Свій на всі сто
37 вітчизняних
заводів і
6 конструкторських
організацій залучені
створювати
українські
гелікоптери
» стор. 2

Три голоди — 15,5 млн знищених
українців
Встановити кримінальну відповідальність
за заперечення Голодомору-геноциду
та розпочати досудові розслідування
за фактом масових штучних голодів
у 1921—1923 та 1946—1947 роках
пропонують юристи і науковці
» стор. 4

П’ятниця, 1 жовтня 2021 року

«Я путь собі малу найшов
у ветхій школі»
Напередодні Дня вчителя
згадуємо педагогічний шлях
відомого поета Максима
Рильського
» стор. 5

№102 (5834)

«Корона»
вже тисне

■ РИМА ТИЖНЯ

Дихаймо глибше!
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Ще літо пошле свій останній привіт,
Та вже перезріли плоди і насіння.
І осінь несе в розігрітий наш світ
Похолодання і протверезіння.
І, протверезілі, отямимось ми,
Бо скільки ж нам бути у п’яному стані?!
І нагадають осінні дими
Запах повітря тоді, на Майдані...
І ти, хто читаєш цей вірш сумний,
Тобі і тільки тобі повім я:
Ти тільки повір мені, тільки вдихни
На повні груди осіннє повітря!

Як утримати баланс виважених рішень, коли Україна друга
за добовою смертністю в Європі і за день нових 11 тис. 757 хворих

❙ Щоденне збільшення кількості хворих на коронавірус змушує згадати про суворе дотримання правил обережності: уникати натовпів і вдягати маски.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,576 грн
1 € = 30,981 грн
1 рос. руб. = 0,365 грн

» стор.
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ІнФорУМ

«Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього
люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%».
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я

■ НАШІ

■ НА ФРОНТІ

Свій на всі сто Збій режиму припинення вогню
37 вітчизняних заводів
і 6 конструкторських
організацій залучені
створювати українські
гелікоптери

В ОБСЄ заявили про різке погіршення ситуації на Донбасі і занепокоєні великою
кількістю жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів
Тарас ЗДОРОВИЛО

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Амбітний намір «Мотор Січі» створити
суто український вертоліт підтримала адміністрація харківського авіапідприємства. Першу партію запчастин, у рамках підписаного договору, тут планують відвантажити вже у грудні цього року. «Ми готуємося до будівництва гелікоптерів МСБ-8 і
МСБ-2. Це Мі-8 та Мі-2, — повідомив директор заводу Олександр Кривоконь. —
Ми повинні зробити всю документацію з
оснащення фюзеляжів та хвостової балки». «Мотор Січ», у рамках давнього співробітництва, також викупила виробничий
майданчик на заводі «Тора», що займається технічним обслуговуванням авіатехніки
і входить до складу ХАЗу.
Загалом участь у «вертолітному» проєкті наразі беруть 37 вітчизняних заводів
і 6 конструкторських організацій. За словами директора «Мотор Січі» В’ячеслава
Богуслаєва, в Україні наразі випускають
для авіамашин такого класу все, окрім
корпуса. «Тож фюзеляж ми починаємо
робити в Харкові для гелікоптера 4,5 тонни злітної ваги, — підкреслив він. — Це
середній вертоліт. Утім у планах більш
важкий — 13 тонн, а потім буде і 15-тонний. У нас в Україні є власна наукова та
виробнича база».
Наразі запорiжці випускають корпуси для гвинтокрилів з так званого «гібридного» матеріалу, який на 40 відсотків
складається з сучасних композитів і на
60 — з класичного металу. Це викликано тим, що вітчизняні вертольоти замовляють в основному військові. Для розвитку ж цивільної малої авіації потрібні
більш легкі комплектуючі, тому «Мотор
Січ» технологію їх виробництва планує
придбати в однієї з іспанських компаній
вже наступного року.
Досвід роботи з високотехнологічним
матеріалом у запорізького підприємства
є. Україна стала фактично п’ятою державою світу, яка налагодила виробництво
композитних лопатей для гелікоптерів
Мі-8 та Мі-24. Перші партії цих комплектуючих отримали підрозділи військової
авіації, де вже встигли оцінити їхні переваги. Повітряний гвинт машини стає набагато легшим, має триваліший ресурс
використання, а головне — його простіше відремонтувати після механічного
пошкодження. Перші гелікоптери з сучасними лопатями можна було побачити
під час військового параду на День Незалежності.
Налагодивши замкнутий цикл виробництва повітряних гвинтів, Україні вдалося уникнути залежності від зарубіжних постачальників зі США, Росії та Китаю. Потреба в таких комплектуючих назріла давно, оскільки військовий парк
гелікоптерів давно потребує оновлення.
Якщо вітчизняні лопаті добре себе зарекомендують у роботі, ця продукція отримає гарні експортні перспективи, оскільки вертольоти Мі-8 та Мі-24 використовуються у понад 50 країнах світу. ■

На Донбасі у вівторок, 28 вересня,
внаслідок ворожих дій на передовій
два військовослужбовцi Об’єднаних
сил отримали вогнепальні поранення.
Наразі українські воїни перебувають
у лікувальному закладі, стан їхнього
здоров’я — задовільний. Наступного
дня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
Ворог прицільно обстрілював 29 вересня позиції наших бійців у районі
Золотого-4, Пісків, Шумів та Лебединського з ручних протитанкових та
підствольних гранатометів, а також
стрілецької зброї. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Втрат серед
наших воїнів немає.
Станом на 11-ту годину ранку 30
вересня російсько-окупаційні війська тричi порушили режим припинення вогню. Гатили по українських позиціях з артилерії калібру 122 мм, яка
заборонена Мінськими домовленостями, а також iз гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї біля Новотошківського, Кам’янки та Попасної. Внаслідок во-

рожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію i продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. В ОБСЄ заявили про нестабільну ситуацію в зоні проведення ООС. Про це
повідомив представник чинного голови
ОБСЄ в Україні та в Тристороннiй контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен, iдеться на офіційному сайті організації. Відзначається, що ситуація в
області безпеки нестабільна, оскільки
збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню в цьому місяці.
«У вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день. Особливу занепокоєність викликає велика кількість
жертв серед цивільного населення в результаті обстрілу і стрільби», — йдеться
в повідомленні.
Уточнюється, що таких обстрілів на
Донбасі не було з літа минулого року.
«У вересні 2021 року цi цифри досягли найвищого показника з липня 2020
року, коли були вжиті заходи щодо припинення вогню», — з тривогою поінформували в ОБСЄ.
Також міжнародні спостерігачі пос-

каржилися на те, що не можуть повноцінно працювати через заборону пересування
на непідконтрольних Україні територіях.
Тільки в останні два тижні свободу пересування спостерігачів обмежували 31 раз
в ОРДО і 6 разів в ОРДЛО.
«Іншою перешкодою для роботи
СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння
їх сигналу», — йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОБСЄ нагадали, що Росія
блокує продовження місії ОБСЄ, яка
відіграє важливу роль для розв’язання
конфлікту з 2014 року. «Сьогоднішня зустріч відбулася за день до того,
як закінчиться мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському
кордоні, що не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія
була важливим компонентом зміцнення довіри в рамках узгоджених зусиль
ОБСЄ з вирішення конфлікту», — відзначили в ОБСЄ.
Додамо, що дещо раніше ООН відправила на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. А віцепрем’єрміністр України — міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пообіцяв оприлюднити статистику щодо отримання пенсій від України на тимчасово
окупованих територіях Донбасу через
оформлення довіреності. ■

■ ПРИЇХАЛИ

З «єдиним», без готівки і дорожче
У Тернополі ввели нові правила оплати за проїзд у громадському транспорті
Світлана МИЧКО
У громадському транспорті Тернополя з 1 жовтня вводять нову послугу під назвою
«Єдиний квиток», що дає
можливість тернополянам i
гостям міста впродовж пів години здійснювати пересадку
з одного транспортного засобу на інший без повторної оплати за проїзд. Причому впродовж цих 30 хвилин пасажир
може здійснити необмежену
кількість пересадок.
«Після того як пасажир зайшов у громадський
транспорт, він «провалідовує» свій платіжний засіб
та отримує квиток на проїзд, і вже з цього часу впродовж наступних 30 хвилин
пасажир може скористатися можливістю пересадки (разово або двічі, залежно, скільки потрібно) в інший тролейбус чи автобус iз
цим уже «провалідованим»
квитком. Оплачувати вдруге не потрібно, необхідно лише пред’явити наявний «провалідований» квиток водію або контролеру
іншого транспортного засо-

