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У мерії Харкова вдруге 

спростували чутки про 

смерть Геннадія Кернеса, 

але до виборів він навряд 

чи повернеться додому

стор. 15»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор. 2»

❙

Варті більшої поваги Святе місце — не порожнє?

РИМА ТИЖНЯ

План на неділю
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ти в неділю дома не сиди, 
На дільницю виборчу піди! 
Перш ніж в ліс збиратись по гриби, 
Ти піди і вибір свій зроби!
Бо погода гарна вже мина, 
А місцева влада — головна.
Виконай найважливішу з місій, 
А тоді вже прогуляйся в лісі. 
В лісі віднайди душевний спокій, 
Повтішайся зарплатні високій. 
Краще маслюки і сироїжки, 
Ніж за комунпослуги платіжки.
В лісі освіжись і загартуйся, 
До зими морально приготуйся.
Розум свій в неділю застосуй —
Перш за все — піди й проголосуй!

■

стор. 14»

Іван Сухий грав 

на гармошці 12 годин 

поспіль, встановивши 

національний рекорд 

України

На старті групового раунду 

Суперліги «Шахтар» 

сенсаційно здолав іспанського 

чемпіона, а «Динамо» 

поступилося найсильнішій 

команді Італії

Віртуоз із Жашкова

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,273 грн 

1 € = 33,531 грн

1 рос. руб. = 0,366 грн

стор. 2»

А нам не 
все одно

Що мотивує 
українців іти 
на місцеві 
вибори
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«Окупанти змушені здійснювати набір серед осіб, які не мають постійного місця 
працевлаштування, та колишніх «військових», які були звільнені за порушення 
умов контрактів або по закінченнi їхнiх термінів». 

За даними Головного управління розвідки Міноборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

людей
в усьому світі Ук-
раїна забезпечує 

продовольчими товарами, похвалився заступ-
ник міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Тарас Висоцький.

150 млн абітурієнтів
iз непідконтроль-
ної частини Дон-

басу й анексованого Криму цьогоріч стали сту-
дентами українських вишів, розповіла заступниця 
міністра з питань інтеграції Інна Голованчук.

українців
вважають, що в 
поліції розповсюдже-

не насильство (побиття, катування, залякуван-
ня) — такі результати моніторингу оприлюднив 
директор Харківського інституту соціологічних 
досліджень Денис Кобзін.

українців
вважають, що анонсоване прези-
дентом Володимиром Зеленським 

опитування — це передвиборча політична техно-
логія для підвищення популярності, засвідчило 
опитування дослідницької агенції infosapiens.

документів
радянських часів 
позбулися гри-

фа секретності, звітували в 
пресслужбі уряду України. 
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ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

А нам не все 
одно
Мешканці Чернігівщини — про 
місцеві вибори
Ксенія ЗАВОРОТНА

 Українців, бажаючих прийти на виборчу діль-
ницю та віддати свій голос за партію або окре-
мого кандидата, стає все менше. Місцеві вибори 
2015 року запам’яталися досить низькою кіль-
кістю виборців, які отримали бюлетені на діль-
ницях. За даними Центральної виборчої комісії, 
явка громадян, які мають право голосу, станови-
ла тоді лише 46,6%. На повторні місцеві вибори, 
що відбулися в листопаді 2015 року, прийшло ще 
менше людей — близько 34%. 
 Якої кількості виборців чекати на дільницях 
25 жовтня цього року? Чи вплинуть на це епі-
демія коронавірусу, сумніви в чесності проведен-
ня голосування або недовіра до кандидатів? Ре-
зультати опитування Соціологічної групи «Рей-
тинг», що проводилось із 16 по 19 жовтня, по-
казали, що 61% опитаних готові взяти участь у 
місцевих виборах, а у разі загострення ситуації 
з коронавірусною хворобою — 51%. 
 Мешканці Чернігівщини висловили свої дум-
ки стосовно місцевих виборів та участі в них.
 «Я йду на місцеві вибори з надією обрати но-
вих депутатів, які в майбутньому зроблять наше 
життя хоч трішки кращим та благополучнішим. 
Також я не хочу, щоб мій голос зник або ним ско-
ристалися непорядні учасники виборів», — за-
значає Дмитро, військовий.
 «Цього року на вибори не піду. Я навчаюсь у 
Києві, тому маю київську реєстрацію місця про-
живання. Та мене більше хвилює те, що відбу-
вається в моєму рідному селищі. Я там живу, там 
мій дім, моя родина. Я хочу бачити, як депута-
ти та голова впливають на його розвиток і благо-
устрій. Якби була можливість проголосувати на 
дільниці селища, в якому проживаю, я б відда-
ла свій голос за гідного кандидата. Під час місце-
вих виборів вирішується не тільки майбутнє міс-
та, селища чи села, а і його жителів», — наголо-
шує Оксана, курсантка.
 «Я вірю в щасливе майбутнє нашої громади 
та порядність деяких кандидатів, тому прийду 
на виборчу дільницю, щоб віддати свій голос за 
них», — розповідає Максим, студент.
 «Багатьох виборців намагаються підкупити: 
одного — грошима, іншого — гречкою. Хто біль-
ше людей схилить на свій бік, той виграє. Відда-
вати голос нікому не хочу. Кожен кандидат щось 
обіцяє, але, в підсумку, нічого не робить. Який 
сенс іти голосувати?» — нарікає Ірина, кухар. 
 «Йти голосувати, звичайно, потрібно всім, 
кому не байдуже майбутнє наших дітей та онуків. 
На ці місця ми повинні обрати дійсно порядних і 
чесних людей, яким будемо довіряти. Я декілька 
разів брала участь у виборчому процесі: була й чле-
ном комісії, й секретарем, й головою ТВК. Можу 
сказати, що люди активно йдуть голосувати, тому 
в нашому окрузі явка виборців завжди перевищує 
50%», — вважає Світлана, бухгалтер.
 За роки незалежності України люди вже 
 встигли наслухатись обіцянок недобросовісних 
кандидатів та побачити, як проходять фальсифі-
ковані вибори. Не дивно, що довіра до органів де-
ржавної влади та способу їх формування значно 
знизилась. Це призвело до зменшення кількості 
виборців, які хочуть прийти на дільницю для го-
лосування. Та щоб історія «легітимного прези-
дента» й Революції гідності не повторилася зно-
ву, варто взяти на себе відповідальність та свідо-
мо скористатися правом голосу на виборах. Таке 
рішення принесе набагато більше користі, ніж 
бездіяльність. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 На фронті зросла інтен-
сивність вогню. Минулої 
доби вперше за історію ого-
лошеного з 27 липня 2020 
року режиму тиші українсь-
ка сторона двічі офіцій-
но відкривала вогонь у від-
повідь. Інцидент стався в 
районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угру-
повання «Північ». Против-
ник зі стрілецької зброї вів 
обстріл позиції Об’єднаних 
сил поблизу населеного 
пункту Артема. Наші вої-
ни відкрили вогонь у від-
повідь, що змусило російсь-
ко-сепаратистські угрупо-
вання припинити обстріл. 
І нiкого не здивувало, що 
вiдповiдь якраз дивним чи-
ном збiглася в часi з присут-
нiстю в зонi ООС представ-
никiв фракцiї «Слуга наро-
ду». У районі, де за ситуа-
цію несе відповідальність 
оперативно-тактичне угру-
повання «Схід», ворог від-
кривав вогонь зі стрілець-
кої зброї неподалік населе-
ного пункту Лебединське. 
Ще два факти порушення 
режиму припинення вог-
ню зафіксовано в перед-
місті Авдіївки, де росія-
ни застосували гранатоме-
ти різних систем. Окрім 
того, поряд із населеними 
пунктами Мар’їнка, Пав-
лопіль та Авдіївка задоку-
ментовано проліт ворожих 
БПЛА типу «Орлан-10» i 
«Квадрокоптер». Засоби 
радіоелектронної боротьби 

Об’єднаних сил придуши-
ли безпілотник противни-
ка, що унеможливило його 
подальше використання. 
На околицях Новолугансь-
кого ворог застосував авто-
матичний станковий гра-
натомет, а поблизу Артема 
— стрілецьку зброю. На цю 
вогневу провокацію против-
ника підрозділи Об’єднаних 
сил відкрили вогонь у від-
повідь — неподалік Світло-
дарська та Майорська, де 
провокували наших захис-
ників зі стрілецької зброї, 
та тричі поблизу населено-
го пункту Авдіївка. На цій 
ділянці зафіксовано засто-
сування агресором грана-
тометів різних систем та 

стрілецької зброї. На жаль, 
унаслідок ворожого пострі-
лу один український захис-
ник зазнав акубаротравми 
(пошкодження внутріш-
нього вуха, що спричиняє 
порушення слуху. — Авт.). 
Військовослужбовця допра-
вили до госпіталя. 
 Тим часом, за дани-
ми української розвідки, 
російські окупаційні вій-
ська комплектують свої 
підрозділи в ОРДЛО особа-
ми, які не мають постійно-
го місця працевлаштуван-
ня, та колишніми «війсь-
ковими», яких або звільни-
ли за неналежну поведінку, 
або у них нібито завершив-
ся «контракт». За даними 

Головного управління роз-
відки Міноборони, російсь-
кі окупаційні адміністра-
ції активізували пропаган-
дистську роботу серед насе-
лення щодо проходження 
військової служби. Але ба-
жаючих підписуватися на 
таку авантюру дуже мало. 
Потреби противника у ком-
плектуванні підрозділів не 
задовольняються. «Оку-
панти змушені здійсню-
вати набір серед осіб, які 
не мають постійного місця 
працевлаштування, та ко-
лишніх «військових», які 
були звільнені за порушен-
ня умов контрактів або по 
закінченнi їхнiх термінів», 
— розповіли розвідники. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Найрейтинговiший кан-
дидат на посаду мера Харко-
ва Геннадій Кернес продов-
жує лікуватися в німець-
кій клініці Шаріте і навряд 
чи в неділю з’явиться на 
ви борчій дільниці. Відсут-
ність будь-якої точної ін-
формації про стан здоров’я 
хворого змушує інших кан-
дидатів добувати новини 
підпільним шляхом. 
 Так, днями, вже вдру-
ге за останній місяць, хтось 
поширив звістку про смерть 
чинного міського голови, 
звинувативши команду 
іменного блоку в прихову-
ванні правди. Цей фаталь-
ний «діагноз» миттєво спро-
стував перший заступник 
мера Ігор Терехов. Він пові-
домив, що пан Кернес пере-
буває зараз на плановій реа-
білітації, а тому його життю 
та працездатності нічого не 
загрожує. За словами віце-

мера, у недалекому майбут-
ньому керівник міста по-
вернеться до Харкова, а вся 
інша інформація, яку поши-
рюють мережею, не інакше 
як фейк. «Це говорять наші 
політичні опоненти, — за-
певнив посадовець. — Вони 
бачать рейтинги Геннадія 
Адольфовича, його блоку, 
і їх це дратує. Вони не зна-
ють, куди бігти, і пустили-
ся берега. Але харків’яни — 
розумні люди і дадуть пра-
вильну оцінку».
 Прокоментувала неве-

селі чутки також невіст-
ка міського голови Юлія 
Привалова. «Він при пов-
ному здоров’ї, вже добре 
почувається», — написа-
ла вона в соціальних ме-
режах, назвавши невтіш-
ні новини спекуляціями 
опонентів, «які більше ні-
чого не вміють, окрім як 
брехати». Втім підтвер-
джена медиками інформа-
ція про самопочуття кан-
дидата з’являлася в медій-
ному просторі останній раз 
iще десять днів тому. При-

водом стала інформація го-
лови ХОДА Олексія Куче-
ра, який в інтерв’ю пресі 
висловив сумнів, що Кер-
нес може повернутися в 
Україну до виборів. У від-
повідь друзі та родина мера 
опублікували документ із 
клініки Шаріте. Там лі-
карі повідомили, що їхній 
пацієнт щодня робить ус-
піхи, тому вони очікують 
його повного одужання, 
але більш конкретно на цю 
тему готові говорити лише 
з близькими хворого. ■

НА ФРОНТІ 

Безхатьків «у ружжо»
Росіяни комлектують свої підрозділи в ОРДЛО асоціальними елементами

■

Українським вiйськовим дозволили стрiляти у вiдповiдь на ворожi провокацiї, 
бо в цей час на фронт приїхали «слуги».

❙
❙

БРАК ІНФОРМАЦІЇ

Святе місце — не порожнє?
У мерії Харкова вдруге спростували чутки про смерть 
Геннадія Кернеса, але до виборів він навряд чи 
повернеться додому

■
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українців
знають, як голосувати за кан-

дидатів на місцевих виборах, згідно з опитуван-
ням Школи політичної аналітики Могилянки.

23% усіх сільськогоспо-
дарських земель, які є 

в Україні, перебувають у власності держа-
ви — цю цифру озвучив колишній міністр 
економіки Тимофій Милованов.

міст
в Україні отримали нові межі згідно 

з ухваленими Кабміном проєктами парламент-
ських постанов, повідомив представник уряду у 
ВРУ Василь Мокан.

разів
більше шлюбів, ніж роз-

лучень зареєстрували в Україні за період 
карантину, поінформували в Міністерс-
тві юстиції.

військово-морські бази 
побудують в Україні для захисту 

Чорноморського регіону, пообіцяв пре-
зидент Володимир Зеленський під час 
щорічного звернення до ВРУ.

