На постійній основі порушуватимемо перед Радою 
проблематику російської агресії, привертатимемо увагу до зло-
чинів і грубих порушень прав людини, які чинить РФ як держава-
окупант, працюватимемо над активнішим залученням РПЛ, її спе-
ціальних процедур, договірних органів у галузі прав людини для 
припинення порушень прав людини та полегшення долі незакон-
но ув’язнених Росією українських громадян», — додали у МЗС. 
Але висловили стурбованість стосовно переобрання Російської 
Федерації до складу цієї Ради: «Не може не викликати занепо-
коєння продовження потрапляння до складу Ради, у тому числі у 
результаті останніх виборів, держав, які здійснюють свідому полі-
тику придушення прав власних громадян, а деякі проводять нео-
імперську агресивну політику проти сусідніх держав та репресії 
місцевого населення на окупованих територіях», — наголосили в 
українському міністерстві. Тим часом третя доповідь Генерально-
го Секретаря ООН Антоніу Гутерріша по ситуації з правами люди-
ни на анексованому Кримському півострові ляже в основу проєк-
ту нової резолюції стосовно Криму. Як повідомило Постійне пред-
ставництво України в ООН, документ ясно показує небажання Росії 
як держави-окупанта виконувати свої міжнародні зобов’язання. 
У тексті йдеться про тортури і жорстоке поводження з боку спів-

робітників Федеральної служби безпеки Росії, безкарність причет-
них до насильницьких зникнень людей у Криму, втручання у про-
фесійну діяльність журналістів, примусові переміщення та депор-
тації з Криму населення.

«Милість» із БАРського плеча?
 Президент російських окупантів «погодився» зняти санкції з 
трьох українських підприємств. Як повідомляє «Обозрєватель», 
із пропозицією зняти обмежувальні заходи з українських підпри-
ємств виступив голова уряду Російської Федерації Михайло Мі-
шустін. «Йдеться про ті виробництва, які були орієнтовані на ек-
спорт товарів до Росії. Ми вважаємо за можливе дозволити пос-
тавки компанії «Брацлав», Барському машинобудівному заводу і 
Рубіжанському картонному комбінату», — заявив Мішустін. «Ми 
завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Украї-
ною. Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі 
з нашого боку», — милостиво кивнув Путін. Рубіжанський картон-
но-тарний комбінат, розташований у Луганській області, є одним із 
найбільших у країні виробників картону та тари. Барський машино-
будівний завод у Вінницькій області виготовляє опалювальні кот-
ли, деталі до обладнання харчової промисловості, лінії з розливу 
вино-горілчаних і безалкогольних напоїв. Компанія «Брацлав» зай-
мається випуском та монтажем обладнання для виробництва моло-
ка у Вінницькій області. За словами Путіна, йдеться про зняття сан-
кцій проти українських промисловців.

НОВИНИ ПЛЮС■

Макрон оголосив про надзвичайні заходи через пандемію.❙

Масочного режиму для протидії коронавірусу в Європі виявилося замало.❙

Європейцям поки що дозволено подорожувати власними країнами, 
але — дозовано і з рекомендацією домашнього перебування.

❙
❙

COVID-19

Друга хвиля 
коронавірусу
Уряди європейських держав планують надзвичайні 
заходи безпеки

■

Ігор ВІТОВИЧ

В умовах безпорадності урядів та медичних служб перед некон-
трольованим та стрімким поширенням захворюваності на коро-
навірус європейці з нетерпінням очікували анонсованого інтерв’ю 
президента Франції Емманюеля Макрона. І ось на телеканалах TF-1 
і France 2 він офіційно заявив про поширення другої хвилі коро-
навiрусу, що вимагає нових масштабних заходів. «Ми не втратили 
контроль (над епідемією), але перебуваємо в ситуації, яка викли-
кає занепокоєння», — визнав Макрон, підкресливши, що в такі 
самі умови активізації епідемії поставлені й інші країни, та закли-
кавши не пiддаватися паніці.
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«Великий емоційний підйом хлопців, їхнє бажання грати вiдіграли сьогодні 