❙ У Тернополі готівкою сплатити за проїзд із жовтня неможливо.
❙ Фото з сайту tmcinfo.com.ua.
бу, в який пасажир пересів.
Важливо, що для здійснення безкоштовної пересадки, без повторного списання коштів, пасажир повинен пред’явити квиток строго в межах 30 хвилин. Сама
ж поїздка до місця призначення після пересадки може
тривати і 40 хвилин, і годину. Тож 30 хвилин — це не
час для проїзду з початкового в кінцеве місце призначення, а лише час для здійснення пересадки», — коментує
нововведення на сайті Тер-

нопільської міської ради начальник тернопільського управління транспортних мереж i зв’язку Олег Вітрук.
Валідація квитків у громадському транспорті Тернополя здійснюється в автоматичній системі оплати проїзду кількома способами: через
«Соціальну карту тернополянина», неперсоніфікований
електронний квиток, безконтактну банківську картку,
пристрої з технологією NFC
або ж разовий проїзний квиток. А от готівкою сплатити

за проїзд у тернопільських автобусах i тролейбусах уже неможливо — тільки безготівковим способом. При цьому
вся колишня пільгова система зберігається, а от сам проїзд подорожчав на суму від 1
до 3 гривень.
Так, iз 1 жовтня тарифи на проїзд у громадському транспорті (відтепер однакові як для тролейбусів,
так і для автобусів, що працюють у звичайному режимі
руху і в режимі маршрутного таксі, бо раніше електротранспорт обходився тернополянам дешевше) встановлені в таких розмірах: при
розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі
«Соціальною картою тернополянина» — 8 гривень; при
оплаті неперсоніфікованим
електронним квитком (так
званим проїзним) — 9 гривень; при оплаті безконтактною банківською картою,
пристроєм iз функцією NFC
або разовим проїзним квитком — 10 гривень (незалежно, чи це тролейбус, чи маршрутне таксі). ■
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державний борг України, згідно з даними діяльність витратили загалом українські політич- дає чисельність наявного населення в призовників
харків’янин Сергій Прескорнік із Дніпні партії за останнє п’ятиріччя, повідомив голова Україні, згідно з даними Держстату на восени відправлять на військову службу, відповідне ра до Харкова і встановив національний
Міністерства фінансів.
Комітету виборців України Олексій Кошель.
рішення Кабмін ухвалив на черговому засіданні.
1 липня нинішнього року.
рекорд, повідомляють місцеві ЗМІ.
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■ COVID-19

Людмила НІКІТЕНКО
Днями під стінами Черкаського музичного коледжу імені
Семена Гулака-Артемовського протестували студенти, їхні
батьки та викладачі, обурені
наказом директора цього навчального закладу Валентина
Хорошого про заборону проводити індивідуальні заняття в
очній та дистанційній формі в
період, коли Черкащина перебуває у «жовтій» зоні через коронавірус. Розгнівало протестувальників ще й те, що директор
коледжу оприлюднив список невакцинованих викладачів.
У своїх виступах учасники
протесту вимагали скасування
директорського наказу про заборону індивідувальних занять,
бо він позбавляє студентів права
на освіту, а викладачів — на роботу, та говорили про поновлення учбового процесу. Протестувальники підготували звернення до голови Черкаської ОДА
Олександра Скічка, в якому просять владу втрутитися у ситуацію.
За словами черкащанки Тетяни Юрковської, син якої навчається в музичному коледжі, «у
такій формі можна вчити музичну літературу, сольфеджіо, тільки неможливо навчитися гри на

■ СТАТИСТИКА

«Корона» вже тисне
Як утримати баланс виважених рішень,
коли Україна друга за добовою смертністю
в Європі і за день нових 11 тис. 757 хворих
саксофоні». Вона назвала наказ
не логічним, а таким, який не
дає змоги студентам вчитися і є
тиском на тих педагогів, які перехворіли або мають протипоказання для вакцинації.
Директор коледжу Валентин Хороший, який вийшов до
учасників мітингу, зазначив,
що він зобов’язаний виконувати постанову Кабміну, за яку, як
йому сказали, «несе кримінальну та адміністративну відповідальність». Керівник пообіцяв
підготувати лист до Міністерства освіти та науки з проханням
дозволити проводити заняття
очно. Як повідомила «Україні
молодій» Тетяна Юрковська,
наразі у Черкаському музичному коледжі імені С. С. ГулакаАртемовського поки що заняття не відновлені і ситуація залишається без змін.

Тим часом у цю ситуацію та
подібні може внести корективи
Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з проєктом наказу МОЗ
про перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, роботодавці відсторонюватимуть від роботи нещеплених працівників.
Як наголошує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко,
наразі в цьому проєкті є лише
представники державних інституцій. Тож обов’язковою вакцинацію планують ввести на період
дії карантину для працівників
закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої
освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів,
працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх
територіальних підрозділів, пра-

■ ВИСОКА НОТА

Дістали струн живих
У Дніпрі і Києві вперше побувала правнука в других
Лесі Українки
Валентина САМЧЕНКО
Кілька знакових подій відбулося у рамках нещодавнього
п’ятиденного міжнародного фестивалю «Перехрестя епох», який
проходив у Дніпрі. Зокрема, на запрошення мистецького фестивалю
з Угорщини приїздила правнука в
других Лесі Українки — Аріадна
Бартаї, яка побувала і в Києві.
Тендітна скромна жінка, яка
приїхала з чоловіком, — онука
Світозара Драгоманова — сина
дядька Лесі Українки Михайла,
рідного брата Ольги Петрівни Косач, яку більшість знає за псевдонімом Олена Пчілка. У Михайла
Драгоманова було троє дітей, найвідоміша з яких донька Аріадна,
яка вийшла заміж за художника
Івана Труша. Світозар, який, зокрема, у міністерстві праці уряду
УНР обіймав посаду віцедиректора одного з департаментів, поїхав
iз Києва в еміграцію у 1943 році.
Тобто Аріадна Бартаї —
правнука Михайла Драгоманова
і правнука в других Лесі Українки. Її мати Наталія Світозарівна
свого часу була у Києві, підтримувала зв’язок із кількома музеями знаменитої родички і родини
в Україні. Кілька років тому вона
відійшла у засвіти. Пані Аріадна,
професійна піаністка, опісля перебирала родинний архів і натрапила на книжку — «Народні мелодії, з голосу Лесі Українки. Записав і упорядив Климент Квітка», яка дуже зацікавила жінку,
яка не знає української мови, але
володіє нотною грамотою.

❙ Миттєвості «Перехрестя епох» у Дніпрі: Ада Роговцева,
❙ Анатолій Паламаренко, Аріадна Бартаї, Ярослава Хортяні.
❙ Фото зі сторінки фестивалю у фейсбуці.
❙

«Збірник «Народні мелодії»
— це записи з голосу Лесі Українки, зроблені Климентом Квіткою
з 1898 по початок літа 1913 року,
— коментує директорка київського Музею Лесі Українки Ірина
Щукіна. — Це відоме дослідникам видання: Київ, 1917, загалом
анотується двома сусідніми роками, оскільки його другу частину
видали у 1918-му. До речі, не так
давно, у 2006 році, на Волині зробили трикнижжя, в якому одна з
виданих книжок — саме ця збірка, а ще записи Лесі Українки та
Ольги Косач-Кривенюк (так званий Колодяжанський зошит) й окремо фрагменти наукових дослід-
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жень про спадщину Лесі Українки
та її ставлення до фольклору».
Цінним є те, що Аріадна Бартаї з роду Драгоманових-Косачів
— підкреслюючи скромно, що
не є композиторкою — до кількох творів зі збірника зробила авторський акомпанемент. «Ця музика чудова, вишукано-інтелігентна, — коментує Ірина Щукіна.
— Пані Аріадна як піаністка-виконавиця дуже делікатна, не зловживає переобтяженнями, створює спокійну динаміку, — і все
це нагадує напівпрозоре музичне
мереживо. За спогадами сестер
Лесі Українки і власне за її листами ми знаємо, що письменни-