10% 7 У 6 2
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Ірина КИРПА

 Традиційний перехід на зимовий 
час, що дозволяє жителям України 
спати на годину довше, починаючи з 
останньої неділі жовтня, відбудеться 
вже за пару днів.
 Навіть у тих, хто забуде вико-
нати необхідну маніпуляцію з го-
динником, автоматика чітко спра-
цює рівно о 4.00 у смартфонах та на 
комп’ютерах, подарувавши нам до-
датковий час для відпочинку.
 Цікаво, що спочатку перехід на 
зимовий час придумали 216 років 
тому, в далекому 1784 році, в Аме-
риці, а ініціатором нововведення 
став посол США у Франції Бенджа-
мін Франклін.
 Якщо в дореволюційні часи ба-
нальним переведенням стрілок го-
динника можна було економити тон-
ни воскових свічок, то вже у наш час 
таким чином вдається зберігати кі-
ловати дорогої електроенергії.
 Однак медики з’ясували, що да-
леко не всі люди сприймають сезон-
ну зміну світлового дня як благо, а 
для особливо чутливих переведен-
ня стрілок годинника є справжнім 
шоком.
 — Дратівливість, депресія та за-
гострення хронічних захворювань 
стають додатковим навантаженням 
для тих, хто не може швидко перебу-
довувати свій графік сну двічі на рік, 
— пояснює лікар невролог Тетяна Го-
лолобова. — Таким людям можна по-
рекомендувати заздалегідь готувати 
свій організм до переведення стрі-
лок годинника та адаптуватися до 
нових реалій життя поступово. Як 
правило, здорова людина вже через 
тиждень відновить нормальну жит-
тєдіяльність. Якщо ж порушення сну 
все-таки відбулося, на допомогу при-
йдуть препарати на основі мелатоні-
ну, а також такі заспокійливі трави, 
як меліса, м’ята та валеріана.
 На думку медиків, справжнім 
порятунком може стати можливість 
здійснити перехід поступово. Напри-
клад, сьогодні ви лягаєте спати на 15 
хвилин пізніше, аніж зазвичай, а за-
втра — вже на 30 хвилин, поступо-
во звикаючи до зміни режиму сну та 

бадьорості.
 Адже головна умова для плідної 
роботи — добрий сон, а наукою дове-
дено, що дорослій людині для повно-
цінного відпочинку потрібно міні-
мум 7-9 годин сну, а дітям — 9-10 го-
дин.
 У нашій країні перехід на зимо-
вий час здійснюють уже 24 роки пос-
піль, після того  як у 1996 році вийш-
ла постанова Кабінету Міністрів 
«Про порядок обчислення часу на 
території України».
 Питання про доцільність 
щопіврічного переведення стрілок 
годинника туди та назад неодноразо-
во порушували як народні депутати, 
так і представники громадськості.
 Ось і цьогоріч у Верховній Раді 
зареєстрували законопроєкт, який 
пропонує українцям відмовитися від 
подальшого переведення стрілок го-
динника на літній час в останню не-
ділю березня 2021 року.
 Перший заступник голови парла-
менту Руслан Стефанчук вважає, що 
нововведення має низку переваг: по-
перше, швидше сприятиме євроін-
теграції України, адже 84% жителів 
країн ЄС уже проголосували за ска-
сування переходу на літній час, а по-
друге, цю ініціативу вже підтримав 
Європарламент. Наш депутат також 
переконаний, що скасування літньо-
го часу стане додатковим заходом 
протидії... агресії з боку Росії.
 Адже поки що на анексованих те-
риторіях України діє встановлений 
окупантами час.
 — Закріплення на всій території 
України єдиного київського часу 
дозволить зміцнити наші оборон-
ні позиції та сприятиме деокупації 
й реінтеграції тимчасово окупова-
них територій, — упевнений Руслан 
Стефанчук. — У західній частині 
Росії, зокрема у Москві, місцевий 
час узимку відрізняється від київсь-
кого на одну годину, але влітку цієї 
різниці немає, оскільки в РФ не пе-
реводять годинники.
 Згідно з даними на сайті Ради, за-
конопроєкт №4201 «Про обчислення 
часу в Україні» зареєстрували 9 жов-
тня 2020 року та передали на розгляд 
комітету. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Усього ж переведення годинників 2020-го на зимовий час відбудеться у 71 країні світу, включаючи 
країни ЄС, Естонію, Латвію, Ізраїль, Великобританію, США, Канаду, Австралію, Мексику та інші.
 А от такі країни, як Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, 
Грузія, РФ, Китай, Південна Корея, Монголія, Індія, Японія, Бразилія, Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ, 
Ірак, Мальдіви, Венесуела та інші, годинники цього року переводити на зимовий час не будуть.

■

ЗИМОВИЙ ЧАС

Хоч виспимося
У ніч із 24-го на 25 жовтня 2020 року українці 
переведуть стрілки годинника на одну годину назад

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Папа Франциск став на захист односта-
тевих цивільних союзів. Уперше така пози-
ція висловлена назагал вустами глави ка-
толицької церкви в документальному філь-
мі під назвою «Франциск», показ якого від-
бувся на Римському кінофестивалі в середу, 
21 жовтня. Фільм сфокусовано на найбільш 
значимих для Папи Франциска проблемах. 
Це, зокрема, стан довкілля, бідність, мігра-
ція, расова нерівність і нерівність доходів та 
люди, які найбільше страждають від диск-
римінації. «Гомосексуалісти мають право 
бути частиною сім’ї. Вони діти Божі й мають 
право на сім’ю. Ніхто не повинен бути через 
це вигнаний або нещасний, — каже Фран-
циск в одному зі своїх інтерв’ю для стріч-
ки. — Що ми повинні мати, так це закон про 
цивільний союз. Таким чином вони будуть 
охоплені законом». Раніше Франциск за-
являв, що переслідування в сучасному світі 
євреїв, циган i представників ЛГБТ-спільно-

ти нагадують йому часи Адольфа Гітлера. 
 Служачи архієпископом Буенос-Айреса, 
Франциск схвалював цивільні союзи для гей-
пар як альтернативу одностатевим шлюбам. 
Однак він ніколи не виступав публічно на ко-
ристь цивільних союзів у статусі Папи. 
 Постановником фільму є Євген Афі-
неєвський — американський режисер, про-
дюсер, актор, сценарист, президент компанії 
New Generation Films. На початку 1990-х він 
емігрував із Росії до США. Став режисером 
фільму «Зима у вогні» про українську Рево-
люцію гідності, що отримав приз глядаць-
ких симпатій як найкращий документаль-
ний фільм на кінофестивалі в Торонто. Афі-
неєвський мав повний доступ до кардиналів, 
архівів Ватиканського телебачення та са-
мого понтифіка. Він стверджує, що відвер-
тість і довіру Папи отримав завдяки своїй 
наполегливості та доставці понтифіку його 
улюбленого аргентинського чаю мате й печи-
ва Alfajores, які дістав через кількох знайо-
мих аргентинців у Римі. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Днями на підставі нау-
ково-біологічного обґрунту-
вання показників зариблен-
ня Кременчуцького водосхо-
вища різновіковою молоддю 
цінних видів риб туди засе-
лили товстолобиків.
 І відбулося це неподалік 
Черкас — поблизу насосної 
станції в селі Свидівок. Конт-
роль за проведенням  вселен-
ня водних біоресурсів здійс-
нювали працівники Черкась-

кого рибоохоронного патру-
ля.
 За словами Віктора Івань-
ка, начальника Черкаського 
рибоохоронного патруля, до 
водосховища було випущено 
32 тис. 350 екземплярів тов-
столоба. Середня вага одно-
го малька — грами. Загальна 
вага зарибку становить 5 тис. 
500 кілограмів.
 «До Кременчуцького водо-
сховища було вселено дворі-
чок товстолоба на загальну 
суму 145 тисяч гривень. Зари-
бок було придбано за рахунок 

ПрАТ «Боровицьке», окрема 
подяка директору цього під-
приємства Сергію Ганенку», 
— говорить Віктор Іванько. 
 До речі, заселення у водо-
сховище товстолобика не ви-
падкове. Адже ця риба росте 
швидко й справно очищає воду 
у водоймі. Перший тиждень, 
доки малюки-товстолобики 
не розпливуться Кременчуць-
ким морем, їх старанно охоро-
нятимуть від браконьєрів.
 А загалом до кінця року в 
Кременчуцьке водосховище 
заселять 60 тонн малька. ■

Триває заселення мальків товстолоба у Кременчуцьке водосховище.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

РЕСУРСИ

Підводний «порохотяг»
У Кременчуцьке водосховище заселили майже 6 тонн 
мальків товстолоба, які очищуватимуть Дніпро

■

БОЖЕ Ж МІЙ! 

Гей, де твоя пара?
Ліберальний понтифік Папа Римський закликав легалізувати 
одностатеві шлюби

■
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Інна ТЕСЛЕНКО

 Знайомство з головою са-
моврядного об’єднання Старо-
київського району Олександ-
ром Івановичем Климком — 
той ковток свіжого повітря, що 
дозволяє таки виживати посе-
ред бюрократично-корупцій-
ного смогу, який останніми ро-
ками труїть не лише символіч-
ні каштани, а й сам дух древньої 
столиці. Чимало киян пам’ятає 
драматичну боротьбу місцевих 
мешканців iз «тітушками» при-
хватизаторів за сквер на розі 
Хрещатика та Прорізної, який 
«молода команда» Черновець-
кого ледь не перетворила на 
чергове злачне місце з саунами 
і парковками для скоробагать-
ків. Тоді вдалося не лише зако-
пати стрімко виритий котлован, 
а й об’єднатися у відстоюванні 
історичної території з депута-
тами парламенту та Київради. 
І діяти твердо й злагоджено як у 
комунікаціях із загарбниками, 
звиклими безнаказано підгріба-
ти під себе все, що сподобаєть-
ся, так і в правовому закріплен-
ні громадянських перемог.
 — Ми свого часу дійсно ство-
рили юридичний орган самоор-
ганізації населення — «Комі-
тет мікрорайону Центр-1 Ста-
рокиївський», — розповідає 
Олександр Іванович. — Але 
не в реєстрі Київської держад-
міністрації, де самоврядним ор-
ганізаціям платять iз міського 
бюджету, а в реєстрі держав-
ному. Там досі не передбачено 
права на бюджетні кошти. Та 
важливо, що ми не лише фізич-
но, а й як юридична організа-
ція цей сквер відвоювали. І тут 
справді велика подяка Марині 
Соловйовій. Бо вона як юрист 
тоді дуже допомогла нам під-
вести правильну мотивацію і 
юридичну базу під збереження 
цієї території у власності грома-
ди. Уявляєте, як би виглядала 
тепер вулиця Прорізна, коли б  
тут були, як задумали прихва-
тизатори, кав’ярня з сауною і 
парковою для «мажорів»? Це 
навіть не беручи до уваги, що 
своїми бетонними заглибина-
ми вони б перекрили природні 
підземні стоки. А їх і так понад 
колишньою Хрещатою балкою 
вже перетнули забудовники 
чималою кількістю бездумних 
споруд, що виростають ледь не 
щороку без жодних погоджень 
iз гідрогеологічними експерта-
ми. Фундаменти будинків нав-
коло розмило б і вони б просто 
завалилися, як це вже сталося 
з деякими «реставрованими» 
спорудами старого Києва... 
 Олександр Климко виріс на 
Прорізній. Тут грав із друзями у 
футбол і спускався на санчатах 
пагорбами до Хрещатика. Тут 
саджали дерева й обладнували 
квітники його батьки та сусіди. 
Зараз чимало приміщень старо-
го будинку зайняли кафе і рес-
торани. Олександр Іванович, як 
й інші мешканці, не проти тако-
го сусідства, але з умовою: «За-
робляйте гроші, але заробляй-
те, поважаючи місцевих ста-

рожилів. Наприклад, над теп-
лотрасою розташували літні 
майданчики — і порушили нор-
мальну вентиляцію підвальних 
приміщень... «Посунули» не-
помітно територію скверу, зай-
нявши добрий шмат газону сто-
ликами... Ось тут цепи, яки-
ми обгороджені газони, — я їх 
приніс із Майдану в 2014 році. 
А зараз частину скверу намага-
ються окупувати власники рес-
торану з багатообіцяючою на-
звою «Друзі». Ну от скажіть, 
хіба з ними після цього захо-
четься товаришувати?»
 Цього року до збережен-
ня й облаштування унікально-
го своєю історією і культурою 
скверу долучилася благодійна 
міжнародна організація «Ро-
тарі».
 — Думаю, їхня співучасть у 
відродженні скверу теж неви-
падкова, — міркує Олександр 
Климко. — Адже цінність такої 
взаємодії навіть не у матеріаль-
ному донорстві: «Ротарі», якщо 
звернутися до семантики, — це 
про двигун, який нам допома-
гає рухатися вперед! Нам було 
приємно познайомитися з ці-
кавими і самовідданими людь-
ми, яким так само не байдуже 
збереження історичного Києва. 
Бо і сімдесят, і сорок років тому 
цей сквер висаджували і віднов-
лювали не ті люди, які на ньо-
му часто намагаються піарити-
ся... Київ, як ви знаєте, навіть 
під час Другої світової війни 