велику роль. Інакше вони б просто не зуміли виконати такий величезний 
обсяг роботи!».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Для одних — дивовиж-
на сенсація, для інших — 
результат напруженої ро-
боти. Утім в обох випад-
ках йдеться про перемогу 
національної збірної Ук-
раїни над потужною ко-
мандою Іспанії в четвер-
тому турі групового ра-
унду Ліги націй. Після 
невдач у матчах iз Фран-
цією та Німеччиною сла-
бо вірилося у позитивний 
підсумок протистояння з 
«Червоною фурією». Од-
нак «синьо-жовті» гідно 
завершили семиденний 
тренінг iз переможця-
ми трьох останніх «мун-
діалів», мінімально пе-
регравши на столичному 
НСК «Олімпійський» іс-
панську національну ко-
манду.
 Навіть нічия вигляда-
ла б у тому матчі для ук-
раїнських збірників бла-
гом. Домінування іспан-
ців на полі було безроз-
дільним, і вони не раз 
могли засмутити коман-
ду господарів. Але м’яч у 
ворота українців ніяк не 
заходив, а ближче до за-
вершення гри підопічним 
Андрія Шевченка вдала-
ся разюча контратака, за-
вершальний удар у якій 
зробив динамівець Вік-
тор Циганков.
 Після серії невдач 
у тренерському таборі 
збірної України зрозумі-
ли, що контратакуваль-
на модель — оптималь-
ний варіант для гри про-
ти грізних опонентів. 
Свого часу, виблискуючи 
в «Динамо» Валерія Ло-
бановського, нинішній 
очільник «синьо-жовтих» 
добре засвоїв принцип ро-
боти «пружини, що швид-

ко розжимається». Влас-
не, гол Циганкова у воро-
та іспанців якраз і став на-
слідком спрацьовування 
такого контратакуваль-
ного механізму. 
 У матчі проти Іспанії 
на полі були задіяні де-
сять вихованців дина-
мівської школи, тож, пев-
но, закономірно, що саме 
у їхньому виконанні до-
велося побачити разючий 
футбольний прийом. Вод-
ночас уразити ворота іс-
панців українським фут-
болістам удалося вперше 
з 2004 року. При цьому 
завдяки голу Циганкова 
збірна України відсвятку-
вала свою першу в історії 
перемогу над «Червоною 
фурією».
 «Нам потрібно було 
витримати перший тайм 
— це була частина нашого 
плану на гру. Ми розумі-
ли, що якщо витримаємо 
перший тайм, то після пе-
рерви у суперника почне 
закінчуватися терпіння, 
і у нас з’являться шанси. 
Одним iз таких шансів ми 
і скористалися», — поді-
лився стратегією на матч 
Шевченко.

 Утім, за словами на-
ставника української ко-
манди, здолати титуло-
ваних іспанців допомог-
ла не тільки вдало обрана 
тактика на гру, а й вели-
кі емоції, котрими трене-
ру вдалося зарядити своїх 
підопічних. «Великий 
емоційний підйом хлоп-
ців, їхнє бажання грати 
вiдіграли сьогодні велику 
роль. Інакше вони б прос-
то не зуміли виконати та-
кий величезний обсяг ро-
боти!» — зауважив очіль-
ник «синьо-жовтих».
 Як свідчить статисти-
ка, близько 80% ігрово-
го часу м’яч був під кон-
тролем іспанських фут-
болістів, які загалом 
здійснили 20 ударів у на-

прямку та сім — у площи-
ну воріт збірної України. 
І, напевно, якби не надій-
на гра на останньому ру-
бежі Георгія Бущана — 
підсумковий рахунок точ-
но мав би інший вигляд. 
Але уроки, отримані ди-
намівським голкіпером у 
матчах iз Францією, коли 
він сім разів виймав м’яч 
iз сітки, та Німечиною, 
в якому воротар пустив 
«метелика», не минули 
даремно. За підсумками 
гри з іспанцями саме Бу-
щану заслужено дістав-
ся титул кращого з кра-
щих.
 При цьому Андрій 
Шевченко наголошує, що 
історична перемога над 
Іспанією — це результат 

добре виконаної роботи, 
наслідок відмінної реалі-
зації обраного плану на 
гру. «Вдячний хлопцям 
за віддачу, за бажання бо-
ротися. Аби досягати ус-
піху, з таким налашту-
ванням потрібно виходи-
ти на кожну гру», — на-
голошує головний тренер 
збірної України.
 Сама ж перемога над 
«Червоною фурією» дала 
«синьо-жовтим» хороше 
підґрунтя для збережен-
ня прописки в елітному 
дивізіоні Ліги націй. При 
цьому в Андрія Шевченка 

з’явилося розуміння, що 
не на одних лише гравцях 
«Шахтаря» (котрим приї-
хати до табору національ-
ної команди завадив коро-
навірус) може триматися 
збірна України. Водно-
час керманич синьо-жов-
тої команди зауважує, що 
вибір основного складу 
залежить від готовності 
футболістів i базується 
він на засадах здорової 
конкуренції. «Хто вигля-
дає краще, той і буде гра-
ти. Це закон у цій коман-
ді», — пояснює Шевчен-
ко. ■