За добу 29 вересня в Україні зафіксовано 11 тис. 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (iз них дітей — 1 тис. 54, медпрацівників
— 242). Таке різке зростання захворюваності попередній раз, більше 11 тисяч випадків, було зафіксовано 29 квітня.
По країні за цю добу одужали 3 тис. 839 осіб, але госпіталізували 2 тис. 556 осіб,
на жаль, померли 194 людини. Медики акцентують, що більшість летальних випадків — це невакциновані люди старшого віку, яких від початку пандемії зараховують
до групи найбільшого ризику. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують
Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу — Росія, Україна, Румунія, за даними сайту Worldometer.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків в Україні зареєстровано в Харківській (1 тис. 87), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752), Донецькій (739) областях. Кореспондентка «УМ» повідомляє, що хворих
iз Харкова вже змушені везти в лікарні райцентрів.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 423 тис. 379 осіб, одужали —
2 млн 255 тис. 191 особа, летальних випадків — 56 тис. 274. З лютого, від початку кампанії вакцинації, загалом проведено 12 млн 617 тис. 990 щеплень, вакциновано повністю чи частково 7 млн 535 людей. Обидві дози вакцини отримали 5 млн 617
тис. 457 людей.
цівників місцевих державних адміністрацій.
За словами пана Ляшка,
«якщо вакцинація обов’язкова,
то роботодавець зобов’язаний
відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована, бо нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди
мають бути на своїх робочих місцях». Водночас, наголошує Віктор Ляшко, понад 80% медиків

ця дуже часто імпровізувала, сідаючи за фортепіано. Виконання
Аріадни Бартаї породжувало асоціацію з тим, що подібно могла імпровізувати i її знаменита родичка
понад 100 років тому».
У Дніпрі в рамках фестивалю
«Перехрестя епох», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду, 23 вересня відбувся дивовижний концерт, у якому
солісти оперного театру виконали
пісні зі знакового збірника. На відкритті звучали композиція на вірші
Лесі Українки «Дивлюсь я на яснії
зорі», арія Мавки з опери «Лісова пісня», світова прем’єра на ще
одну поезію видатної письменниці
«Як би мені дістати струн живих».
Фінальним став показ балету «Лісова пісня» артистами Дніпровської опери.
Також серед іменитих гостей
фестивалю були Анатолій Паламаренко та Ада Роговцева. Народна артистка презентувала ювілейне видання «Леся Українка. Лісова пісня», яке надрукували на замовлення Дніпропетровської ОДА
у рік 150-річчя письменниці.
«Головна мета фестивалю —
підкреслити актуальність творчості
Лесі Українки для молодого покоління, надати можливість новим
музично-театральним словом поєднати класику та сучасність заради
нової генерації і культурного розвитку України. Саме тому на фестиваль запрошені два покоління,
майстри великої сцени та учні, що
прагнуть до великої сцени», — прокоментувала «Україні молодій» Вікторія Рацюк, режисерка, диригентка-постановниця, авторка проєкту.
Ще однією щемливою подією
стала передача від Товариства української культури в Угорщині,
керівниця якого Ярослава Хортяні теж приїхала в Україну, матеріальної допомоги багатодітним сім’ям двох загиблих воїнів
АТО: Олександра Суслопарова
та Андрія Широкова з позивним
«Сім’янин». ■

уже вакцинувалися, тому потреби зобов’язувати їх робити щеплення немає. Також, каже він,
у ЗСУ відсоток щеплених понад
90%, у МВС — 87-88%.
У свою чергу міністр освіти
Сергій Шкарлет заявив, що вакцинація серед освітян відчутно
зростає. «Із 4 тис. 669 шкіл, які
не працювали і були не допущені
до офлайну, сьогодні таких 2 тис.
505 шкіл, які не працюють, бо в
них немає 80% вакцинованих
людей», — уточнив він. ■

■ ДОВКІЛЛЯ

Три криниці
На Черкащині смілянські лісівники
відновили давні цілющі джерела
Людмила НІКІТЕНКО
У Володимирівському лісництві Смілянського лісгоспу на Черкащині завершили облаштування гідрологічного об’єкта, який має давню історію.
Про це «Україні молодій» повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Майстер лісництва Петро Ярошенко розповідає, що про достовірну історію цієї місцини сказати важко. Проте точно відомо, що колись тут жили
люди і ще на початку минулого століття неподалік
розміщувалася невелика вулиця та кілька будинків. З боку яру теж було кілька господарств. «Одну
лісову криничку я скільки живу, стільки й знаю.
Місцина тут затишна, а вода дуже смачна. Тож вирішили зробити тут усе гарно і комфортно, щоб
люди приїжджали, відпочивали і щоб води було
зручно набрати», — говорить Петро Ярошенко.
Директор Смілянського лісгоспу Юрій Сегеда зазначає, що воду з усіх трьох джерел дослідили, щоб
знати якими є її показники. Результати лабораторних досліджень показали, що склад води — відмінний. А найцікавіше те, що вода з кожної кринички
— трохи відрізняється за смаком та складом. Тож
виходить, що в одному місці відновили три джерела, які мають різну, проте дуже смачну воду.
«Починаючи з 2015 року в лісах Черкащини облаштовано та відновлено 55 гідрологічних об’єктів.
І кожен iз них має свою цікаву історію, давні легенди», — зазначає Олександр Дзюбенко, начальник Черкаського обласного управління лісового та
мисливського господарства. Лісівники облаштовують біля таких об’єктів усі зручності, розчищають
джерела, відновлюють особливості розташування
згідно з історичними переказами та згадками місцевих старожилів.
«Якісна питна вода стає все більшою рідкістю, а якщо вона ще й джерельна, цілюща і знаходиться на території держлісфонду, то безпосередній
обов’язок лісівників Черкащини — взяти кожний
такий об’єкт під особисту охорону», — підсумовує
пан Олександр. ■

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

416

порушень

Понад

200

науково-

80%

медиків

7

супутників

До

1/3

валового

режиму припинення вогвакциновані принаймні
Україна планує запустити у коспедагогічних
внутрішнього
ню зафіксувала Місія ОБСЄ 28 вересня
однією дозою від COVID-19, повідомив за- мос і створити космодром до 2025 року,
працівників
продукту
у Донецькій і Луганській областях, конста- отримають стипендії за видатні заслуги у сфері вищої ступник міністра охорони здоров’я, головний заявили в Міністерстві з питань страте- (ВВП) України залишається в тіні, констатують міжнародні спостерігачі у звіті.
освіти, пообіцяли в Міністерстві освіти і науки України. державний санітарний лікар Ігор Кузін.
гічних галузей промисловості.
тували в Мінекономіки.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

ПРАВО. СВІТ

■ БЕЗ ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ

Три голоди — 15,5 млн
знищених українців
Встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодоморугеноциду та розпочати досудові розслідування за фактом масових штучних
голодів у 1921—1923 та 1946—1947 роках пропонують юристи і науковці
Інф. «УМ»

Як уже повідомляла «Україна молода», 7 вересня в Києві
відбувся Міжнародний форум «Масові штучні голоди:
пам’ятаємо, вшановуємо» (наша газета висвітлювала цю
подію в номерах від 10 та 14 вересня). Саме тут було оприлюднено вражаючу цифру втрат української нації внаслідок
трьох масових штучних голодів у XX столітті: йдеться про
15 мільйонів 500 тисяч українців! Зокрема, від Голодомору-геноциду 1932—1933 рр. загинуло 10 мільйонів 500 тисяч українців, від масових штучних голодів 1921—1923 рр.
Учасники Міжнародного форуму
(Форум), вшановуючи пам’ять українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору-геноциду 1932—1933 рр. та масових штучних голодів 1921—1923 рр. і 1946—1947
рр., дійшли спільного розуміння щодо
збереження історичної пам’яті, переосмислення історичного минулого, встановлення обставин та наслідків вчинених злочинів.
Учасників Форуму привітали Президент України Володимир Зеленський,
Голова Верховної Ради України Дмитро
Разумков, Голова Світового Конгресу українців Павло Ґрод, Президент Фундації Голодомору-геноциду (США) Микола
Кочерга. У роботі Форуму взяли участь
Президент України Віктор Ющенко,
Митрополит Київський і всієї України,
предстоятель Православної церкви України Епіфаній, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, члени Кабінету Міністрів України, понад 300 науковців, дослідників,
громадських діячів, а також представники міжнародних організацій з Канади, Литви, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Хорватії та інших країн.
Враховуючи пропозиції, висловлені
у виступах учасників, керуючись статтею 3 Конституції України, Законом України «Про Голодомор 1932—1933 років

— 3 мільйони 500 тисяч українців та 1946—1947 рр. — 1
мільйон 500 тисяч українців. Ці цифри було встановлено в
ході проведених комплексних судових експертиз.
За підсумками Форуму Організаційним комітетом було
підготовлено резолюцію з пропозиціями учасників
зібрання — науковців, юристів, громадських діячів та
представників міжнародних організацій. Це своєрідний
план дій для всіх гілок влади щодо того, яких заходів
варто вжити для збереження національної пам’яті та подальшого вивчення, дослідження і розслідування злочинів минулого, які не мають терміну давності. Адже й

❙ Наш обов’язок — захистити пам’ять про мільйони
❙ знищених українців.
сьогодні довкола цієї теми існує чимало міфів і спекуляцій. І наш обов’язок — захистити правду про своє минуле та пам’ять про мільйони знищених українців.
Організаційний комітет звернувся до редакції газети
«Україна молода» щодо оприлюднення резолюції, ухваленої учасниками Форуму.