треба було рятувати не стіль-
ки від німецько-фашистських 
загарбників, яким неправдиво 
приписали знищення Хреща-
тика, як від наших внутрішніх 
жлобів, які постійно хочуть усе 
загарбати і підгребти під себе. 
Мало хто знає, до речі, що хо-
рошою прикметою пам’ятника 
Паніковському, який стоїть 
навпроти нашого скверу, є не 
погляд під його підошву, де він 
вам дулю покаже. Оскільки він 
удаваний сліпий, звертати ува-
гу треба на його окуляри, аби 
краще бачити, що відбуваєть-
ся довкола! 
 Виявилося, скульптура ко-
лоритного шулера з популяр-
ного сатиричного роману ви-
росла в центрі Києва теж за 
участі місцевих самоурядовців: 
скульптор мав отримати дозвіл 
на встановлення пам’ятника, 
а Олександр Іванович Климко 
очолював у районній раді депу-
татську комісію, яка мала по-
годити той дозвіл. Відтоді міс-
цеві мешканці опікуються ціп-
ком Паніковського, який пос-
тійно відпилюють мисливці за 
кольоровими металами: віднов-
люють цей елемент скульптури 
власним коштом...
 — Депутати нинішньої місь-
кої ради зазвичай абстраговані 
від людей. А тодішні місцеві об-
ранці жили серед виборців, тому 
знали справжні потреби і про-
блемні місця й працювали над 
вирішенням реальних запитів, 

— розводить руками Олександр 
Іванович біля флегматично-
го псевдосліпця. — Після Ку-
ликова, який фізично відсто-
яв наш сквер від «тітушок», ми 
тут жодного депутата Київради 
не бачили. У мене справді душа 
болить за наш Київ. І у Мари-
ни душа болить, і у Христини 
Фамової, яка залучила на до-
помогу міжнародну спільноту, 
душа болить... Бо наші батьки 

лишили нам цей сквер, аби ми 
згадували своє дитинство і ду-
шею відпочивали. А хтось хоче 
тут кафе з сауною... Раніше та-
ких нахаб кугутами називали. 
Знаєте, хто такий кугут? Це пі-
вень, який постійно скрізь ку-
курікає, коли йому заманеться, 
навіть посеред ночі, заважаючи 
спати, але ніколи тоді, коли лю-
дям справді потрібно прокину-
тися... ■

САМОВРЯДУВАННЯ 

Затишок Прорізної: 
відстояти і зростити 
Сквер у центрі Києва збережено завдяки самовідданості 
та відповідальності місцевої громади

■

КОМЕНТАР

 Христина Фамова,
  електпрезидент Ротарі 
 клубу «Київ-Столиця»:

 — Усе почалося з фрази: «Давайте сади-
ти дерева!», яка прозвучала в нашій ротарій-
ській спільності рік тому. Відтоді в місцях, які 
потребували благоустрою, посадили не одне 
дерево. І стало зрозуміло, що між таких де-
рев захочеться присісти, відпочити. Виникла 
ідея благоустрою скверу в серці Києва, яка пе-
ретворилася на іміджевий проєкт Ротарі клубів 
України та Великобританії. Сквер по вулиці Прорізній, захистили від незаконної за-
будови небайдужі кияни ще в 2010 році. Але відтоді він потребував ремонту та бла-
гоустрою. Наш ентузіазм спрямовуємо, перш за все, на створення практичної й ес-
тетичної цінності для киян та гостей столиці: затишних місць для відпочинку в Києві 
досі не вистачає. Окрім того, проєкт має на меті популяризацію гуманістичних при-
нципів міжнародної організації Ротарі в Україні. Адже досі багато українців нічого 
не знають про цю потужну благодійну організацію світового рівня. Проєкт iз благо-
устрою скверу розпочали РК «Київ-Столиця», Satellite Kyiv Synergy Advance Київ та 
RotaryClub Westminster West, London. А незабаром його підтримали інші клуби сто-
лиці та всієї України. Склався такий спільний іміджевий ротарійський проєкт.
 На сьогодні ми вже багато зробили: алеї скверу викладені новою сучасною плит-
кою з ефектом 3D, закладено систему поливу газонів. Уже замовили функціональ-
ні й антивандальні лавочки, що стануть подарунком Києву від різних Ротарі клубів. 
Навесні плануємо висадити декоративні кущі та квіти і встановити артоб’єкт із сим-
волікою Ротарі. Кошти на благоустрій скверу надають як Ротарі клуби, так і окремі 
ротарійці. Напередодні Покрови організували спільну толоку на честь закінчення 
будівельних робіт за участі місцевих мешканців. Це дуже цінна і важлива синергія 
усвідомленої відповідальності, активної громадянської позиції та благодійності за-
ради створення прекрасного спільного життєвого середовища. Від мешканців цент-
ральної частини Києва Ротарі клуби отримали письмову подяку за підписом голови 
Органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону Центр 1 Старокиївський».

■

Між затишними старими яблунями ротарійці щойно поклали нову плитку.❙

Олександр Іванович Климко свого часу підписував дозвіл 
на встановлення пам’ятника Паніковському на Прорізній, 
а зараз разом із сусідами дбає, аби той надовго не лишався без ціпка.

❙
❙
❙

Сквер, відвойований у новітніх «кугутів», нині відроджують разом 
із міжнародними організаціями.

❙
❙
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 14.15, 20.45 Комедія 

«СидОренки-СидорЕнки-2»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з зірками-2020»

02.55 «Життя відомих людей-

2019»

ІНТЕР

03.20 «Подорожі в часі»

04.15 «Мультфільм»

04.55 «Телемагазин»

05.25, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.00

«Стосується кожного»
11.10, 12.25 Х/ф «Римські 

побачення»

13.30 Т/с «Детектив Ренуар»

15.45 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.55 Т/с «Згадати молодість-4»

03.30 Т/с «Мереживо долі»

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 «Хіба можна 

мріяти про щось більше»

01.30 Телемагазин

03.40 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Т/с «Відділ 44»

05.10 Громадянська оборона

05.55 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 13.15 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
16.50 Х/ф «Падіння Лондона»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Теорія змови. Прем’єра

21.25 Т/с «Пес»

22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф «Таємничий острів»

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Шалена зірка

11.00 Х/ф «Знаряддя смерті: 

місто кісток»

13.20 Х/ф «Люди Ікс: темний 

Фенікс»

15.50 Х/ф «Росомаха: 

початок»

18.00 Le Маршрутка

19.00 У кого більше

21.00 Х/ф «Росомаха»

23.30 Х/ф «Піраньї»

01.00 Х/ф «Піраньї 3DD»

02.30 Служба розшуку 

дітей

02.35 Зона ночі

05.00 Абзац

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 «Авіаносці»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойовий 

відлік»

12.30 Pro Військо

13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

18.10, 22.00, 5.10 Д/ф 

«Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

19.20, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

21.40 Час-Time

23.10 Д/с «Друга світова 

війна: свідчення

 війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.15 Х/ф «Дама з папугою»

07.15, 16.50, 20.50, 2.50 

«Випадковий свідок»

07.35 Х/ф «Їм було 

дев’ятнадцять...»

09.05 Х/ф «Акція»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.35 «Сповідь ката»

15.40 «Продавці мрій»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Кривава помста»

03.10 «Речовий доказ»

04.10 «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»

14.00 Т/с «Друзі»

15.30 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. 

Найкраще

03.45 Чистоплюї

04.10 Роздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

04.45, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

09.40 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама-2»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

01.25 «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 «ДжеДАІ-2019»

07.35 Т/с «Опер за викликом-2»

11.40 «Загублений світ»

14.30 Х/ф «Соломон Кейн»

16.25 Х/ф «Дракула: 

невідома історія»

18.15, 2.10 «Спецкор»

18.50, 2.40 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.25, 21.35 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.45, 0.30 Т/с «Кістки-4»

03.10 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Дженоа» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

07.45, 18.45 Т/с «AUTO ГОЛ!»

08.10 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 3.20, 5.25 Топ-матч

12.00 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

13.50 «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00, 21.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.30 «Ювентус» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

18.15 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

19.10 «Вільярреал» — 

«Ліверпуль». 1/2 фіналу 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 «Інгулець» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

00.35 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

01.30 «ПСЖ» — «Діжон». 

Чемпіонат Франції

03.35 «Львів» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

07.50, 9.50, 11.50, 18.45 Топ-матч

08.00 «Ювентус» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Інгулець» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

12.00 «ПСЖ» — «Діжон». 

Чемпіонат Франції

13.45 Журнал Ліги чемпіонів

14.15 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

16.05 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

17.00, 0.10 «Великий футбол»

18.55 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

23.40 Журнал Ліги Європи

01.50, 3.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.00 «Дженоа» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.50 Правда життя

09.30, 0.40 Речовий доказ

10.40 Вижити в дикій природі

11.45, 16.45 Ремесла за 

призначенням

12.45 Містична Україна

13.45, 19.45 Фантастичні історії

14.45 Крила війни

15.45, 21.50 Сучасні дива

17.45 Тваринна зброя

18.50 Прихована реальність

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

22.45 Невідома Африка

23.45 Апокаліпсис: нескінченна 

війна

02.50 Історія українських 

земель

04.15 Органи на експорт

05.05 Майор «Вихор»

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

11.35 М/ф «Комашки. Пригода 

в Долині Мурах»

13.15 Х/ф «Хлопчик-

мізинчик»

15.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

16.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

17.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

21.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.00 Х/ф «Життя за межею»

02.00 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 Вдалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Люблю готувати

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, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15 Танька і Володька

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

19.15 Т/с «Батько рулить»

21.15 Х/ф «Супернянь»

23.00 Казки У

02.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.45 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 Стильні подорожі

11.00 Дивовижні сади. Маленька 

Спарта — Шотландія

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 «Боротьба за 

виживання»

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», 33 серiя

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.15 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.05 

«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 «Життя відомих людей-

2019»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

00.00 Т/с «Згадати молодість-4»

03.35 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, 4.10 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 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Дружина з того 

світу»

01.30 Телемагазин

04.30 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт
10.30, 13.15 Х/ф «Таємничий 

острів»
12.45, 15.45 Факти. День

14.40 Т/с «Пес»
16.15 Х/ф «Джек Річер-2: не 

відступай»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Коп із минулого»
23.45 Х/ф «Самоволка»
01.45 Х/ф «Фаворитка»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

10.10 Х/ф «Кров’ю і потім: 

анаболіки»

13.00 Суперінтуїція

15.00 Хто зверху?

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Лоґан: росомаха»

23.40 Х/ф «Вечір судного 

дня»

01.40 Т/с «Новенька»

02.30 Зона ночі

05.00 Абзац

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 «Авіаносці»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойовий 

відлік»

12.30 Стоп Реванш

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

18.10, 22.00, 5.10 Д/ф 

«Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

19.20, 1.15 «Країна»

21.40 Час-Time

23.10 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

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 «Загін особливого 
призначення»

10.40, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.40 «Чорна піхота»

15.45 «Актори-фронтовики»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.55 «Речовий доказ»

03.55 «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»

14.00 Т/с «Друзі»

15.30 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. Найкраще

03.40 Чистоплюї

04.10 Роздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

04.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

07.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.30 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.00 «Супермама-2»

19.00 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

01.25 «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 «ДжеДАІ-2019»

07.30 Т/с «Команда А»

09.30 Х/ф «Війни 
безсмертних»

11.20, 17.15 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Шалений 
патруль»

15.15 Х/ф «Шалений патруль-
2»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.20, 21.30 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-4»

02.55 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.30 Топ-матч

06.10, 16.55 «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

08.10 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 #залишайсязФутболом

11.25 Журнал Ліги чемпіонів

11.55 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.05 «Великий футбол»

13.50 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

16.00, 2.45 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

18.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.00, 21.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Інтер». Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.00 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

00.25 Журнал Ліги Європи

00.55 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

03.40 «Ювентус» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00 «Аталанта» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

08.50, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

09.20 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

11.10, 4.30 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

12.05 «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

13.55, 5.25 Топ-матч

14.05, 1.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

15.00 «Львів» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

16.50 «Т/с «AUTO ГОЛ!»

17.20 «Ювентус» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

19.05 Журнал Ліги Європи

19.30 «Десна» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

21.45 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 «Ліверпуль» 

— «Мідтьюлланн». Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

02.40 «Шахтар» — «Інтер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.55, 1.50 Правда життя

09.55, 0.40 Речовий доказ

11.05 Тваринна зброя

12.05, 16.50 Ремесла за 

призначенням

13.05 Містична Україна

14.05, 19.45 Фантастичні 

історії

15.00 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

17.50 Вижити в дикій природі

18.50 Код доступу

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

22.45 Арктика з Брюсом Перрі

23.45 Апокаліпсис: нескінченна 

війна

02.55 Історія Києва

03.45 Історія українських 

земель

04.30 Місця сили

05.10 Прокляття відьом

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 «Обережно! Двері 
зачиняються»

02.00 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 Вдалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Люблю готувати

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, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Супернянь-2»

23.00 Казки У

02.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Листи від Фелікса»

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. Лотаре 

— Франція

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 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Боротьба за виживання»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 Наші гроші

22.30 «Дикі тварини»

04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»
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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»

06.00 «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, 4.20 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 

«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 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.30, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.55 Т/с «Згадати молодість-4»
03.30 Х/ф «Фантастичне 

кохання і де його 
знайти»

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 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.30, 2.00 Т/с «Інша я»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 9.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм
10.55, 13.15 Х/ф «Категорія 6: 

день катастрофи»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.10 Т/с «Пес»

17.30, 21.25 Т/с «Коп із 

минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра
23.30 Х/ф «Двійник»
01.30 Х/ф «Категорія 6: день 

катастрофи. Частина 
перша»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.10 Х/ф «Механік»

13.10 Хто проти 

блондинок

15.10 Хто зверху?