ФУТБОЛ

І чемпіона 
можна бити
Національна команда України вперше у своїй історії 
здолала титуловану іспанську збірну

■

Відстоявши «на нуль», голкіпер збірної України 
Георгій Бущан зробив можливою історичну перемогу 
«синьо-жовтих» над Іспанією.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга націй. Дивізіон А. Група 4. 4-й тур. Україна — Іспанія 
— 1:0 (Циганков, 76; У: Бущан, Караваєв, Забарний, Миколенко, Со-
боль, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, 
Яремчук, Зубков (Циганков, 65); І: Де Хеа, Навас, Рамос, П. Торрес, 
Регілон, Меріно (Себальйос, 46), Родрі, Каналес (Ольмо, 73), Родріго 
(Оярсабаль, 58), Фаті (Ф. Торрес, 57), Траоре), Німеччина — Швей-
царія — 3:3.
 Турнірне становище: Іспанія — 7, Німеччина, Україна — 6, 
Швейцарія — 1.

■

Григорій ХАТА

 Здобувши на старті фінальної серії дві 
гостьові перемоги, хокеїсти «Донбасу» 
зробили неймовірно вагому заявку на чем-
піонство. Не виключено, що після такого 
успішного виїзду до Кременчука багато 
хто з шанувальників донецького клубу по-
думки вже розпочав святкувати підсумко-
ву перемогу. Можливо, передчасні думки 
про чемпіонський титул закралися й у мо-
зок до самих хокеїстів «Донбасу». Як на-
слідок, у наступних двох поєдинках проти 
«Кременчука» донецькій команді не вда-
лося закинути у ворота суперника жодної 
шайби. І все це — на власному майданчи-
ку в Костянтинівці.
 «Граємо краще, але не забиваємо», — 
так коментує незрозумілу ситуацію на льо-
ду головний тренер «Донбасу» Сергій Ві-
тер. При цьому в третьому поєдинку серії 
господарі примудрилися пропустити до-
леносну в матчі шайбу незадовго до завер-
шення основного часу, перебуваючи на той 
час у більшості.
 У наступному поєдинку «золотого» 
марафону вирішальним для результату 
також стало закiнчення третього періо-
ду. Мінімально поступаючись опоненту, 
хокеїсти «Донбасу» не реалізували стовід-
сотковий голевий момент. Згодом підопіч-
ні Вітера змарнували нагоду провести дві 
хвилини ігрового часу в більшості: щойно 
розпочалося двохвилинне вилучення грав-
ця «Кременчука», як миттю на штрафні 
санкції наразився місцевий хокеїст.
 Отримавши ж на майданчику додатко-
вий ігровий простір, команда Олександра 
Савицького швидко подвоїла перевагу в ра-
хунку. Коли ж у ворота «червоно-чорних» 
за дві з лишком хвилини до завершення 

третього періоду залетіла третя шайба, ста-
ло зрозуміло, що ситуація в чемпіонській 
дуелі вирівнюється й до «Кременчука» як 
переможця «регулярки» знову повертаєть-
ся перевага власного майданчика в серії.
 Загалом, золота серія між «Кременчу-
ком» та «Донбасом» розгортається за до-
волі чудернацьким сценарієм. Ситуація, 
коли команди ніяк не можуть скористати-
ся перевагою свого льоду, виглядає трохи 
неординарно. Цікаво, що два свої домашні 
поєдинки кременчужани програли в овер-
таймах. До слова, перший із них підопічні 
Олександра Савицького віддали суперни-
ку, ведучи в ньому перед з різницею в три 
шайби.
 Власне, після того провалу в «Кремен-
чуці» провели непогану роботу над помил-
ками. Окрім неймовірної зарядженості на 
перемогу, тепер хлопці Савицького демонс-
трують iще й дуже надійну гру в захисті. 