РЕЗОЛЮЦІЯ
учасників Міжнародного форуму
«Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо»
в Україні», Законом України «Про засудження комуністичного та націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки» учасники Міжнародного форуму вирішили:
* резолюцію та матеріали Форуму
направити Президенту України, Голові
Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, міністерствам, відомствам
та відповідним державним установам;
* звернутися до Верховної Ради України щодо встановлення кримінальної
відповідальності за заперечення Голодомору-геноциду;
* поінформувати міністерства, відомства та державні установи про результати
комплексних судових експертиз щодо
втрат української нації від Голодоморугеноциду 1932—1933 рр. — 10 мільйонів
500 тисяч українців та масових штучних
голодів: 1921—1923 рр. — 3 мільйони
500 тисяч українців, 1946—1947 рр. —
1 мільйон 500 тисяч українців;
* рекомендувати Національній академії наук України, Національній академії правових наук України, Міністерству освіти та науки України продовжити загальнонаукові та історико-правові
дослідження з метою розкриття зло-

чинів комуністичного тоталітарного режиму, встановлення історичної правди
щодо Голодомору-геноциду 1932—1933
рр. та масових штучних голодів 1921—
1923 рр. і 1946—1947 рр.;
* рекомендувати Міністерству освіти і науки України актуалізувати процес
впровадження факультативів та гуртків
в освітнє середовище, використовуючи
програму факультативного курсу «Голодомор 1932—1933 рр. як геноцид українського народу» для 10—11 класів
закладів загальної середньої освіти та
навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932—1933 рр. — геноцид української нації»;
* звернутися до Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Українського інституту національної
пам’яті, Національного музею Голодомору-геноциду щодо врахування пропозицій Міжнародного форуму в науковій, освітній та просвітницькій діяльності;
* звернутися до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України щодо передачі до Українського інституту національної пам’яті та На-

ціонального музею Голодомору-геноциду копій архівних кримінальних справ
і документів, які стосуються Голодомору-геноциду 1932—1933 рр. та масових штучних голодів 1921—1923 рр. і
1946—1947 рр.;
* звернутися до Українського інституту національної пам’яті, Національного музею Голодомору-геноциду щодо
підготовки проєкту Указу Президента
України про заходи до 90-х роковин, залучивши представників громадянського суспільства;
* звернутися до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо проведення досудових розслідувань за фактами масового знищення українців комуністичним тоталітарним режимом у 1921—1923, 1946—1947 рр.;
* звернутися до Міністерства закордонних справ України щодо створення спільної робочої групи, залучивши
відповідні державні установи та представників української громадськості та
міжнародної спільноти задля напрацювання відповідних матеріалів з метою
поширення правди у світі про Голодомор-геноцид та масові штучні голоди;
* матеріали Міжнародного форуму висвітлити в засобах масової інформації.
Організаційний комітет Міжнародного форуму «Масові штучні голоди:
пам’ятаємо, вшановуємо»
Україна, Київ, 7 вересня 2021 року

■ ТОТАЛІТАРИЗМ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Путіну — владу, опозиції — в’язниці

Після заяви про Крим Ердоган зустрівся
з Путіним у Сочі

Проти Навального і його соратників завели ще одну справу
Ігор ВІТОВИЧ
Слідчий комітет Росії порушив
проти ув’язненого опозиціонера
Олексія Навального і його соратників кримінальну справу про створення екстремістського співтовариства та участь у ньому. Такою спільнотою СК назвав Фонд боротьби з корупцією та штаби Навального, які в
червні міськсуд Москви визнав екстремістськими організаціями, заборонивши їхню діяльність у Росії. За
новими звинуваченнями Навальному загрожує ще до 10 років в’язниці,
а його прихильникам — від 6 до 10
років.
У своєму повідомленні 28 вересня СК стверджує, що в 2014 році
Навальний створив «екстремістське співтовариство» Фонд боротьби з
корупцією (ФБК), а Леонід Волков і
Іван Жданов незабаром до нього приєдналися. Справу порушено за «екстремістською» статтею 282.1 КК РФ.
Навальному, Волкову і Жданову закидають частину першу (створен-

ня і керівництво екстремістським
співтовариством) з покаранням до
10 років ув’язнення. Любов Соболь,
Георгій Албурі, Руслан Шаведдінов,
В’ячеслав Гімаді, Павло Зеленський,
Рустем Мулюков та «інші особи» є підозрюваними у частині другій статті 282.1 (участь в екстремістському
співтоваристві, покарання — до шести років ув’язнення).
Метою створених політиком
структур слідство вважає «зміну основ конституційного ладу», а також
«підрив суспільної безпеки і державної цілісності». Створення в 2017
році громадського руху «Штаби Навального» в регіонах названо «розширенням злочинної діяльності».
Інтернет-ресурси ФБК, штабів, а також особистий YouTube-канал Навального згадані в заяві Слідкому як
засоби «пропаганди злочинної діяльності». У протестних акціях, які команда Навального проводила з 2014
по 2021 рік, Слідком бачить «заклики до екстремістської і терористичної діяльності». Відтак звинувачує

Навального і прихильників в «дискредитації» органів держвлади, «створенні протестного настрою у населення», а також в «формуванні громадської думки про необхідність насильницької зміни влади».
Олексій Навальний, визнаний
правозахисниками та міжнародним
співтовариством політв’язнем, відбуває в виправній колонії у Володимирській області термін у сфабрикованій справі про шахраство. З квітня цього року дворічний термін у колонії відбуває і колишній оператор
ФБК Павло Зеленський за різку реакцію в твіттері на самоспалення
журналістки Ірини Славіної (звинувачений у закликах до екстремізму). Більшість згаданих Слідчим комітетом підозрюваних перебувають
за кордоном. Проти Навального та
його соратників порушено вже кілька кримінальних справ, у тому числі — про шахрайство в особливо великому розмірі за нібито «розтрату»
грошей створених політиком фондів. ■

Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган провели 29 вересня переговори, які вважають найважливішими для двох лідерів за останні роки. Зустріч у Сочі відбувається через 18 місяців після останніх переговорів Путіна й Ердогана в Москві. Окрім питань економічних відносин двох країн, конфліктів у Сирії та Лівії, сторони також обговорювали ситуацію на
Південному Кавказі та в Україні, розширення експорту російського газу та можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400 — попри невдоволення Сполучених Штатів. Минулого тижня в ООН президент Туреччини повторив позицію своєї країни про невизнання анексії Криму. У Кремлі заявили, що висловлювання Ердогана щодо Криму не вплинуть
на його приїзд до Росії. Тісні взаємовідносини обох країн мають
більше значення, ніж окремі розбіжності між ними. За результатами зустрічі Путін назвав її продуктивною, а Ердоган — змістовною, повідомляє «Євроньюс».

Марії Колесниковій присудили правозахисну
премію імені Вацлава Гавела
Рада Європи оголосила про присудження премії імені Вацлава
Гавела в галузі прав людини одному з лідерів білоруської опозиції Марії Колесниковій. Зараз вона перебуває в колонії: 6 вересня
Мінський обласний суд засудив її до 11 років ув’язнення. У ПАРЄ
зазначили, що «в опорі режиму, який обрав силу і жорстокість як
відповідь на мирний і законний протест» Марія Колесникова продемонструвала «готовність ризикувати собою в ім’я справи, яку
вона поставила вище власної безпеки». Від імені Марії нагороду отримала її сестра Тетяна Хомич. «Ця нагорода — знак солідарності всього демократичного світу з народом Білорусі. Це також знак нам, білорусам, що міжнародне співтовариство підтримує нас, і ми на правильному шляху», — цитує слова Тетяни Хомич пресреліз ПАРЄ.