17.10, 19.00 Діти проти зірок

20.50 Х/ф «Нові мутанти»

22.40 Х/ф «Післязавтра»

01.00 Т/с «Новенька»

02.50 Служба розшуку

 дітей

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

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 «Авіаносці»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойовий 

відлік»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10 Д/с «Друга світова 

війна. Свідчення 

війни»

18.10, 22.00, 5.10 Д/ф 

«Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

23.10 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.15 Х/ф «Очікуючи вантаж 

на рейді Фучжоу біля 

Пагоди»

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 «Таємниця 

записної книжки»

10.40, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.55 «Таємниці кримінального 

світу»

14.35 «Молода гвардія: 

лічильник смерті»

15.35 «Катинь. Листи з раю»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Склад злочину»

01.10, 3.05 «Речовий доказ»

04.10 «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»

14.00 Т/с «Друзі»

15.30 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. 

Найкраще

03.40 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.30 Оттак Мастак!

СТБ

04.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

06.20 Т/с «Комісар Рекс»

09.15 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама-2»

19.05 «Про що мовчать жінки»

20.15, 22.45 Т/с «Коханка у 

спадок»

01.20 «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 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

07.10 Т/с «Команда А»

09.10 Х/ф «Вуличний боєць»

12.10, 17.10 «Загублений світ»

15.05 Х/ф «Людина 

листопада»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-4»

02.55 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інгулець» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15, 2.40 «Боруссія» (М) 

— «Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Ліверпуль» 

— «Мідтьюлланн». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10, 4.30 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

13.05, 5.25 Топ-матч

13.20 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»

16.00, 18.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

16.50 «Шахтар» — «Інтер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.40 LIVE. «Істанбул 

Башакшехір» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

23.55 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

01.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.00, 0.45, 2.50 Топ-матч

06.05 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»

08.15 «Т/с «AUTO ГОЛ!»

08.45 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

10.30, 13.10, 21.00, 23.55 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

11.20, 1.00 «Шахтар» — «Інтер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

14.10 «Мілан» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.00 Журнал Ліги Європи

16.30 «Боруссія» (М) 

— «Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.15 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

19.10 «Ліверпуль» 

— «Мідтьюлланн». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ференцварош» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.00 «Істанбул Башакшехір» 

— «ПСЖ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.50 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.50, 1.45 Правда життя

09.55, 0.35, 4.30 Речовий доказ

11.05, 17.50 Вижити в дикій 

природі

12.05, 16.50 Ремесла за 

призначенням

13.05 Містична Україна

14.05, 19.50 Фантастичні історії

15.00 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

18.50 Код доступу

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

22.45 Арктика з Брюсом Перрі

23.40 Апокаліпсис: Сталін

02.50 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.30, 0.00  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»

03.30 «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 Вдалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Люблю готувати

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, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Проблемна 

дитина»

23.00 Казки У

02.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Листи від Фелікса»

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. 

Херманнсхоф — 

Німеччина

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 Наші гроші

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 «Заміновані 

вірністю»
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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, 4.15 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», с. 61

20.45 Комедія «СидОренки-

СидорЕнки-2»

21.45 «Право на владу-2020»

00.45 Жахи «Виття: 

переродження»

02.35 «Життя відомих людей-

2019»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.55 Т/с «Згадати молодість-4»

02.50 Х/ф «Одержимість»
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 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Тінь зірки»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Аметистова 

сережка»

01.30 Телемагазин

03.50 Реальна містика

04.45 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.00 Секретний фронт

10.55, 13.10 Х/ф «Категорія-7: 
кінець світу»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.25 Т/с «Пес»

17.45, 21.25 Т/с «Коп із 

минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

23.35 Х/ф «Не відступати і не 
здаватись»

01.35 Х/ф «Категорія 6: день 
катастрофи. Частина 
друга»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 21.00  Вар’яти

09.00 Т/с «Мерлін»

11.00 Х/ф «Домашній арешт»

13.10 Діти проти зірок

15.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Х/ф «Смертельний 

лабіринт»

00.00 Х/ф «Кістяний 

томагавк»

02.50 Служба розшуку 

дітей

02.55 Зона ночі

05.00 Абзац

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 «Авіаносці»

08.15 Д/с «Світ завтрашнього 

дня сьогодні»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойовий 

відлік»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

18.10, 22.00, 5.10 Д/ф 

«Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

23.10 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»

07.50, 16.50, 20.50, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.40 «Свідок»

09.00 Х/ф «Грішник»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.40 «Микола Гоголь. 

Самоспалення»

15.30 «П’ять смертей академіка 

Корольова»

18.20, 4.15 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.15, 3.15 «Речовий доказ»

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»

11.30, 19.00 Т/с «Суперкопи»

14.00 Т/с «Друзі»

15.30 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Касл»

00.00 Мама реготала. Найкраще

03.40 Чистоплюї

04.00 Роздовбаї

04.30 Оттак Мастак!

СТБ

04.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

06.20 Т/с «Комісар Рекс»

09.25 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.35 Т/с «Слід»

18.00 «Супермама-2»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Коханка у 

спадок»

01.25 «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 «ДжеДАІ-2019»

07.10 Т/с «Команда А»

09.10 Х/ф «Баал, бог грози»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «100 градусів 

нижче нуля»

15.25 Х/ф «Вціліла»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по 

крові-2»

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-4»

02.55 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00, 1.45 

«Ференцварош» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45, 18.35 Журнал Ліги Європи

08.15, 23.55 «Ліверпуль» 

— «Мідтьюлланн». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05 «Істанбул Башакшехір» 

— «ПСЖ». Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

19.00, 21.50 «Шлях до Гданська»

19.50 LIVE. «Зоря» — «Брага». 

Ліга Європи УЄФА

23.00 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Наполі». Ліга Європи 

УЄФА. 2-й тайм

03.30 Журнал Ліги чемпіонів

04.00 «Мілан» — «Спарта». 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»

07.50, 16.10 Огляд вівторка. 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.45 «Шахтар» — «Інтер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.30, 13.10 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

11.20 «Ференцварош» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.00 Журнал Ліги Європи

14.25 «Ліверпуль» — 

«Мідтьюлланн». 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.00, 2.15 «МЮ» — «Лейпциг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

19.40 LIVE. «Мілан» — 

«Спарта». Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»

00.25 «Гент» — «Гоффенхайм». 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

04.00 «Зоря» — «Брага». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.50 Правда життя

09.35, 0.40 Речовий доказ

10.45, 17.40 Вижити в дикій 

природі

11.45, 16.40 Ремесла за 

призначенням

12.45 Містична Україна

13.45, 19.45 Фантастичні історії

14.45 Крила війни

15.45, 21.50 Сучасні дива

18.45 Код доступу

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

22.45 Арктика з Брюсом Перрі

23.45 Апокаліпсис: Сталін

02.55 Телеформат

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, 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»

03.20 «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 Вдалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Люблю готувати

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, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.00 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.00 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»

23.00 Казки У

02.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Листи від Фелікса»

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. 

Англійський сад 

— Німечиина

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, 23.00 «Боротьба за 

виживання»

19.30, 22.30 «Дикі тварини»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 Схеми. Корупція в 

деталях

04.05 Д/ф «Висота 307.5»
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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, 2.50 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»

22.45, 1.35 «Вечірній квартал»

00.00 «Жіночий квартал-2020»

03.50 «Світське життя-2020»

05.10 «Життя відомих людей-

2019»

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»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.20, 15.20 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 2.20 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Мир і війна»
00.50 Х/ф «Мерседес» тікає 

від погоні»

03.45 «Чекай на мене. Україна»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Авантюра»

18.00 Гучна справа

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Рік собаки»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 1.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 13.15 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-3»

12.45, 15.45 Факти. День

15.40, 16.15, 0.30, 2.00 «На 

трьох»

17.15, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

23.15 «На трьох-8». Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 У кого більше

10.50 Кохання на виживання

12.50 Аферисти в мережах

14.50 Х/ф «Почни спочатку»

16.50, 19.00 Супер топ-модель 

по-українськи

21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

прокляття «Чорної 

перлини»

23.50 Х/ф «Росомаха»

02.20 Служба розшуку 

дітей

02.25 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

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 «Авіаносці»

08.15 Д/с «Гра долі»

09.30, 0.30 Машина часу

10.10, 11.10 Д/c «Бойовий 

відлік»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Кендзьор

17.20 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

18.10, 22.00, 5.10 Д/ф 

«Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.40 Час-Time

23.10 Д/с «Друга світова війна: 

свідчення війни»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Ні пуху ні пера»

07.50, 15.50, 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 «Товариш генерал»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.40 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.00 «Речовий доказ»

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»

11.30, 18.30 Т/с «Суперкопи»

14.00 Т/с «Друзі»

15.30 Т/с «Швидка»

19.30 Х/ф «Подвійний удар»

22.00 Т/с «Касл»

23.00 Без Краватки. Прем’єра

23.20 Х/ф «Армія темряви»

01.10 Мама реготала. Найкраще

03.45 Чистоплюї

04.15 Роздовбаї

04.40 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05, 19.00, 22.45 «Холостячка»

11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

23.50 «Як вийти заміж»

01.00 «Про що мовчать жінки»

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»

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 «ДжеДАІ-2019»

07.10 Т/с «Команда А-2»

09.10, 17.20 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Зворотний відлік»

15.05 Х/ф «Співучасник»

18.15, 3.30 «Спецкор»

18.50, 4.00 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Поліцейський у 

дитсадку»

21.45 Х/ф «Пташка на дроті»

23.55 Х/ф «Гість»

01.50 Х/ф «Ти колись 

пробачиш мені?»

04.30 «ДжеДАІ-2020»

04.45 «Цілком таємно-2017»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.10, 18.20 Топ-матч

06.10 «Сосьєдад» — «Наполі». 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Шахтар» — «Інтер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Гент» — «Гоффенхайм». 

Ліга Європи УЄФА

12.30, 1.40 «Ліга Європи. 

ONLINE». Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.00, 23.20 «Зоря» — «Брага». 

Ліга Європи УЄФА

17.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

04.00 «Ліверпуль» 

— «Мідтьюлланн». Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Істанбул Башакшехір» 

— «ПСЖ». Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.45 «Мілан» — «Спарта». 

Ліга Європи УЄФА

10.30, 13.10 «Шлях до Гданська»

11.20 «Зоря» — «Брага». Ліга 

Європи УЄФА

14.00, 2.30 «Сосьєдад» 

— «Наполі». Ліга Європи 

УЄФА

15.45 «Шахтар» — «Інтер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.30, 4.15 «Гент» — 

«Гоффенхайм». Ліга 

Європи УЄФА

19.15 «Ліга Європи. ONLINE»

21.30 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Марсель» 

— «Ланс». Чемпіонат 

Франції

23.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

00.45 «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.50 Правда життя

09.50, 0.40 Речовий доказ

11.00, 14.00, 19.45 Фантастичні 

історії

12.00, 16.50 Ремесла за 

призначенням

13.00 Містична Україна

15.00 Крила війни

15.55, 21.50 Сучасні дива

17.50, 22.45 Арктика з Брюсом 

Перрі

18.50 Місця сили

20.45 Вирішальні битви Другої 

світової

23.45 Апокаліпсис: Сталін

02.55 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

14.20, 0.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.15, 22.00 «Орел і решка. 

Дива світу-2»

18.15 Х/ф «Хатіко: 

найвірніший друг»

20.00 Х/ф «В обіймах брехні»

01.00 «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 Вдалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Люблю готувати

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, 18.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

10.15, 0.05 Країна У

11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»

12.15, 17.15 4 весілля

14.15, 1.05 Панянка-селянка

16.15 Супержінка

21.15 Х/ф «Зоонаглядач»

23.05 Казки У

02.20 Теорія зради

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.05, 3.10 Енеїда

06.30 Книга-мандрівка

06.35 М/с «Листи від Фелікса»

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. Сад 

Ліннея — Швеція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.25 Т/с «Полдарк»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 «Дикі тварини»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

22.00 «Суперчуття»

22.30 Д/ф «Краса та відчай 

— імператриця Австрії»

04.05 Д/ф «Клітка для двох»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ЖОВТНЯ 2020
30 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний», 

с. 83

10.00 «Світ навиворіт»

13.05 Комедія «Свати»

16.35 «Танці з зірками-2020»

19.30, 5.10 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.20 «Маскарад»

22.00 «Жіночий квартал-2020»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2020»

00.20 «Ліга сміху-2020»

02.55 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

05.50 «Слово предстоятеля»

06.00 Х/ф «Ларрі Краун»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

12.00 Х/ф «В бій ідуть тільки 
«старики»

13.50 Т/с «Ні кроку назад!»