«Перш за все — сувора гра в обороні, сувора 
гра захисників, які навіть на себе ловлять 
шайби. Не все у нас виходить, але маємо ре-
зультат», — констатував після четвертого 
матчу наставник «Кременчука».
 Для здобуття чемпіонського титулу 
кожному з фіналістів не вистачає ще двох 

перемог. Прояснитися ситуація зможе 16 
жовтня — у Кременчуку та 18-го — у Кос-
тянтинівці. Однак здається, що для визна-
чення володаря національного «золота» 
двом найсильнішим командам чемпіона-
ту доведеться використати максимальну 
кількість поєдинків. ■

ХОКЕЙ

«Дуплет» для рівності
Переможець регулярного чемпіонату вирівняв становище в «золотій» дуелі 
з чинним чемпіоном країни

■

У боротьбі за національне «золото» «Кременчук» та «Донбас» обмінялися «дуплетами» 
виїзних перемог. 
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Плей-оф». Фінальна 
серія до чотирьох перемог.
 «Донбас» — «Кременчук» — 0:3, 0:1, 4:3 
ОТ, 5:4 ОТ. Рахунок у серії — 2:2.

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Директор банку запитує бухгал-
тера, який прийшов влаштовуватися 
на роботу:
 — Скільки часу ви пропрацюва-
ли на останньому місці роботи?
 — Чотири роки.
 — А чому звільнилися?
 — Амністію оголосили.

* * *
 — Абраме, ви стiльки рокiв про-
жили з дружиною, а й досi ходите, 
тримаючись за руки.
 — Та це я її тримаю, бо тiльки-
но вiдпущу — вона пiде витрачати 
грошi.

* * *
 Рабинович продає на базарі ка-
вуни. На цiннику написано: «Один 
кавун — 3 гривнi, три кавуни — 10 
гривень». Підходить чоловiк і купує 

кавун за три гривнi, потім iще один 
кавун також за три гривнi, потім iще 
один. На прощання радісно каже Ра-
биновичу:
 — Дивись, я купив три кавуни, а 
заплатив лише 9 гривень! Не вмієш 
ти торгувати!
 Рабинович дивиться йому 
вслід:
 — І ось так завжди — беруть 
по три кавуни замість одного, а потім 
учать мене комерції.

* * *
 — Чув, що нашого начальника 
переводять iз підвищенням? Цікаво, 
хто займе його місце?
 — Упевнений, що це буде 
дуже хороша і гідна людина. Адже 
я себе з самого раннього дитинс-
тва знаю.

По горизонталі:
 3. «... грамота», відомий фільм 
з Іваном Миколайчуком у головній 
ролі. 7. Місто на Київщині, де відкри-
ли пам’ятну дошку генерал-хорунжо-
му Армії УНР Маркові Безручку. 9. 
Біблійне морське чудовисько. 10. 
Те, що лишається від людини піс-
ля кремації. 11. Давньогрецька бо-
гиня, що народилася з голови бать-
ка свого Зевса. 13. Найпростіша од-
ноклітинна тварина. 15. Знаменитий 
італійський модельєр. 17. Сумчас-
та австралійська тварина, схожа на 
борсука і ведмедика. 19. Музикант 
і продюсер, один із тренерів проєк-
ту «Голос країни». 21. Ім’я дружини 
британського принца Гаррі. 22. Ве-
лика дерев’яна бочка. 23. Нещас-
ний випадок, що змінює життя, горе, 
біда. 24. «... не вовк, в ліс не втече» 
(народна приказка). 25. Курс, пер-
пендикулярний до руху судна чи лі-
така. 
По вертикалі:
 1. Перша професія народної ар-
тистки України Раїси Кириченко. 2. 
Руйнування всіх ілюзій чи планів. 
4. Кохана Айвенго з однойменно-
го роману Вальтера Скотта. 5. Ряд 
прямолінійно розташованих суміж-

них кімнат, з’єднаних дверима або 
відкритими арками, що розміщені 
по одній осі. 6. Тимчасова втрата 
пам’яті. 8. Спецпідрозділ СБУ по 
боротьбі з тероризмом. 11. Один із 
героїв єврейських анекдотів. 12. Мо-
тузка із зашморгом на кінці. 14. Тон-
ка плівка, за допомогою якої ми мо-
жемо розмовляти по телефону. 16. 
Байка Крилова. 18. Конкурс між під-
рядниками за замовлення. 19. Пред-
ставник львівської міської субкуль-
тури, до якої себе зараховує Віктор 
Морозов. 20. Соплі з носа. 22. 24 го-
дини. ■