ПОСТАТЬ
Ліна ТЕСЛЕНКО

У неділю — День учителя. Як відомо, чимало класиків української літератури починали свій шлях
зі шкільного класу. Не тільки як
учні, а й як учителі. Пантелеймон Куліш, Валер’ян Підмогильний, Василь Барка, Олесь Гончар,
Григір Тютюнник, Іван Білик, Василь Стус та багато інших свого
часу вчителювали. Хтось зовсім
недовго, а хтось — кілька років.
Поет Максим Рильський узагалі
ж пропрацював у школі фактично
десять років.
«З 1919 року по 1929-й, не залишаючи літературної роботи,
я вчителював, — згадував він.
— Спочатку на селі, потім у Києві.
Вчитель із мене був не дуже, сказати б, щасливий, але деякі моменти із свого вчителювання згадую
з приємністю, особливо читання
перед затихлою аудиторією творів
Шевченка, Квітки, Коцюбинського,
Васильченка, Тичини... Деякий час
читав я лекції на робітничому факультеті Київського університету і
в Українському інституті лінгвістичної освіти, де предметами моїми були українська стилістика та
практика перекладу». Сьогодні цю
сторінку біографії діда досліджує
його онук Максим Рильський-молодший. Зацікавились нею і ми.

«Молодь завжди гуртувалася
навколо молодого вчителя»
— Після гімназії Максим Тадейович навчався в Київському
університеті — спочатку на медичному, а потім на історико-філологічному факультеті, — розповідає «УМ» Максим Рильський-онук. — Але після революції
змушений полишити навчання
— треба було заробляти на хліб.
Він поселяється в повітовому містечку Сквира, де працює в садовому відділі. Місце більш-менш
спокійне, але не для романтичного поета. Згодом отримує направлення в школу села Вчорайше
сусіднього Ружинського району,
розташованого за п’ять залізничних перегонів від рідної Романівки, де жили мама і старші брати. З січня 1919-го по березень
1921 року працює там учителем
української мови і літератури.
Нині про це нагадує меморіальна дошка на фасаді школи.
Письменник Анатолій Шевчук так описує в новелі «Його Романівка» перші кроки Рильського-педагога: «Вчителів у Вчорайшому не вистачало, втім, як
і підручників, зошитів, гасу для
освітлення. Школа займала кілька будиночків, і директор одразу
ж відвів новому вчителю шкільну квартиру — невелику кімнату
з одним вікном, звідки було видно селянські городи. Ліжко, стіл і
безліч книжок — ось і все меблювання, яке запам’ятала Ганна Середюк, у батьків якої харчувався
молодий вчитель... У Вчорайшому Рильський з головою поринув
у культурно-громадське життя села. Організував лікнеп, на
вечірні заняття якого збиралися
десятки хліборобів. На шкільному подвір’ї його ж орудою вряджали вистави, в яких грали селяни. Сам виконував ролі Возного
в «Наталці Полтавці» та Гната з
«Назара Стодолі». На концертах
акомпанував солістам».
А ще декламував вірші. І багато писав. Селяни бачили, як часто допізна світилося його вікно в
шкільній кімнатці... Вже видав
другу збірку віршів «Під осінніми зорями», де було зібрано твори 1911—1918 років. Готував наступну — «Синю далечінь», знаменитий однойменний триптих
до якої написав саме тут, у Вчорайшому.
Похилого віку вчорайшенці
згадували: «Ніхто не наважував-

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

5

■ ДО ДАТИ

«Я путь собі малу найшов
у ветхій школі»

■ ДО РЕЧІ
Розповідь про Максима Рильського-вчителя буде неповною без згадки про просвітницьку діяльність його
батька — Тадея Розеславовича, який
належав до тих передових людей,
котрих з абсолютною впевненістю можна назвати високим словом — просвітитель. На початку 80-х років ХІХ
століття він заснував у власному маєтку, в селі Романівка, школу, довгий час
був одним із її головних кураторів, утримував за власний кошт і сам навчав.
Дітей — уранці й удень, а романівських селян учив грамоті ввечері. Мав неабиякий досвід у цьому, адже ще студентом-хлопоманом відкривав таємні
«недільні школи грамотності».

Напередодні Дня
вчителя згадуємо
педагогічний шлях
відомого поета
Максима Рильського
ся пропускати літературні уроки
Рильського, настільки пристрасно й дохідливо він читав», «Коли
Рильський — кандидат у депутати Верховної Ради СРСР — балотувався по нашому округу, жодної людини у Вчорайшому не
було проти», «Молодь завжди
гуртувалася навколо молодого
вчителя, бо дуже любила послухати пісню та цікаві розмови».
Проникливі слова про вчорайшенську школу знаходимо в
поемі «Мандрівка в молодість»:
Я путь собі малу найшов у ветхій школі,
Де, при кульгавому склонившися столі,
Дививсь, як Петрики, Марусі, Гриці, Олі
Очима круглими — колумбики малі —
Запитували світ, змальований на мапі...

«На уроках української
та історії — муха не пролетить»
У 1920 році влада вирішує відкрити в Романівці семирічну трудову школу. Досі в селі існувала
чотирирічна парафіяльна. Завідуючим школою призначили Івана Тадейовича, старшого брата,
він також читає російську мову,
географію та ботаніку. Згодом,
полишивши Вчорайше, у вересні
1921-го — якраз 100 років тому —
до нього приєднується Максим,
учитель української мови, літератури, історії.
Під нову школу (адже в старій
було тільки два класи) вирішили переобладнати просторий будинок родини Рильських. При
школі всі Рильські певний час і
жили.
Існують щонайменше три
версії, як це відбувалося. Перша: на думку Анатолія Шевчука, брати, вірні пам’яті та заповітам батька Тадея, самі добровільно запропонували віддати свій
будинок під школу. Іншу викладає письменник Олексій Опанасюк: «Щодня експропріації, контрибуції та контрактації, арешти
заручників і розстріли, погроми
поміщицьких гнізд. Хоч чаша сія
обійшла садибу Рильських, однак сини не відали, що станеться завтра-післязавтра, чи не пришиють їхній матері Меланії Федорівні титул поміщиці, тож вирішили віддати батьківський дім
під школу (в ній діти вчилися до
1982 року)». Таким чином убезпечили родину. Водночас має право
на життя і версія відомого літературознавця Михайла Слабошпицького, який зауважує, що «романівські селяни, які так гірко
оплакували смерть свого оборонця, вчителя і благодійника Тадея,
інфіковані більшовицьким сказом, викинули з будинку на вулицю родину Рильських». Сам Максим Тадейович ніде і ніколи не згадував, за чиєї волі було віддано під
школу родовий будинок.
На сільському сході жителі
Романівки ухвалили щомісяця
видавати вчителям по пуду жита
— ото й уся зарплатня. До садиби
Рильських потяглися хури з дровами. Люди зносили столи і лави.

■ СПОГАД

❙ Школа у селі Вчорайше стала першою в кар’єрі Максима Рильського.
❙ Фото з особистого архіву М. Г. Рильського.
Нелегкі були часи. Хоча вчителів
утримувало село, часто вони самі
мусили заготовляти в лісі дрова
для опалення школи.
Тут варто згадати анонімний
лист, у якому якийсь «доброзичливець» під псевдонімом «Незаможник» пише в газету «Більшовик», що колишній поміщик
М. Рильський заснував школу у
власному будинку «задля задоволення особистих потреб» і користується шкільними землею,
садом і дровами. Уявляєте? Віддав усе майно під школу ще й сміє
користуватися ним! У листі під назвою «Пани-народники» Максима і його сташого брата анонім називає «вовками в овечій шкурі».
Публікація датована 1923 роком і
з неї ми чітко бачимо, які це були,
м’яко кажучи, непрості часи.
...Будинок школи не лишався
порожнім і ввечері. Сюди приходили погомоніти селяни, вчителі.
Максим грав на піаніно, а Богдан
співав українських пісень. Організував драмгурток, вистави
якого відбувалися в старій клуні
біля школи, що належала ще Тадею Рильському. Її побілили, полагодили дах, змайстрували сцену. Перед спектаклем Максим
розповідав про п’єсу та її автора.
Два роки існував драмгурток, головним натхненником, режисером, декоратором, акомпаніатором і навіть суфлером був Максим. І весь цей час стара клуня
була в селі основним осередком
культури, аж поки вночі, підпалена кимось, вона не згоріла.
Наступної осені в Романівці
було організовано лікнеп, де зголосилися викладати брати Рильські. Охочих навчитися грамоті
набралося багато. Важко було з
папером, тому писали навіть на
газетних клаптях.
Племінник Петро Іванович Рильський згадує: «Важкого 1920 року в нашому будинку
відкрили школу. Дядько викладав українську мову і літературу та історію. Тоді ніхто з учнів
не уявляв, що таке дисципліна,
і, звичайно, на уроках шуміли й
викидали «коники», але на уроках української мови і літератури та історії — муха не пролетить.
Ми любили ці уроки, та й дядько
викладав дуже цікаво: захоплено читав поезії Шевченка, твори Коцюбинського, Васильченка, Франка... Все ж, коли учнів
не вдавалося вгамувати, учитель
сам виходив із класу, й такий пе-

дагогічний метод діяв бездоганно:
негайно наставала тиша».