20.00, 2.40 «Подробиці»

20.30 «Круче всех»

22.30 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

00.35 Х/ф «Час бажань»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

04.25 Х/ф «Формула 
кохання»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.10 Реальна містика

09.00, 15.20 Т/с «Квіти дощу»

17.00, 21.00 Т/с «Сукня з 

маргариток»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Секрет Майя»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.20 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35 Факти

06.00 Т/с «Копи на роботі»

07.00 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-3»

08.15, 14.45 Т/с «Пес»

09.25, 13.00 Т/с «Коп із 

минулого»

12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Міцний горішок»
21.50 Х/ф «Міцний горішок-

2»
00.20 Х/ф «Самоволка»
02.05 Х/ф «Не відступати і не 

здаватись»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

07.50, 10.00 Орел і решка

12.10 Le Маршрутка

13.10 Хто зверху?
15.10 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
прокляття «Чорної 
перлини»

18.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
краю світу»

00.50 Х/ф «Острів 
головорізів»

03.00 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.10, 7.10, 16.10 Д/с 

«Авіаносці»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Гра долі»

08.40 Натхнення

09.30, 2.10 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм «За 

звичкою»

15.15 Є сенс

17.10 Д/ф «Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

18.15 Pro Військо

18.30 Невигадані історії

19.15 Стоп Реванш

19.35 Спостерігач

20.10, 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

00.10 Кінозлива

00.25 Х/ф «Іван Сила»

03.20, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»

08.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубнікова»

10.05 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»

13.10 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.05 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Міцний горішок»

21.05 Х/ф «Ведмежатник»

23.25 Х/ф «На межі 

божевілля»

01.25 «Хвороби-вбивці»

03.20 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

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

13.40 Т/с «Суперкопи»

15.50 Мама реготала. Найкраще

18.00 Х/ф «Кабельник»

20.00 Х/ф «Крик»

22.20 Х/ф «Крик-2»

00.50 Х/ф «Крик-3»

02.50 Мама реготала. Найкраще

04.20 Роздовбаї

04.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50, 10.50 Т/с «Мій чоловік, 

моя жінка»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

12.50 Т/с «Коханка у спадок»

17.00, 22.55 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф-10»

00.55 «Я соромлюсь свого 

тіла-7»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.00 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Олександр»

18.10 Х/ф «Царство небесне»

21.00 Х/ф «Сьомий син»

22.55 Х/ф «Закляті вороги»

00.35 Х/ф «Буря сміливих»

02.05 Т/с «Команда А-2»

02.50 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Марсель» — «Ланс». 

Чемпіонат Франції

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 #залишайсязФутболом

11.25 «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

13.15 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.25 «Зоря» — «Брага». Ліга 

Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Кротоне» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 Топ-матч

18.55 LIVE. «Інтер» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

20.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Болонья» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.35 «Колос» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

02.20 «Гент» — «Гоффенхайм». 

Ліга Європи УЄФА

04.05 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00, 1.55 «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

08.50 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

09.45 «Ференцварош» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.35, 19.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.05 «Мілан» — «Спарта». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Колос» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

15.55, 21.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

16.00 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

19.55 «Зоря» — «Брага». Ліга 

Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Нант» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

23.55 «Кротоне» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Інтер» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.55, 0.35 Містична Україна

08.45, 18.20 Код доступу

10.45 Речовий доказ

11.45, 22.35 Фантастичні 

історії

12.45 Бойові машини

14.45 Загублені цивілізації

16.20 Арктика з Брюсом Перрі

18.50 Історія українських 

земель

21.00 Як Земля змінила наc

23.35 Вижити в дикій природі

01.25 Місця сили

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Х/ф «Хатіко: 

найвірніший друг»

12.20 Х/ф «В обіймах брехні»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Голем»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

08.40 Правила життя

10.20, 23.30 Корисні поради

12.00 Вдалий 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

10.00 М/ф «Клара та 

Чарівний Дракон»

11.45 М/ф «Ретчет і Кланк: 

галактичні рейнджери»

13.30 Х/ф «Зоонаглядач»

15.30 Х/ф «Супернянь»

17.15 Х/ф «Супернянь-2»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Людина-вовк»

00.15 Панянка-селянка

01.15 Теорія зради

03.00 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, 3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Кмітливий Сяодзі»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

10.10 Х/ф «Марія Терезія»

12.00 Д/ф «Краса та відчай 

— імператриця Австрії»

13.00 «Історії вулканів»

13.30 «Секрети Сонячної 

системи»

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

15.55 Відсутність доказів. 

Невадський трикутник

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 «Штольня»

00.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.45 «Зворотний відлік»

02.00, 4.20 #ВУКРАЇНІ

04.45 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ЖОВТНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

10.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним-2»

11.45, 1.15 «Світ навиворіт»

18.15 «Українські сенсації-

2020»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-

тиждень»

21.00 «Танці з зірками-

2020»

23.35 «Маскарад»

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Приборкання 

норовливого»

08.00 «Вдалий проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Друге життя»

12.05 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

17.00, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»

20.00 «Подробиці»

22.00 Х/ф «В бій ідуть тільки 

«старики»

23.55 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Рік собаки»

13.10 Т/с «Стань моєю тінню»

17.00, 21.00 Т/с «Сашкова 

справа»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Всупереч долі»

01.45 Телемагазин

03.30 Х/ф «Троє в лабіринті»

05.30 Т/с «Агенти 

справедливості»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.40, 9.25 Громадянська 

оборона

06.35 Теорія змови

07.30 Анти-зомбі

08.25 Секретний фронт

10.20, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Міцний горішок»
16.20 Х/ф «Міцний горішок-2»

18.45 Факти тижня

21.20 Х/ф «Міцний горішок-3: 
помирати з піснею»

23.55 Х/ф «Двійник»
01.50 Х/ф «Фаворитка»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Х/ф «Острів 
головорізів»

10.00 Діти проти зірок

11.30 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

14.50 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
краю світу»

18.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
дивних берегах»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
помста Салазара»

23.40 Х/ф «Кістяний 
томагавк»

02.30 Вар’яти

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, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10, 16.10 Д/с 

«Авіаносці»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10, 11.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

12.25 Індійський фільм 

«Незрівнянний»

15.25 Медекспертиза

17.10 Д/ф «Апокаліпсис. Перша 

світова війна»

18.00, 1.00, 5.10 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 «Іван Сила»
01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.45 Х/ф «Дике кохання»

08.00 «Слово предстоятеля»

08.10 «Будьте здоровi»

08.50 «Страх у твоєму домі»

12.25 Х/ф «Міцний горішок»

13.55 Х/ф «Летюча миша»

16.40 Х/ф «Ведмежатник»

19.00 Х/ф «Сержант міліції»

22.55 Х/ф «Tри дев’ятки»

01.05 Х/ф «На межі 

божевілля»

03.00 «Речовий доказ» 

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

09.30 Без Краватки. Прем’єра

10.10 М/с «Сімпсони»

11.30 ПІВНІЧНИЙ Check-In

13.40 Т/с «Суперкопи»

16.00 Мама реготала

18.00 Х/ф «Факультет»

20.10 Х/ф «Я знаю, що ви 

скоїли минулого літа»

22.10 Х/ф «Я досі знаю, що 

ви скоїли минулого 

літа»

00.10 Х/ф «Дуже страшне 

кіно»

01.50 Мама реготала. Найкраще

03.30 Чистоплюї

04.20 Роздовбаї

04.45 Оттак Мастак!

СТБ

05.20 Х/ф «Гусарська 

балада»

07.05 Х/ф «Дівчина без 

адреси»

08.55 «МастерШеф-10»

12.55 «Хата на тата»

14.55 «Супермама-2»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

21.10 «Я соромлюсь свого тіла-

7»

23.10 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

10.15, 22.00 «П’ята колонка»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10 «Міністерство правди»

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00, 0.45 «Загублений світ»

14.40 Х/ф «Поліцейський у 

дитсадку»

16.50 Х/ф «Пташка на дроті»

19.00 Х/ф «Стій! Бо моя мама 

стрілятиме»

20.50 Х/ф «Озброєні та 

небезпечні»

23.00 Х/ф «Мега-акула проти 

Меха-акули»

02.30 «Облом.UA.»

03.40 «Цілком таємно-2017»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.15 Топ-матч

06.10 «Нант» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

08.10 «Кротоне» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.55, 23.00 Футбол NEWS

10.25 «Т/с «AUTO ГОЛ!»

10.45 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

11.15 «Колос» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

13.00, 1.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Минай» — «Рух». 

Чемпіонат України

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Львів» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Інгулець» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.20 Журнал Ліги чемпіонів

23.50 «Удінезе» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

02.25 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

04.10 «Рома» — «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Болонья» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Зоря» — «Брага». Ліга 

Європи УЄФА

09.35 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

11.25 «Нант» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

13.15, 18.50, 21.50, 1.45, 3.45 

Топ-матч

13.25 LIVE. «Удінезе» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

15.25 Журнал Ліги чемпіонів

15.55 LIVE. «Спеція» 

— «Ювентус». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.55 LIVE. «Рома» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

20.55 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Лілль» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

23.55 «Минай» — «Рух». 

Чемпіонат України

01.55 «Спеція» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Інгулець» — «Зоря». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 0.35 Містична Україна

08.25, 18.10 Код доступу

10.25 Речовий доказ

11.35, 22.35 Фантастичні історії

12.35 Бойові машини

14.35 Як Земля змінила нас

16.10 Арктика з Брюсом Перрі

18.40 Історія українських 

земель

21.00 Загублені цивілізації

23.35 Вижити в дикій 

природі

01.25 Теорія Змови

05.35 Таємниці пірамід

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Коли Санта впав 

на Землю»

11.10 Х/ф «Руйнування»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»

02.10 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Майстри ремонту

12.20 Корисні поради

14.10 Правила життя

16.00, 22.20 Вдалий 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»

05.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Свинопас»

12.40 Х/ф «Калоші щастя»

15.30 Х/ф «Проблемна 

дитина»

17.15 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Казки У

01.00 Панянка-селянка

02.15 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.00 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 

2.35, 3.55, 5.35 Новини

07.10 М/с «Чорний пірат»

08.05 «Суперчуття. 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

13.30, 0.15 Т/с «Таємний код 

віри»

14.25 Телепродаж

15.00, 1.05 Країна пісень

16.00 Т/с «Модус»

18.00 «Історії вулканів»

18.40 «Всі на море. Окінава»

19.35 Д/ф «Дика планета»

20.00 «Боротьба за виживання»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00 Х/ф «Римська імперія. 

Нерон»
2.00, 4.20 #ВУКРАЇНІ

04.45 Святі та грішні
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Валентина САМЧЕНКО

 У Києві знову звучатимуть ноти ук-
раїнсько-польського культурного діало-
гу. У Будинку звукозапису Українсько-
го радіо з однією з кращих акустичних 
зал у столиці 27 жовтня відбудеться Ора-
торіальний концерт, а наступного дня 
у Національній філармонії — «Шопен 
210». Другий уже встиг зібрати аншлаг 
у Львові, а 20 листопада порадує слуха-
чів у Хмельницькому. 
 Проєкт «Польсько-українські музич-
ні діалоги» є продовженням понад 30-
рiчної співпраці диригента Романа Рева-
ковича з українськими музикантами та 
відомими колективами. Організований 
ним у Варшаві Фонд Pro Musica Viva зво-
дить мости музичних взаємин між Поль-
щею та Україною. 
 Тож Ораторіальний концерт. Цей про-
єкт реалізується за підтримки Інституту 
Адама Міцкевіча у Варшаві. Перша його 
частина відбудеться в Києві (безкоштов-
но для слухачів, за реєстрацією і з дотри-
манням карантинного режиму). Учас-
ники: польські та українські солісти — 
Божена Буйніцка, сопрано (Польща), 
Марія Березовська, мецо-сопрано, Олек-
сандр Чувпило, тенор, Тарас Бережансь-
кий, бас, а також Національна капела Ук-
раїни «Думка» і Національний ансамбль 
солістів «Київська камерата» під дири-
гуванням Анджея Косендяка, директора 
Національного форуму музики Вроцлава. 
Виконають ораторіальні твори польського 
композитора Марціна Юзефа Жебровсь-
кого (1710—1792) та Месу до-мінор Воль-
фганга Амадея Моцарта. Музикознавці 

відзначають досить цікаве співставлення 
музичного генія Моцарта з трохи молод-
шим творцем, який писав подібною му-
зичною мовою.
 Марцін Юзеф Жебровський — один 
iз найцікавіших польських компози-
торів XVIII століття. Його часто назива-
ють просто Жебро. Певний час його вва-
жали ченцем. Тепер відомо, що він був 
світською людиною. Музикантами були 
також його дружина, співачка при ко-
ролівському дворі Марія Ельжбєта, і син 
Ян Томаш. Марціна Жебровського надз-
вичайно високо цінували як композито-
ра, скрипаля, співака, а також педагога. 
Близько тридцяти його композицій, які 
збереглися в архівах монастиря в Ченс-
тохові, підтверджують захоплену думку 
сучасників. Композитор створював музи-
ку, що не поступалася найкращим того-
часним європейським зразкам, близьку 
до стилю неаполітанського модерну і на-
прямку galant. Його Magnificat — при-
клад дуже високого рівня виконання ка-
пели. 
 А цього року весь музичний світ від-
значає 210-річчя від дня народжен-
ня Фридерика Шопена. Тому й особли-