Кросворд №97
від 9—10 жовтня

з 19 до 25 жовтня
 Овен (21.03—20.04). Ви навчитеся роби-

ти гроші з нічого, тільки не розумійте цю фра-
зу буквально. Просто всі ваші ідеї люди поч-
нуть сприймати як геніальні.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Більше мовчiть 
і не діліться планами. У вашому випадку вис-
лiв «мовчання — золото» може спрацювати. 
У вихiднi вiдвiдайте батькiв.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Близнюки (22.05—21.06). Розумова 
праця принесе вам більше капіталів, ніж фі-
зична робота. Тому вчіть мови, більше читайте 
і пробуйте себе в новій справі.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Рак (22.06—23.07). Декому з вас випа-
де шанс змінити професію, не пропустіть його. 
Вам надійдуть цікаві та вигідні пропозиції, де-
які з них будуть від давніх друзів.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Лев (24.07—23.08). Друзi допомо-
жуть розібратися в тонкощах нової спра-
ви, а вам залишиться лише одягнутися для 
солідності. Особисте життя також складеть-
ся непогано.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Діва (24.08—23.09). На цьому тижнi 
слово «нудьга» не для вас. Любовних пригод 
буде море, тільки постарайтеся іноді вирина-
ти й озиратися.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Терези (24.09—23.10). Вiдвiдайте сало-
ни краси та модні магазини. Однак у низці ро-
манів не пропустіть зустріч із єдиною і довго-
очікуваною половинкою.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Скорпіон (24.10—22.11). Поки всі діють 
за правилами, вашi дiї не завжди зрозумiлi, 
але важливий результат. У компаньйони кра-
ще брати перевiрених людей.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12).  На горизонті 
може замаячити майбутній обранець, підготуй-
теся до побачення, все має бути на висоті. Рiвних 
вам у питаннях зваблювання не знайдеться.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваше бажання 
здобути владу може здійснитися. Але не за-
будьте, що за блискучою мішурою з найкра-
сивіших кабінетів і довгоногих секретарок хо-
вається наполеглива праця.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Вам довiря-
тимуть найскладніші справи на підприємстві. 
Але не дозволяйте сідати вам на шию, збері-
гайте особистий простір.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). У вас є всі шанси 
для того, щоб стати акулою бізнесу. Тільки пос-
тарайтеся сильно не кусатися і боріться з кон-
курентами законними методами.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23. ■

Дара ГАВАРРА

 Народження дитини — це не лише 
випробування для молодої мами, а й 
проба на міцність подружніх стосун-
ків, адже вся увага, всі ночі віддані 
маляті, а на коханого іноді не зали-
шається не те що часу, а й елементар-
но сил. Добре, коли фінанси дозволя-
ють тримати няню, яка розвантажить 
фізично. А от що може розвантажити 
емоційно? Звісно, романтичне поба-
чення або бодай вечеря з твоєю поло-
винкою. Але так, щоб ніхто й ніщо не 
заважало. Тож супермодель і супер-
красуня 25-річна Джіджі Хадід ви-
рішила зняти стрес, а заодно й поті-
шити коханого, батька свого первіст-
ка, 27-річного співака Зейна Маліка, 
за допомогою романтичного вечора, 
адже минув майже місяць від народ-
ження їхньої красуні донечки, а вони 
все ще в полоні турбот про неї.

 «Ангел» «Вікторії 
Сікретс» вирішила врази-
ти чоловіка своїми кулі-
нарними талантами, про 
що й повідомила своїм фо-
ловерам в «Інстаграмі». 
Для романтичної вечері 
топмодель палестинсько-
го походження, яка, як не 
дивно для представниці 
такої професії (до того ж і 
мама Джіджі також була 
моделлю, тож учити доньку 
кулінарних премудростей 
навряд чи встигала), вміє 
чудово куховарити, при-
готувала італійську стра-
ву — пікату з курки з шав-
лією та грибною локши-
ною. Доки донечка спала 
в сусідній кімнаті, її бать-
ки чудово проводили час у 
компанії одне одного. ■

КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Джіджі Хадід — 
за романтику 
в стосунках
Топмодель влаштувала вечерю для коханого

■

Джіджі Хадід.❙

17—18 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, значний дощ. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +7...+9, удень +10...+12. Пiслязавтра вночi 
+5...+7, удень +7...+9.

Миргород: значний дощ. Уночi +10...+12, удень +16...+18.
Вінниця: значний дощ. Уночi +8...+10, удень +13...+15.
Одеса: часом дощ. Уночi +14...+16, удень +18...+20.

Курорти Карпат: хмарно, часом дощ. Трускавець: 
уночi +4...+6, удень +8...+10. Моршин: уночi +5...+7, удень 
+9...+11.

Україна вперше за довгий час може 
заповнити свої газосховища «по вінця»: 
матимемо заробіток, нижчі ціни на паливо 
та незалежність від Росії

Запах газової 
незалежності
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