«Читає, як артист!»
Та поета все манив Київ, місто його гімназійної і студентської юності, з яким він не поривав стосунків — часто там бував,
підтримував зв’язки з редакціями й видавництвами, відвідував
театри, книгарні. І хоча мати
Меланія Федорівна була проти
його від’їзду, все ж 1923 року
він поїхав.
...За часів Рильського ця школа в затишному куточку київської Солом’янки мала назву «Залізнична єдина трудова політехнічна школа № 2». Сьогодні це
спеціалізована школа №7 імені
Максима Рильського.
Науковці київського музею
поета в 60—70-ті роки задокументували спогади колишніх учнів Залізничної школи про їхнього вчителя. Зокрема, Іван Іванов
згадував (через сорок років після
закінчення школи, отже, було
в спілкуванні з учителем щось
таке, що запало в дитячу душу
навіки!), як на перший урок у
шостому класі Рильський приніс
словники Грінченка, Уманця та
Спілки. «До словників нам, школярам, було байдуже,— не приховує Іванов. — Чи путня справа — читати словники? Але Максим Тадейович так розповів про
них, що ми навіть незчулися,
як промайнув урок. Ми й гадки
не мали, що це така захоплююча річ!». Тож не дивно, що після
уроків Іванов з приятелем подалися до книгарні, аби придбати
словник Грінченка.
Учні поважали Рильського
за знання, за багатющу пам’ять,
за чуйне ставлення до них і навіть за те, що не надокучав їм нотаціями, натомість застосовував
уже перевірений метод — на кілька хвилин виходив із класу, й непосиди вгамовувались. Особливо
подобалась дітям його неповторна манера читання віршів. «Читає, як артист,— красиво, виразно, натхненно! — так оживає це в
спогадах Тетяни Павлової. — Як
світилися його очі, коли він читав
нам твори Шевченка — «Кавказ»,
«Сон», «Катерину», Лесі Українки — «Лісову пісню». Дуже любили ми ці лекції-читання: «Каменярі» Франка я й досі пам’ятаю
в його виконанні. Як гримів його
голос! Але й багато було тепла в
його словах, коли читав «Стояла

«Мій батько був учителем церковноприходської школи і заприятелював з
Рильськими, — пише спомин дитинства
відомий письменник Василь Кучер. —
У той час наша родина проживала в
селі Ставище неподалік від Романівки,
в п’яти кілометрах. Якось батьку і Максиму Тадейовичу доручили привезти зі
Сквири до Ставищ два мішки грошей
— першу заробітну плату вчителям від
радянської влади, до цього часу платили натурою... В один із літніх днів я пригнав із толоки корову на обід. «Не галасуй! — цитьнула мати. — Батько вернувся зі Сквири. І товариш його, Максим
Рильський з Романівки. Він, як Тарас
Шевченко, пісні складає».
І я тихенько прокрався до них у сад.
Вони лежали босі, в полотняних, пофарбованих цибулинням штанах. А їхні
старі, ще, певно, солдатські чоботи,
що давно просили каші, стояли під кущем бузини. Зате голови їхні гордо височіли на білих незайманих материних
подушках. Солом’яні косарські брилі,
ручної роботи, висіли на вишні. І мені
тоді здавалося, що то не батько і поет,
а два косарі, що прийшли з поля і впали, знеможені, на вигорілу траву».
я і слухала весну».
Часто урок перетворювався
на палку імпровізацію, на таку
живу розповідь, що всі слухали,
затамувавши подих. А незабутні
уроки під липою, яка й досі росте у шкільному дворі? А якось запросив до школи молодого композитора Левка Ревуцького. Винесли парти з класу до зали, де стояв
рояль. Той імпровізований концерт-лекція запав у душу кожного. І, звісно, керував гуртком української літератури та драмгуртком, організовував екскурсії по
Дніпру, а також до музеїв. Усе
встигав!
Десять років викладацької
роботи були для Рильського неабиякою трудовою школою життя. Про те, що поетові-академіку були близькі й зрозумілі проблеми школи, її потреби і біль,
підтверджують його численні
публікації в пресі та зауваження
до навчальних програм з літератури та історії.
Обстоюючи творче начало в
благородній професії вчителя,
Рильський писав: «Уміло, чесно
й талановито. Два перші визначення — обов’язкові для викладача. Третє — бажане. Іще одне:
з любов’ю. Коли щось любиш,
любов твоя не може не передатися іншим. А любов потребує своєї
мови, якої ніякою шкільною програмою це передбачиш».
Тож із професійним святом
усіх, хто вміло, чесно, талановито й з любов’ю робить свою справу! З Днем учителя! ■
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П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Як песик і кошеня
мили підлогу»
06.40 М/ф «Як метелик вивчав
життя»
06.50 М/ф «Як їжачок шубку
міняв»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.05,
5.25 Новини
07.05, 9.45 Маршрутом змін
07.20 Відтінки України
07.55 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.55, 5.05 Невідомі Карпати
10.35, 0.40 Т/с «Бенкрофт»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55 Д/ф «Дикі тварини»
13.10, 1.25 Прозоро. Про
актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.35, 0.30, 2.30, 5.50
Спорт
15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та
Дмитро Андрієць
16.30 Д/ф «Світ дикої природи»
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
20.00 Д/ф «Дикі острови»
21.45 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта
02.45 Х/ф «Ярослав Мудрий»

4 жовтня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

ІНТЕР
03.00 Х/ф «Підручний
Гадсакера»
04.50, 5.00 «Телемагазин»
05.20, 22.05 «Слідство вели... з

16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

14.45 «Одруження наосліп»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

17.10 Т/с «Величне століття.

«Інтером»

Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Комедія «Моя
улюблена Страшко»
22.35 Мелодрама «Любов без
пам’яті»
23.50 Жахи «Багряний пік»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
04.55 Скарб нації

06.00, 7.20 «Kids time»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

05.05 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

05.10 Служба розшуку дітей

Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

06.00 Факти тижня

07.25 «Орел і решка»

08.45 Факти. Ранок

09.25 Т/с «Надприродне»

09.10, 19.25 Надзвичайні новини

10.30 Т/с «Люся. Інтерн»
12.30 Т/с «Виходьте без дзвінка2»

з Костянтином Стогнієм
10.10 «На трьох»
10.40, 13.15 Х/ф «Малавіта»
12.45, 15.45 Факти. День

17.00 Т/с «Топтун»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.00 «Пекельна кухня»

20.10 «Говорить Україна»

20.20 Прихована небезпека.

21.15 Х/ф «Викрасти за 60

16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 3.35 «Подробиці»

21.00 Т/с «Таємна любов.
Повернення»

Прем’єра

секунд»

21.30 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

23.10 Т/с «Мертві лілії»
01.30 Телемагазин

22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Вбити Гюнтера»

02.00 Гучна справа

01.45 Прихована небезпека

02.00 «Танці з зірками-2021»
05.30 «Життя відомих людей»

01.50 Т/с «Її чоловіки»

03.00 Реальна містика
5 канал

02.30 Я зняв!

02.40 «Зона ночі»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

07.10, 8.10, 21.30 Актуально.

08.50 М/ф

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

22.00 Час новин. Підсумки дня

15.30 Час «Ч»

23.10 Д/с «Вирішальні битви

12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 0.00,

Економіка. Політика. Соціум

09.50 Д/с «Історія навколо нас»

07.15 Д/с

10.00 Підсумки тижня з Анною

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час
«Найекстремальніший»

новин
06.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

09.30 Машина часу

08.15, 0.25 Вечір з Яніною
Соколовою

16.10 Д/с «Повітряні воїни»

Мірошниченко
11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с
«Великі танкові битви»

20.20, 2.00 «5 копійок»

06.00 «Таємниці світу»

04.45 «Зловмисники»

07.25, 17.00, 3.25 «Випадковий

01.10 Т/с «Зникла наречена»

05.45 Телемагазини

Топ-матч

свідок»

ФУТБОЛ-1

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.30, 16.30, 19.00, 2.55 «Свідок»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

14.45 Т/с «Переломний момент»

17.00, 18.00 «Репортер».