вий концерт «Шопен 210». Його програма 
складається з таких творів, як: Концерт 
№1 для фортепіано з оркестром мі-мі-
нор Фридерика Шопена (1830); Сере-
нада для струнних Мєчислава Карлові-
ча (1897) та «Орава» для камерного ор-
кестру Войцєха Кіляра (1986).
 У київському концерті 28 жовт-
ня візьмуть участь молодий польський 
піаніст  Томаш Марут, який перебуває 
під мистецькою опікою Інституту імені 
Фридерика Шопена в рамках програ-
ми «Молоді таланти», та Національний 
симфонічний оркестр України, а згодом 
оркестр Хмельницької філармонії. Ди-
ригуватиме Роман Ревакович.
 З його легкої диригентської палички 
музика композитора і... піонера польсь-
кого альпінізму Мєчислава Карловіча 
звучатиме в Україні не вперше. Якби він 
не загинув у віці тридцяти трьох років 
під лавиною, зміг би створити ще багато 
видатних творів, проте його звершення 
в області симфонічної музики і так зали-
шаються унікальними.
 Ім’я сучасного польського компози-
тора Войцеха Кіляра також не випадкове 
у програмі концерту «Шопен 210», адже 

народився він у 1932 році у Львові. Один 
iз найбільш визначних — поряд iз Лютос-
лавським, Пендерецьким і Гурецьким — 
польських композиторів другої полови-
ни XX століття. Широкому загалу ком-
позитор відомий музикою до більш ніж 
160 фільмів, серед яких: «Земля обіто-
вана» Aнджея Вайди, майже всі фільми 
Kшіштофа Зануссі, «Дев’яті врата» та 
«Піаніст» Романа Поланського, «Драку-
ла» Френсіса Форд Копполи. ■

Юрій ГНАТКЕВИЧ

 Нещодавно велика група відо-
мих в Україні діячів національ-
но-патріотичної орієнтації, на-
самперед літераторів і народних 
депутатів попередніх скликань, 
звернулася до прем’єр-міністра 
України з проханням перешко-
дити намаганням столичних за-
будовників спорудити у київсь-
кому сквері Чкалова чергову 
київську висотку.
 У Просвітницькому цент-
рі національного відродження 
імені Євгена Чикаленка сподіва-
ються, що Київрада вистоїть пе-
ред тиском забудовників і не дасть 
дозволу на будівництво ще однієї 
висотки у центрі древнього Киє-
ва. Однак у згаданому звернен-
ні до прем’єра є позиція, з якою 
ми не можемо погодитися. Ідеть-
ся про пропозицію перейменува-
ти згаданий сквер, назвавши його 
«Письменницьким парком». 
 Мотивація підписантів ви-
глядає таким чином. Недалеко від 
скверу стоїть будинок, відомий ба-
гатьом киянам як «будинок пись-
менників», який ще у комуніс-
тичні часи був збудований винят-
ково для письменників. Його фа-
сад увішаний нині пам’ятними 
дошками на честь багатьох відо-
мих українських «майстрів пера» 
радянського минулого. Не сумні-
ваємося, що майже всі підписан-
ти листа до прем’єра не знали ні-
чого про те, що комісія Київра-
ди з найменувань пів року тому 
на підставі звернення до місько-
го голови від Інституту археогра-
фії і джерелознавства ім. М. Гру-
шевського ухвалила рішення ре-
комендувати Київраді переназва-
ти сквер, назвавши його «сквер 
імені Євгена Чикаленка».
 Ми з радістю підтримали рі-
шення комісії з найменувань, за-
кликавши у різні способи столич-
них націонал-патріотів (електрон-
ними листами, листівками, дзвін-
ками, через пресу і «Фейс бук») 
проголосувати «так» на сайті 
КМДА forum.kyivcity.gov.ua. Та 
раптом від наших прихильників 
стали приходити тривожні пові-
домлення, що їхні спроби прого-
лосувати на згаданому сайті бло-
куються. Проголосувати за сквер 
Чикаленка не зміг жоден активіст 

Просвітницького центру ім. Чи-
каленка. Не вдалося натиснути 
віконце «так» навіть авторам про-
позиції про таке пере йменування 
з Інституту археографії і джере-
лознавства. В останні дні голосу-
вання почалося відверте «накру-
чування» та «вкидання» голосів 
«пачками», як це у нас інколи 
коїться на виборах. Робилося це, 
як правило, вночі. 
 Якщо за 57 діб голосуван-
ня противники перейменуван-
ня проголосували «ні» 27 разів, 
то за три останні доби вони до-
вели свій результат до загад-
ково круглої цифри — 500. На 
обґрунтоване переконання ак-
тивістів Центру Євгена Чика-
ленка вкидання і накручування 
голосів «ні» було здійснено або 
російськими хакерами, або ки-
мось із самих працівників сайта 
КМДА forum.kyivcity.gov.ua. 
Тому ми не визнаємо оголоше-
них результатів голосування та 
всіма доступними і законними 
методами будемо вимагати роз-
слідування даного факту і пов-
торного обговорення пропозиції 
комісії Київради з найменувань 
щодо перейменування скверу 

Чкалова на сквер Чикаленка. 
 Ми просимо всіх 75 підписан-
тів листа до прем’єра не заважа-
ти нам ідеєю «Письменницько-
го парку», а навпаки, підтрима-
ти нас хоча б тому, що невтомний 
публіцист Євген Чикаленко є в 
цей важкий для нації час акту-
альнішим за всіх письменників 
разом узятих. Адже він втілює 
ідею українського національно-
го відродження, яке несподіва-
но розпочалося за попередньо-
го президента і яке заблоковане 
нині «зеленою» владою. 
 Це Чикаленко впродовж вось-
ми років за свій власний кошт ви-
давав щоденну україномовну га-
зету «Рада», яка готувала ук-
раїнську інтелігенцію до Рево-
люції 1917-1921 років. Це він 
скликав Центральну Раду. Це 
Чикаленка його сучасники на-
зивали засновником УНР. Це 
він фінансував фонд підтрим-
ки письменників, який допома-
гав вижити Івану Франку, Ми-
хайлу Коцюбинському, Володи-
миру Винниченку та іншим. Це 
він профінансував відомий слов-
ник Бориса Грінченка та інші 
українські словники. Це він оп-

латив будівництво Академічно-
го дому у Львові. Чикаленко не 
крав у держави та не ховав свої 
гроші в офшорах, як це власти-
во для сучасної української бур-
жуазії. Усі свої чималі статки, 
як і все своє життя, він поклав 
на відродження нашої нації. Він 
вчить нині наших олігархів, оф-
шорників, казнокрадів і хабар-
ників, як треба любити Украї-
ну не тільки, як він говорив, до 
глибини душі, а й до глибини ки-
шені.
 Під час недавнього відкрит-
тя пам’ятника Болбочану одна 
жіночка тихенько сказала: «Ось 
би тепер пам’ятник Чикаленку 
поставити». Саме це було і зали-
шається задумом та метою ак-
тивістів нашого Просвітницько-
го центру: поставити пам’ятник 
великому українському меце-
натові у сквері Чикаленка. На 
жаль, вороги української Украї-
ни знову перемогли, показавши, 
до речі, що Чикаленка вони бо-
яться більше Бандери. 
 У своєму листі до Чикаленка 
Володимир Винниченко писав: 
«Настане час, Євгене Харлампі-
йовичу, коли будуть думати, де 

вам пам’ятник поставити». За-
раз для цього і час настав, і місце 
знайдено підходяще. 
 Найсумнішим у поданій вище 
історії є навіть не хакерська витів-
ка адміністрації сайта forum.
kyivcity.gov.ua, а та обставина, 
що Чикаленка зрадили наші ко-
леги націонал-патріоти. Колись 
могутній національно-патріотич-
ний рух зів’яв і зник. Одні з на-
ціонал-патріотів померли, інші 
по старіли чи втомилися, ще інші 
продалися або комфортно вмости-
лися в квартирах з європейським 
ремонтом. Їм не до пам’ятника 
Чикаленку. Їм уже навіть не до 
Шевченка. Колись на день на-
родження Кобзаря та 22 травня 
до його київського пам’ятника 
приходили тисячі людей. Остан-
німи роками сюди приходить лю-
дей чисельно лиш трохи більше, 
ніж маємо зареєстрованих націо-
нально-патріотичних партій і гро-
мадських організацій. Тому й на-
важилася «зелена» влада забло-
кувати українське національне 
відродження, маючи ілюзію по-
долати ворога і корупцію, буду-
ючи таку собі національно герма-
фродитну державу. ■

ВИСОКА НОТА

Класика — і для кіноманів
Від Шопена до Кіляра: музика польських композиторів 
звучатиме в Україні

■

Роман Ревакович понад 30 років диригує 
україно-польський музичний діалог.
Фото надано агенцією «Дель Арте».

❙
❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

Зіштовхнули письменників із засновником УНР
Захисники столичного скверу, на який зазіхають забудовники, опинилися серед тих, 
хто не підтримує перейменування цього місця з імені Чкалова на імені Євгена Чикаленка

■

На кону — назва природної оази у центрі Києва.
Фото зі сторінки скверу у «Фейсбуці».

❙
❙Київський сквер активісти рятують від забудови. ❙
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Любов до музики 
виникла в Іванка ще в 
п’ятирічному віці
 «Чому вирішив піти 
на рекорд? Бо мрію, щоб 
такий музичний інстру-
мент, як гармонь, розви-
вався в Україні й мав пра-
во на життя. Тож хотів 
привернути увагу до цьо-
го чарівного інструмен-
та», — пояснює «Україні 
молодій» Іван Сухий. 
 А ще, зізнається, своїм 
прикладом і грою обома 
руками на лівій клавіа-
турі гармошки хотів бути 
взірцем для своїх учнів. 
Якщо комусь важко уя-
вити таку унікальну тех-
ніку гри — Youtube у по-
міч, там розміщено чима-
ло роликів із паном Іва-
ном.
 Коли готувався до ре-
корду, говорить пан Іван, 
то побоювався, що захо-
четься спати. Але почав 
грати о 12-й годинi ночі й 
дограв до 6-ї години ранку 
без перерви. Хоча, за умо-
вами проведення рекор-
ду, міг після кожної годи-
ни брати п’ять хвилин пе-
репочинку або після шес-
ти годин безперервної гри 
влаштувати 30-хвилинну 
перерву.
 «Кожну годину про-
пускав ці п’ять хвилин. 
Коли почав грати шосту 
годину, то зрозумів, що 
вже можу дозволити собі 
пів години відпочити. А 
оскільки за армійською 
звичкою засинаю миттє-
во, то навіть устиг поке-
марити», — розповідає 
Іван Іванович. І додає, за 
той короткий перепочи-
нок поновив сили і знову 
грав іще 6 годин без пере-
рви.
 Он уся Європа любить 
і грає на гармоніках, роз-
мірковує Іван Сухий, та 
ж Австрія, Німеччина, 
Італія, і я прагну, аби 
так було і в Україні. Він 
нагадує, що в Україні 
раніше жодне свято не 
обходилося без гармоні-
ки. Грала гармонь, а з 
нею вкупі звучав і бубон. 
«Жодна нація не грає так 
на бубні, як українці. Я 
цього року витратив весь 
карантин, щоб освоїти 
цей дивовижний інстру-
мент», — зазначає Іван 
Іванович. 
 Узагалі Іван Сухий 
— людина неординарна. 
Про його творчість знають 
не лише на Черкащині, в 
Україні, а й за кордоном. 
Бо так майстерно грати на 
гармошці, як він,  дано да-
леко не кожному. 
 А любов до музики ви-
никла в малого Іванка ще 
в п’ятирічному віці. Тоді 
він жив iз батьками в селі 
Одайполе Тетіївського 
району Київщини.
 «Мені подобалося, як у 
нашому селі грали на гар-
мошках. Той звук просто 
запав у душу. Пам’ятаю, 
як попросив тата, щоб до-
мовився з дядьком Вікто-

ром, який жив по сусідс-
тву, аби навчив мене гра-
ти на гармошці», — при-
гадує «Україні молодій» 
Іван Сухий. Але батьки 
переїхали в Жашків, тож 
повчитися у дядька Вік-
тора Іванку не судилося. 
Зате у Жашкові малий 
швидко розвідав, де роз-
ташована музична шко-
ла, пішов туди і сам запи-
сався на науку.
 «Мамі моїй, Зіні Анд-
ріївні, звідти подзвонили 
й повідомили про нового 
учня. «Раз записався, то 
хай ходить», — відповіла 
мама. Пізніше тато, Іван 
Махтейович, привіз мені 
з Києва ще й баян, купив 
у магазині уцінених то-
варів», — розповідає му-
зикант. 
 Коли почав навчати-
ся в музичній школі, то 
вирішив, що обов’язково 
пов’яже своє життя з му-
зикою. «Така любов до му-
зики, майже фанатична, 
залишилася в моїй душі 
й дотепер», — зізнається 
Іван Сухий.
 Після школи всту-
пив у музичне училище 
в Умані. А по завершеннi 
навчання повернувся до 
рідного Жашкова, пра-
цював учителем у музич-
ній школі до самого при-
зову в армію. І потім, коли 
служив в Угорщині, не 
було жодного дня, аби він 
не брав у руки свій баян. 
Хоча служив у взводі охо-
рони і жодних поблажок 
не мав.

Дитячому ансамблю 
гармоніки аплодували 
стоячи
 «Наскільки любив му-
зику, що після повернен-
ня з караулу грав на ба-
яні. Як зараз пам’ятаю, 
кладу ноти на батарею 
і виграю стоячи. Друзі 
любили слухати, участь 
у концертах військової 
частини брав постійно», 
— згадує Іван Іванович.
 Уже після армії знову 
приїхав у рідний Жашків 
та повернувся до роботи в 
музичній школі — викла-
дає там 43 роки поспіль.
 Свого часу Іван Су-
хий закінчив у Києві Інс-

титут культури, отримав 
диплом артиста оркест-
ру і керівника народного 
самодіяльного оркестру. 
Згодом пройшов дворічне 
заочне навчання в Між-
народній школі акордео-
на в Санкт-Петербурзі, де 
цікаві й пізнавальні лек-
ції читали зарубіжні му-
зиканти. А ще підвищу-
вав кваліфікацію в Італії 
та Іспанії.
 За роки, що минули, 
Іван Іванович може по-
хвалитися чималою «ар-
мією» учнів, яких нав-
чив гри на баяні, акор-
деоні та балалайці. У 
Жашківській мистець-
кій школі (так тепер на-
зивається його музична 
школа) в 1991 році він 
створив ансамбль гар-
моністів. Участь у ньому 
беруть 22 вихованці ві-
ком від 5 до 18 років не 
лише iз Жашкова, а й з 
навколишніх сіл. Його 
учні зі зразкового дитя-
чого ансамблю гармоні-
ки — лауреати 224 кон-
курсів. За роки своєї 
діяльності ансамбль по-
бував iз концертами в 12 
країнах Європи.
 «З концертно-ту-
ристичними поїздками 
ми відвідали Італію, Іс-
панію, Білорусь, країни 
Балтики, Польщу, Ні-
меччину, Чехію, Угор-
щину», — веде далі Іван 
Іванович. І пригадує, як 
в Італії після концер-
ту до нього підійшов чо-
ловік  родом iз Донецька, 
дякував за виступ зі сль-
озами на очах, казав, му-
зика нагадала йому Бать-
ківщину.
 Іван Сухий говорить, 
у Європі та Білорусі їх за-
вжди гарно приймали, 
кожного разу зал аплоду-
вав стоячи.

Грайтеся із... сірниками 
 А недавно, в середині 
вересня, Жашківський 
ансамбль музичних інс-
трументів із сірників, 
який є єдиним таким не 
лише в нашій країні, а й 
у цілому світі і яким та-
кож керує Іван Сухий, 
потрапив до світової Кни-
ги рекордів Гіннесса. 14 

музичних інструментів, 
зокрема сірникову гар-
мошку, бандуру, скрип-
ку, гітару, гармонь, коб-
зу, барабан та кілька шу-
мових інструментів, для 
ансамблю створив житель 
Жашкова Богдан Сенчу-
ков. Він теж є музикан-
том цього ансамблю і грає 
на власноруч виготовле-
ному герб-басі — струн-
ному інструменті у формі 
герба України.
 «Дуже поважаю своїх 
учнів і стараюся, щоб 
вони були мені друзями», 
— говорить Іван Сухий. 
Звичайно, уточнює, за-
вжди вимогливий до них 
і «програмує їх на хоро-
ший результат».
 Серед своїх учнів Іван 
Сухий з гордістю нази-
ває Вадима Швеця, Ві-
талія Сахацького, Вален-
тина Мартинюка, Яросла-
ва Маловічка, Олександра 
Дрозденка, Віталія Уро-
сова, Павла Врочинсько-
го, Олександра Маринчу-
ка.
 Пан учитель до-
дає, що діти нині праг-
матичні. Якщо вирішу-
ють займатися музикою, 
то це не обов’язково, що 
пов’яжуть із нею своє 
майбутнє. Але хоч як би   
склалася їхня доля, му-
зика залишається з ними 
на все життя. У нього са-
мого обидві доньки — Ок-

сана та Леся — закінчили 
музичну школу. Та й дру-
жина Лідія Василівна у 
мистецькій школі навчає 
дітей гри на акордеоні.

Музеї гармоніки, 
де інструменти не 
припадають пилом
 Уже наступного року в 
Жашкові відзначатимуть 
15-річчя музею гармоні-
ки, який відкрив Іван Су-
хий. Цей музей теж зане-
сений до Книги рекордів 
України як єдиний такий 
у нашій державі.
 «Коли почав працю-
вати з ансамблем гар-
моністів, то зрозумів, що 
замало грати на гармоні-
ках, треба знати історію 
розвитку цього інстру-
менту. Вирішив збирати 
зразки гармоніки інших 
народів і літературу про 
це», — каже Іван Івано-
вич.
 Він розіслав понад ти-
сячу листів по всій де-
ржаві, аби зібрати інфор-
мацію про українських 
гармоністів. І знайшов 
справді унікальних лю-
дей. «Це сільські профе-
сори музики, які змогли 
самотужки, без будь-якої 
допомоги навчитися гра-
ти на цих інструментах. 
Не раз доводилося чути: 
«Я по нотах не граю, тіль-
ки на слух». Та це ж ви-
щий пілотаж! Честь і хва-

ла таким людям!» — із за-
хопленням говорить Іван 
Сухий.
 Наразі в Жашківсь-
кому музеї гармоніки по-
над 500 екземплярів цьо-
го неперевершеного інс-
трументу, найстарішо-
му з яких — більше сотні 
років.
 «Музей, де експона-
ти не припадають пилом. 
Там у нас проходять уро-
ки, а щодня буває до 40 
відвідувачів», — каже 
Іван Сухий.
  Він наголошує, що 
гармонь — це унікаль-
ний інструмент, який 
доступний усім простим 
людям. Щоб грати на 
ній, необов’язково отри-
мувавати освіту. Та й сам 
інструмент, перекона-
ний Іван Іванович, можна 
розвивати до безмежжя. 
«На гармоніці можна гра-
ти примітивно, якісь на-
співки, приміром. А мож-
на грати концертні п’єси. 
Я вам скажу більше, цей 
інструмент тримає в собі 
багато таємниць, таких, 
як гра на лівій частині 
гармоніки. А загалом та-
ких секретів я знаю оди-
надцять», — говорить 
Іван Сухий. І обіцяє роз-
крити їх наступного року, 
коли очолюваний ним ан-
самбль гармоністів від-
значатиме 30 років iз дня 
створення. ■

ЗНАЙ НАШИХ!

Віртуоз із Жашкова
Іван Сухий грав на гармошці 12 годин поспіль, 
встановивши національний рекорд України

■

Інструменти в музикантів є й не прості, а сірникові. 
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

До Національного реєстру рекордів потрапив з унікальним до-
сягненням віртуоз із міста Жашкова Черкаської області — за-
служений працівник культури України Іван Сухий. 12 годин 17 
хвилин Іван Іванович грав обома руками на лівій клавіатурі 
гармоніки. Бо традиційно грати  було б не так цікаво, тож 
спеціально тренувався грати саме на одній половинці інстру-
мента. За пів доби свого рекорду музикант виконав понад 100 
українських народних пісень. А щоб не заснути — ще й під-
співував собі.

Іван Сухий і його чарівна гармоніка.❙

Є рекорд!❙
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«Я часто грав за «Реал» у відеоігри. Але тепер я неймовірно щасливий, що 

забив у ворота справжнього «Реала», і «Шахтар» повертається додому з 
трьома очками»

Тете
бразильський форвард ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Після чотирирічної перерви в 
основному раунді Ліги чем-
піонів знову грають одразу 
дві українські команди. Попри 
те, що перед жеребкуванням 
«Шахтар» та «Динамо» пере-
бували в різних кошиках посіву 
(«гірники» — в другому», 
«біло-сині» — в третьому), 
обидва вітчизняні флагмани 
потрапили до однотипних груп. 
У кожному випадку суперника-
ми двох найсильніших вітчиз-
няних колективів по квартету 
стала пара найкращих команд з 
Італії та Іспанії.

Команда з амбіціями
 Не дивно, що частина ек-
спертів дуже швидко відвела 
українським клубам в еліт-ра-
унді поточної Суперліги роль 
команд другого плану, котрі 
змагатимуться хіба що за пере-
пустки до «плей-оф» Ліги Єв-
ропи (їх отримують володарі 
третіх місць). «Нам дісталася 
одна з найскладніших груп», 
— говорив після жеребку-
вання наставник «Шахтаря» 
Луїш Каштру, підтверджу-
ючи таким чином усю склад-
ність майбутньої турнірної бо-
ротьби з іспанським «Реалом», 
італійським «Інтером», а та-
кож «Боруссією» з Менхенг-
ладбаха. 
 Коли ж перед матчем стар-
тового туру проти «королівсь-
кого» клубу в таборі «гірни-
ків» сталося масове інфіку-
вання коронавірусом, через 
яке поза грою опинилася ціла 
низка провідних виконавців, 
думки португальського на-
ставника «помаранчево-чор-
них» набули ще більшої тьмя-
ності. Напередодні поєдинку в 
Мадриді Луїша Каштру вивів 
iз рівноваги той факт, що на 
передматчевій пресконферен-
ції місцеві журналісти не пос-
тавили наставнику «вершко-
вих» Зінедіну Зідану жодного 
запитання про «Шахтар». 
 «Такої неповаги до суперни-
ка не має бути. Невже програ-
ний «Реалом» поєдинок «Каді-
су» в прімері важливіший за 
майбутню гру «вершкових» 
проти нашої команди в Супер-
лізі?» — дивувався португаль-
ський очільник «Шахтаря».
 Однак здається, що перед 
стартом у Лізі чемпіонів кер-
манича «Реала» й справді біль-
ше хвилювали справи внут-
рішньої кухні, інакше як по-
яснити той факт, що в «основі» 
«реалістів» на гру проти «гір-
ників» не було лідерів — Кро-
оса, Бенземи, Іско?
 За таких обставин українсь-
кий чемпіон, котрий через ко-
ронавірусний карантин, зро-
зуміло, також грав далеким 
від оптимального складом (у 
матчі відбувся «лігочемпіонсь-
кий» дебют одразу шести мо-
лодих «гірників»), уже до пе-
рерви зумів тричі відзначити-
ся у воротах «галактичних» 
господарів.

 У другій частині гри Зідан 
та К° усіма силами намагали-
ся врятувати становище, i на 
другій доданій до основного 
часу хвилині «вершкові» на-
віть забили у ворота 19-річно-
го Анатолія Трубіна рятівний 
м’яч. Однак після застосуван-
ня системи ВАР головний ар-
бітр матчу скасував гол, дозво-
ливши таким чином статися в 
Мадриді гучній сенсації.
 «У «Шахтаря» немає ос-
новного та резервного скла-
ду. У нас сьогодні, як і завж-
ди, немає імен, які виходять 
на поле, а є команда. І саме 
це допомогло нам перемогти 
«Реал». Дехто, мабуть, був не-
уважним, не оцінив «Шахтар» 
так, як потрібно було це зроби-
ти. Утім у нас є дуже кваліфі-
ковані гравці. Вони дуже напо-
легливо готувалися до зустрічi 
з «Реалом» і продемонструва-
ли, що мають великі амбіції», 
— зазначив Каштру, додатко-
во нагадавши, що в минулому 
сезоні «гірники» з перевагою 
в 23 очки виграли національ-
ний чемпіонат, а також діста-
лися до півфіналу Ліги Євро-
пи.
 Водночас візаві португаль-
ця з «Реалу» визнав, що у сере-
ду в його команди був поганий 
вечір. «Важка поразка. Грав-
ці роздратовані. І це логічно, 
адже вони чемпіони. Утім ми 
повинні знайти рішення, аби 
такі матчі більше не повторю-
валися. Це моя робота», — на-
голосив Зінедін Зідан. 

Досвід із практики
 Перемога «Шахтаря» (як, 
власне, й історичний успіх 
збірної України в матчі проти 
Іспанії в Лізі націй) виглядає й 
справді непересічною подією. 
«Молодці», «Браво», вітання 
з прекрасним результатом і не 
менш яскравою грою на адресу 
гірників летять з усіх куточ-
ків. Знаковість події визнають 
навіть у вболівальницькому 
таборі опонентів iз київського 
«Динамо», улюблена команда 
котрих, на відміну від «гірни-
ків», iз поразки розпочала свій 
старт у еліт-раунді ЛЧ.
 До Києва незмінний чем-
піон останніх сезонів у Серії А 
прибув без своєї головної зір-
ки. Однак і без Кріштіану Ро-
налду, котрий перебуває на 
коронавірусній само ізоляції, 
«Ювентус» двічі знайшов 
шлях до динамівських во-
лодінь. За словами головно-
го тренера «біло-синіх» Мір-
чі Луческу, іменита команда 
вміло скористалася помилка-
ми «Динамо» в захисті. 
 Досвід, який частина ди-
намівських футболістів отри-
мала в нещодавніх поєдинках 
за збірну, без сумніву, допо-
могла їм на гідному рівні зіг-
рати проти «Старої синьйори» 
та отримати заслужені оплес-
ки від кількох десятків тисяч 
уболівальників на домашній 
арені. Однак у команді визна-
ють, що для професіонального 
зростання вони потребують до-
даткової міжнародної практи-

ки. «Через матчі з такими су-
перниками повинні прогресу-
вати», — каже півзахисник 
«біло-синіх» Микола Шапа-
ренко. Хоч, можливо, після не-
простих матчів за національну 
збірну динамівським лідерам 
не завадив би й незначний пе-
репочинок.
 До речі, в нинішньому се-
зоні матчі групового раунду 
ЛЧ проходитимуть в експрес-
форматі. За винятком тритиж-
невої перерви в листопаді на 
матчі національних збірних, 
зустрічі кращих клубів з єв-
ропейських чемпіонатів про-
ходитимуть кожного «мід-
уїку».
 Наступної ж середи на ди-
намівців чекає виїзд у гості до 
«Ференцвароша» Сергія Реб-
рова, котрий у стартовому турі 