18.20 «Свідок. Агенти»

Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»

06.10 «Бешикташ» —

України

Туреччини
08.10 «FAN TALK»
10.00 «Великий футбол»
11.40 «Аякс» — «Утрехт».
Чемпіонат Нідерландів
13.30 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України

06.15 Телемагазин

16.10 «Час пік»

15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS

07.20 М/ф «Вартові галактики»

17.10 «Ситуація»

15.20 «Оболонь» — «Кривбас».

08.10 М/ф «Месники: найбільші

18.15 «Ехо України»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівничкии»

19.45 «Десять днів
Незалежності України»
20.00 «Про політику»

09.30 Т/с «Друзі»

22.00 «Спецтема»

11.20, 5.00 Мама реготала

23.00 «Перша передача»

15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»
16.15 Т/с «Суперкопи»

Чемпіонат України. Перша
17.10 «Фенербахче» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
19.30 «Металіст 1925 р.»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

22.15 Yellow

19.20 Т/с «Поліція Гаваїв»

06.25 Т/с «Карпатський

22.50 «Верес» —

21.10 Т/с «Морська поліція:

рейнджер»
10.05 Х/ф «Бунт»

01.00 Мама реготала. Найкраще

11.55 Х/ф «У тилу ворога»

01.30 ПРОФІЛАКТИКА

14.00, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»

СТБ

18.15 «Спецкор»

«Олександрія». Чемпіонат
України
00.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

К1

Туреччини

14.30 Правила виживання
15.30 Неймовірні історії кохання

18.00 Дачна відповідь
19.40 Шість соток
22.20 Готуємо разом

06.30 «Top Shop»

23.50 Реальний секс

17.20, 23.45 «Великий футбол»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

01.40 Формула любові

19.15 Чемпіонат Нідерландів.

08.35 «Ух ти show»

03.20 Арт-простір

15.30 «FAN TALK»

Огляд туру. Прем’єра
20.10 Передмова до фінальної
стадії. Ліга націй УЄФА.

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

04.10 М/ф

09.50 «Орел і решка. На краю
світу»
ТЕТ

10.50, 20.00 «Орел і решка. Дива

Прем’єра
Чемпіонат України
22.40, 5.00 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
01.30 «Профілактика

світу-2»

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.50, 21.00 «Інше життя»
12.50 М/ф «Втеча з планети

06.00 Судіть самі

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

12.45 4 весілля

Перезавантаження»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

07.45 Бандитська Одеса

01.25 Т/с «Три сестри»

10.10, 1.30 Речовий доказ

03.10 «Нічне життя»

11.20 Гарячі точки
13.10 Прихована реальність

05.00 Чемпіонат Туреччини.

14.05, 4.05 Дика природа Чилі
15.05 Земні катаклізми

мене кинув»

18.00 «Орел і решка.

06.50 Страх у твоєму домі

12.20 Теорія змови

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Шпигун, який

Земля»

90210»
МЕГА

01.30 Профілактика
Огляд туру

03.20 Зворотний бік Місяця
04.55 Містична Україна

— «Минай». Чемпіонат
21.20 «EXTRA TIME»

кулінарії Гордона Рамзі

16.30 Квартирне питання

світової

«Галатасарай». Чемпіонат

України
КАНАЛ «2+2»

22.40 Він і вона. Бій за життя

13.10 «Різеспор» —

20.40 «Ворскла» — «Інгулець».

ліга

17.35 Т/с «Швидка»

полювання на вбивць»

11.10 «Верес» —
«Олександрія». Чемпіонат

«Сівасспор». Чемпіонат

Джеремі Вейдом

02.30 Вирішальні битви Другої

06.00, 8.00, 19.20 Топ-матч

03.10 Обережно, діти!

13.30 Курси елементарної

23.05 Т/с «Майор і магія»

11.00, 15.00, 19.00, 22.30, 23.35

Другої світової війни»

04.10 Фізкульт ура!

05.00 «Top Shop»

Чемпіонат Нідерландів

02.35 «Служба розшуку дітей»

21.40 Час-Time

20.50 Таємниця глибин із

герої землі»

01.40 «Вар’яти»

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Невидимий гість»

19.50 Неймовірні винаходи

НЛО-ТБ

23.50 Х/ф «Потвори»

2»

09.10 «ПСВ» — «Спарта».

світів»

17.00 «Хто зверху?»

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Татусі без
шкідливих звичок»
14.30 Х/ф «Колишні»

09.00, 13.00, 15.20 Yellow

00.55 Х/ф «Безсмертні: війна

14.50 Х/ф «Півтора шпигуна»

13.20, 16.15 Т/с «Пес»

02.15 «Відеобімба-2»

23.00, 3.35 Т/с «Нарко»

літній табір»

14.30, 15.30 Т/с «Хід прокурора»

00.00 «Дубінізми»

Маямі»

13.00 Х/ф «Черговий тато:

10.05, 18.00, 19.00, 4.05

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

06.05 М/с «Том і Джеррі»

05.15 Громадянська оборона

19.05 Супермама

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

К2
06.30, 8.00 Телемагазин

14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
18.00 Супержінка

07.30 Видатні акторки. ТОП

19.00 Одного разу під Полтавою

08.20 Інстагламур

21.00, 23.30 Країна У-2

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

18.50 «ДжеДАІ»

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

19.25 «Спорт Тайм»

08.10 МастерШеф

19.30 «Гроші-2021»

06.00, 8.30 «УПЛ ONLINE»

16.55 Дива нашого життя

10.20, 17.20 Дача бороданя

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

06.40 «Колос»

17.55, 0.30 Битва цивілізацій

11.20, 20.40 Удачний проєкт

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-новини

22.25, 0.25 Т/с «CSI: місце

18.55, 23.35 Крізь простір і час із

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

01.00 Танька і Володька

13.20 Солодка дача

05.50 Корисні підказки

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

злочину»

16.00, 21.45 Як влаштований
ФУТБОЛ-2

— «Чорноморець».
Чемпіонат України

Всесвіт

Морганом Фріменом

09.20 Затишна дача

23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

5 жовтня
UA: Перший
06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Чому зникла шапканевидимка»
06.40 М/ф «Черевички»
06.50 М/ф «Кривенька Качечка»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.05,
5.10 Новини
07.05, 9.45 Маршрутом змін
07.20 Відтінки України
07.55 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.55 Невідомі Карпати
10.35 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф «Дикі
острови»
13.10, 1.25 Прозоро. Про
актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/ф «Світ дикої природи»
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
23.00 Бігус Інфо
00.25 Т/с «Бальтазар»
02.40 Енеїда
03.40 Х/ф «Страчені світанки»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

09.25, 10.20 «Життя відомих

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

людей-2021»

«Інтером»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Комедія «Моя
улюблена Страшко»
22.35 Мелодрама «Любов без
пам’яті»

10.00, 11.05 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Школа хороших
дружин»

кожного»
20.00, 3.35 «Подробиці»

23.50 Мелодрама «Привид»

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Перекладачі»

02.20 Трилер «Ураган»

01.50 Т/с «Її чоловіки»

05.30 «Життя відомих людей»

05.00 «Телемагазин»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 0.00,
1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.10, 10.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»

07.10, 8.30, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

«Найекстремальніший»
08.35, 9.50 Д/с «Історія навколо

06.20 «Свідок. Агенти»

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

07.50, 9.00, 17.00, 2.45

23.05 Т/с «Майор і магія»
01.05 Т/с «Зникла наречена»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,

14.45 Т/с «Підрозділ»

16.00, 17.00, 18.00, 19.45

18.20 «Будьте здоровi»

«Репортер». Новини

23.00, 3.35 Т/с «Нарко»

07.10, 8.10 «Новий день»

00.40 «Легенди бандитського

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

01.35 «Правда життя»
03.05 «Правда життя.
Професійні байки»

13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

НЛО-ТБ

18.15 «Ехо України»

06.15 Телемагазин

20.00 «Двобій»

07.20 М/ф «Вартові галактики»

21.00 «Нейтральна територія»

08.10 М/ф «Месники: найбільші

23.00 «Війна за незалежність»

бурундучки-рятівничкии»
09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»
16.10 Т/с «Суперкопи»

06.00 «Різеспор» —
Туреччини
07.45 Передмова до фінальної
стадії. Ліга націй УЄФА
08.15 «Аякс» — «Утрехт».
Чемпіонат Нідерландів
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Металіст 1925 р.»
— «Минай». Чемпіонат
України
12.10 «Великий футбол»
13.50 Топ-матч
14.05, 21.35 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
15.20 «Ворскла» — «Інгулець».
Чемпіонат України
17.10 «EXTRA TIME»

герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл —

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.25 Х/ф «У тилу ворога:
вісь зла»
08.20 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбія»

18.00 Yellow
18.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
19.20 Передмова до 7-го та 8-го
турів. Відбір до ЧС-2022.
Прем’єра
19.50 «Верес» —

17.40 Т/с «Швидка»

10.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

«Олександрія». Чемпіонат

19.20 Т/с «Поліція Гаваїв»

12.10 Т/с «Опер за викликом-5»

України

21.10 Т/с «Морська поліція:

14.00, 16.55 «Загублений світ»

полювання на вбивць»
00.50 Мама реготала. Найкраще

Чемпіонат України. Перша

18.15 «Спецкор»

ліга

19.25 «Спорт Тайм»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

19.30 «ДжеДАІ-2020»

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

08.10 МастерШеф

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-новини

22.50 «Металіст» — «Нива» (Т).