ЛЧ зазнав розгрому від «Барсе-
лони» (1:5), а «Шахтар» у вів-
торок у Києві при йме мілансь-
кий «Інтер», який, нагадає-
мо, у нещодавньому півфіналі 
ЛЄ завдав «гірникам» боліс-
ного фіаско (0:5). При цьому, 
як інформує МОЗ України, 
попри погіршення епідеміч-
ної ситуації з коронавірусом 
у нашій країні, гру донець-
кого та міланського клубів на 
НСК «Олімпійський» зможуть 
відвідати близько десяти ти-
сяч уболівальників. Не виклю-
чено, що після зустрічі з коро-
навірусом зможуть оговтатися 
й досвідчені ветерани «пома-
ранчево-чорних». Відтак пе-
ред принциповим поєдинком з 
італійським грандом очільни-
ку «гірників» доведеться ви-
рішувати непросту проблему 
з вибором основного складу. У 
Мадриді «гірницька» молодь 
уже довела, що має серйозний 
потенціал і великі амбіції. 
До слова, 19-річний бразиль-
ський легіонер «Шахтаря» 
Тете настільки вразив експер-
тів своєю грою в Мадриді, що 
претендує на звання кращого 
гравця стартового туру в Лізі 
чемпіонів.
 Водночас після історичної 
звитяги над 13-разовим воло-
дарем Кубка чемпіонів вете-
ран «гірників» Андрій П’ятов 
порадив молодим футболістам 
не зазнаватися. Вітаючи свого 
колегу по цеху — 19-річного 
Анатолія Трубіна — з феєрич-
ним дебютом у Суперлізі, до-
свідчений воротар сказав: «Із 
дебютом. Бажаю занадто силь-
но не зачаровуватися перемо-
гами, але завжди їх цінувати. 
Це лише початок нового вели-
чезного шляху, котрий немож-
ливо буде забути». ■

Імениті й титуловані футболісти «Ювентуса» вміло скористалися своїми шансами в матчі проти київського «Динамо».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ФУТБОЛ

Варті більшої поваги 
На старті групового раунду Суперліги «Шахтар» сенсаційно здолав іспанського чемпіона, 
а «Динамо» поступилося найсильнішій команді Італії

■ ТАБЛО

Ліга чемпіонів. Еліт-раунд. 1-й тур. 
 Група В. «Реал» (Іспанія) — 
«Шахтар» (Україна) — 2:3 (Мод-
рич, 54; Жуніор, 59 — Тете, 29; Ва-
ран, 33 (у свої ворота); Соломон, 42; 
«Ш»: Трубін, Бондар, Додо, Кор-
нієнко, Хочолава, Майкон, Антоніо 
(В’юнник, 95), Тете, Соломон (Вітао, 
92), Марлос, Дентіньйо (Судаков, 
86)), «Інтер» (Італія) — «Боруссія» 
(М, Німеччина) — 2:2.
 Група G. «Динамо» (Україна) 
— «Ювентус» (Італія) — 0:2 (Мо-
рата, 46, 84; «Д»: Бущан, Кендзьо-
ра, Забарний, Миколенко, Караваєв 
(Попов, 70), Сидорчук, Циганков 
(Вербич, 71), Шапаренко, Буяльсь-
кий (Гармаш, 89), Де Пена (Родрі-
гес, 60), Супряга), «Барселона» (Іс-
панія) — «Ференцварош» (Угор-
щина) — 5:1 (Мессі, 27 (пен.); Фаті, 
42; Коутіньйо, 52; Педрі, 82; Дембе-
ле, 89 — Харатін, 70 (пен.); вилучен-
ня: Піке, 68 («Б»)).

■

Хокей
 Закинувши в овертаймі заключного поєдинку «золотої» серії переможну 
шайбу у ворота «Донбасу», хокеїсти «Кременчука» вперше у своїй історії ви-
бороли звання чемпіонів України. Загалом представникам хокейної Полтавщи-
ни лише з четвертої спроби вдалося здобути перемогу в фінальному раунді на-
ціональної першості. Попри те, що три попередні домашні поєдинки нинішнього 
«золотого» марафону «Кременчук» донеччанам програв, заключний матч серії, 
котрий проходив саме в Кременчуку, завершився на користь рейтинг-фавори-
та пари. Тож до звання кращої команди регулярного сезону підопічні Олексан-
дра Савицького додали й головний атрибут турніру — «золото» чемпіонату. В 
«Донбасі» ж неабияк засмутилися втратою чемпіонського титула. Не зумівши 
захистити високе звання, у відставку з посади головного тренера команди од-
разу подав Сергій Вітер.
 Чемпіонат України. Фінальна серія до чотирьох перемог. «Кремен-
чук» — «Донбас» — 3:2 ОТ. Рахунок у серії — 4:3. ■

ХРОНІКА■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Власник нового авто прокинувся 
вночі від звукiв сигналізації. Вибігає 
на вулицю, а біля під’їзду два амба-
ли стоять:
 — О, ключі приніс, братан? Ну 
давай!

* * *
 Даішник гальмує машину за пе-
ревищення швидкостi:
 — Тут максимальна швидкість 
40 км/год., а ви їхали 80 км/год. Куди 
так поспішаєте?

 — Я вiз вам 500 гривень.

* * *
 — Катерино Іванівно, я хочу од-
ружитися з вашою донькою.
 — Тільки через мій труп.
 — Заманливо, але два святкові 
банкети я не потягну.

* * *
 — Для мене завжди авторите-
том був чорний пояс мого батька!
 — З карате?
 — По дупі!

Стус як пульс
У широкому розумінні зоною поета-правдолюба усе життя була ув’язнена в СРСР Україна

По горизонталі:
 1. Популярний український ди-
тячий журнал. 5. Сукупність пред-
метів для запрягання коней, волів, 
оленів та інших тварин. 8. Герой ук-
раїнської народної казки і сучасно-
го мультика. 10. Дрібні частинки, які 
не розчиняються у воді, а опускають-
ся на дно. 11. Голлівудський актор, 
зірка фільмів «9,5 тижнів» та «Рес-
лер». 12. «Білий ... із чорною озна-
кою» — відомий фільм Юрія Іллєн-
ка, що розповідає про трагічну долю 
братів Дзвонарів. 15. Неосвічена 
людина, яка нищить пам’ятки куль-
тури. 16. Дикий бик. 20. Хвороба, 
що передається через укус інфіко-
ваних тварин. 21. Важкий предмет, 
яким притискають кружало, щоб за-
солені огірки не спливали і лишали-
ся в розсолі. 22. Нічний птах, який 
може повертати голову на 180 гра-
дусів. 25. Представник політичної 
сили, яка критикує і контролює вла-
ду. 26. Одна з двох етнічних груп, 
на які ділиться мордовський на-
род, предки московитів. 27. Росли-
на із родини бобових, без якої, поп-
ри дискусії, не звариш справжній ук-
раїнський борщ.
По вертикалі:
 1. Український журналіст і те-
леведучий, до 2008 року — голо-
вний редактор часопису «Українсь-
кий тиждень». 2. Одна з найстарі-
ших протестантських течій у христи-
янстві. 3. Сум, жаль за втраченим, 
розпука. 4. «Вас і немає — а ви мов 
тута, дивитесь в душу, як дві зорі. 

Чи в вас улита якась ..., чи, може, й 
справді ви знахарі» (романс). 6. Ім’я 
знаменитого французького модель-
єра-кутюр’є, уродженця Іспанії. 7. Іс-
торична назва регіону на північному 
заході Литви. 9. Український про-
заїк і драматург, якому Тарас Шев-
ченко присвятив рядки: «Наша дума, 
наша пісня не вмре, не загине... От 
де, люде, наша слава, слава Украї-
ни!». 13. Комаха, від якої пішло пріз-
вище радянського політичного діяча, 
який обіцяв показати світові «кузь-
кіну мать». 14. Дикий кіт, що живе 
в горах. 17. Один із способів вигра-
ти гроші. 18. «Буря і ...» — період в 
історії німецької літератури, що про-
пагував відмову від класицизму. 19. 
Ім’я подільського народного месни-
ка, про якого народ складав пісні. 
23. Французький злодій чи хуліган. 
24. Команда вантажникам піднімати 
вгору. ■

Кросворд №99
від 16—17 жовтня

з 26 жовтня до 1 листопада

 Овен (21.03—20.04). У вас будуть ве-
ликі запити, тому мало кому вдасться підко-
рити ваше серце. Якщо ж зустрiнеться ідеаль-
на людина, вигадайте оригінальне освідчення 
i робiть пропозицiю.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Витончена натура 
чекає тільки бездоганних відносин. Намагайте-
ся не переробляти обранця, адже, якщо партнер 
стане ідеальним, ви через день занудьгуєте.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. 

 Близнюки (22.05—21.06). Справи підуть 
угору, головне — запастися терпінням. Пере-
шкод на шляху до успіху буде багато, але вам 
удасться покращити фiнансове становище.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Рак (22.06—23.07). Деякі питання ви лег-
ко вирішите за допомогою фiнансових надхо-
джень. Дружба з хорошими юристами ще ні-
кому не завадила.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Лев (24.07—23.08). З грошима проблем 
не буде, вашій працелюбності можна тільки 
позаздрити. Не забудьте про відпочинок, 
вихiднi краще провести на природi.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Діва (24.08—23.09). Гроші потрібні 
для того, щоб їх витрачати. Ви можете собі 
це дозволити, бізнес не розвалиться, якщо 
ви іноді розслаблятиметеся на дорогих ку-
рортах.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). Ви можете ста-
ти досить багатими, настав час думати про 
соліднiсть, поспішіть у магазин по новi аксе-
суари. Не забудьте також про подарунки ко-
ханiй людинi.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

Скорпіон (24.10—22.11). Перед вами від-
криються нові можливості в усіх сферах діяль-
ності, які зажадають від представників знака не-
абиякого запасу терпіння та сили волі.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви зро-
бите правильний вибір і рухатиметеся в пот-
рібному напрямку, то вам не страшні будь-які 
перепони. В особистому житті ваш девіз — 
«Усе заради кохання».
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Козеріг (22.12—20.01). Якщо у вас уже 
є партнер, то ваші почуття стануть серйознi-
шими і довірливiшими. У стосунках з’являться 
новi нотки, важливо зберегти нiжнiсть.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Водолій (21.01—19.02). Доля підготу-
вала вам сюрприз у вигляді нового романтич-
ного знайомства. Можливо, це ваша половин-
ка. Ви зустрінете людей, які відіграють важ-
ливу роль у вашому житті.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Риби (20.02—20.03). Попереду успіхи 
в кар’єрі. Настав час міняти щось у своєму 
житті, тим більше перед вами вiдкриваються 
новi перспективи.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29. ■

Дара ГАВАРРА

 Фанати мегапопулярної ще донедавна 
британської співачки Аделі, яка зараз про-
живає в Лос-Анджелесі, дуже стурбовані її 
станом, адже поп-діву вже давно не чути. 
Останній її виступ на сцені відбувся п’ять (!) 
років тому, та й нових альбомів виконави-
ці відтоді також не виходило. Спочатку всі 
шанувальники таланту британки переживали 
за її психічний стан, адже після народження 
у 2012-му такого очікуваного синочка від ко-
ханого чоловіка Саймона Конекі жінка пере-
жила важку післяпологову депресію. Згодом 
заговорили про непрості стосунки між под-
ружжям, які закінчилися розлученням та ще 
більшим загостренням депресивного стану 
співачки. Проте все минає, от і Адель знайш-
ла в собі сили жити далі, зайнятися нарешті 
собою, привести своє тіло, як вона вважала, 
в норму, і... в результаті співачка так захо-
пилася «скульптурою» своєї статури, що не 
зогледілася і схудла на 45 кг. Дехто захоп-
лювався її новим «луком», дехто переживав, 
чи така різка зміна не нашкодить жінці. І, як 
виявилося, недарма.

 Днями співачка взяла 
участь у телешоу Saturday 
Night Live, дебют на яко-
му відбувся 12 років 
тому і вона викона-
ла тоді дві нові 
пісні, ще через 
кілька років, у 
2015-му, вона 
вдруге висту-
пила на цьому 
ж шоу, представляю-
чи свій новий альбом «25», і 
виконала з нього дві композиції. Цьо-
го ж разу співачка представляла виконави-
цю Габріелу Уїлсон, яка виступає під псев-
до H.E.R. Втішені фанати Аделі чекали, 
що й цього разу їхня улюблениця наре-
шті заспіває щось новеньке чи бодай 
хоч щось, адже пауза вже затягнула-
ся. Проте співачка обмежилася пре-
зентацією своєї колеги по співочому 
цеху. Фани б’ють на сполох, чи все 
в порядку з голосовими зв’язками в 
Аделі і чи не втратила вона взагалі го-
лос. ■

ПРОБІ!

Забутий голос Аделі
Шанувальники співачки стурбовані паузою, 
що затягнулася

■

Адель.❙

24—25 жовтня за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий 
дощ. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Темпера-
тура вночi близько +10 градусiв, удень +14...+16. 
Пiслязавтра вночi +9...+11, удень +12...+14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсця-
ми невеликий дощ. Славське: вночi +5...+7, удень 
+13...+15. Яремче: вночi +6...+8, удень +14...+16. 
Мiжгiр’я: вночi +8...+10, удень +13...+15. Рахiв: 
уночi +7...+9, удень +12...+14.
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