17.55, 1.50 «Секретні матеріали»
18.50 «ДжеДАІ»

СТБ

сезон

07.25 «Орел і решка»

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-2»
12.30 Історія одного злочину

21.00 Т/с «Таємна любов.
Повернення»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

09.20 Т/с «Надприродне»
12.55 «Кохання на виживання»

з Костянтином Стогнієм
10.10 «На трьох»
10.45, 13.15 Х/ф «Без
компромісів»
12.45, 15.45 Факти. День

14.55 Х/ф «Коломбіана»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Екси»

13.25, 16.15 Т/с «Пес»

23.10 Т/с «Мертві лілії»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.30 Телемагазин

21.30 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

02.00 Гучна справа

22.25 Т/с «Доброволець»
00.20 Х/ф «Малавіта»

03.00 Реальна містика

03.10 Я зняв!

20.55 Х/ф «Овердрайв»
22.55 Х/ф «Антиганг»
00.50 «Вар’яти»
02.20 «Зона ночі»

злочину»
02.05 «Відеобімба-2»

08.50 М/ф

15.30 Час «Ч»

09.30 Машина часу

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

20.20, 2.00 «Дійові особи»

«Великі танкові битви»

ФУТБОЛ-2
06.00, 2.10 «Вітеcс» —
«Феєнорд». Чемпіонат

ФУТБОЛ-1

«Галатасарай». Чемпіонат

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15

Києва»

09.00 Зоряний шлях. Новий

13.10, 18.00, 19.15 Х/ф

нас»

05.00 «Top Shop»

Маямі»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.45, 20.20, 2.25 Громадянська

Сьогодні

23.00 Д/с «Вирішальні битви

07.15 Д/с

05.45 Телемагазини

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

06.00, 7.20 «Kids time»

5 канал

04.45 «Зловмисники»

«Свідок»

04.25 Факти

20.10 «Говорить Україна»

19.05 Супермама

«Випадковий свідок»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

16.25 «Речдок. Особливий
18.00, 19.00, 4.05 «Стосується

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

випадок»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

14.40, 15.40 «Речдок»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

НТН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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00.35 «ПСВ» — «Спарта».

Нідерландів
07.45 «Ворскла» — «Інгулець».
Чемпіонат України
09.30, 21.50 Передмова до
фінальної стадії. Ліга
націй УЄФА
10.00, 13.05, 15.00, 17.00 Топматч

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time
22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

11.20 Гарячі точки

10.20, 17.20 Дача бороданя

12.20 Теорія змови

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.15 Прихована реальність
14.10, 4.20 Дика природа Чилі

13.20 Солодка дача

16.05, 21.45 Як влаштований

13.30 Курси елементарної

Всесвіт

кулінарії Гордона Рамзі

17.00, 22.40 Він і вона. Бій за
14.30 Правила виживання

життя
17.55, 0.30 Битва цивілізацій
18.55, 23.35 Крізь простір і час із

10.20, 12.35 «Перша ONLINE»

19.50 Неймовірні винаходи

10.45 «Оболонь» — «Кривбас».

20.50 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом
02.30 Вирішальні битви Другої

ліга
13.10 «ПСВ» — «Спарта».
Чемпіонат Нідерландів
15.10 «Бешикташ» —

17.10 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України

03.20 Україна: забута історія
05.10 Містична Україна

«Трабзонспор». Чемпіонат
Туреччини
00.20 «Колос»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
04.00 «Маріуполь» — «Рух».
Чемпіонат України

світу»
10.40, 18.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива

МЕГА

22.20 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
02.30 Формула любові

04.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Вийти заміж у
високосний рік»
12.20 4 весілля

світу-2»
13.30, 21.00 «Інше життя»

14.00, 17.00 Богиня шопінгу.

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

Екстремальний сезон

90210»

15.00, 2.15 Зірки, чутки та

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Хейвен»

Галлівуд

02.10 Т/с «Три сестри»

16.00, 3.05 Панянка-селянка

03.00 «Нічне життя»

18.00 Супержінка

Чемпіонат Нідерландів
02.20 «Львів» — «Дніпро-1».

19.40 Шість соток

08.35 «Ух ти show»
09.40 «Орел і решка. На краю

22.30 «Кайсеріспор» —

18.00 Дачна відповідь

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»

Чемпіонат Нідерландів

16.30 Квартирне питання

06.30 «Top Shop»

19.15 Чемпіонат Туреччини.
20.00 «Аякс» — «Утрехт».

кохання

03.20 Арт-простір
К1

19.00, 22.20 Yellow
Огляд туру

15.30, 1.40 Неймовірні історії

світової

«Сівасспор». Чемпіонат
Туреччини

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

15.10 Земні катаклізми

Морганом Фріменом

Чемпіонат України. Перша

Другої світової війни»

19.00 Одного разу під Полтавою
К2
21.00, 23.30, 1.45 Країна У-2

06.00 Судіть самі

06.30, 8.00 Телемагазин

06.50 Страх у твоєму домі

07.30 Видатні акторки. ТОП

23.00, 1.00 Сімейка У

«Касимпаша». Чемпіонат

07.40 Бандитський Київ

08.20 Інстагламур

00.00 Т/с «Королі палат»

Туреччини

10.10, 1.30 Речовий доказ

09.20 Затишна дача

05.50 Корисні підказки

Чемпіонат України
04.05 «Фенербахче» —
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UA: Перший

06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Кульбаба — товсті
щоки»
06.40 М/ф «Ниточка та кошеня»
06.50 М/ф «Братик Кролик та
братик Лис»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.05,
5.10 Новини
07.05 Маршрутом змін
07.20 Невідомі Карпати
07.50 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф «Дикі
острови»
13.10, 1.25 Прозоро. Про
актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталія
Валевська
16.15 Міста та містечка
16.30 Д/ф «Світ дикої природи»
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Бальтазар»
02.40 Енеїда
03.40 Х/ф «Сватання на
Гончарівці»
НТН

6 жовтня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.15 ТСН

14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Комедія «Моя
улюблена Страшко»
22.35, 23.35 Мелодрама «Любов
без пам’яті»
00.35 Трилер «Сніговик»
02.55 Муз. фільм «Гуцулка
Ксеня»
05.35 «Життя відомих людей»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
0.00, 01.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
06.10, 10.10 Д/с
«Найнебезпечніші
польоти»

23.05 Т/с «Майор і магія»
01.05 Т/с «Зникла наречена»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30
ПРЯМИЙ

«Свідок»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,

14.50 Т/с «Підрозділ»

16.00, 17.00, 18.00, 18.50

18.20 «Вартість життя»

«Репортер». Новини

23.00, 3.25 Т/с «Нарко»

07.10, 8.10 «Новий день»

00.55 «Легенди бандитського

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

01.55 «Правда життя»

13.15 «Обідня перерва»

03.05 «Правда життя.

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Вартові галактики»
08.10 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівничкии»
09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала
15.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»
16.25 Т/с «Суперкопи»
17.50 Т/с «Швидка»
19.20 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.10 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
01.00 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»

12.25 Х/ф «Наречений
напрокат»
14.40, 15.40 «Речдок»

випадок»
18.00, 19.00, 4.00 «Стосується
кожного»
20.00, 3.30 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Факти

Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-

12.30 Історія одного злочину
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємна любов.
Повернення»
23.10 Т/с «Мертві лілії»
01.30 Телемагазин

07.25 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

09.25 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок

12.10 «Кохання на виживання»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

04.50 М/ф
05.05 «Телемагазин»

03.00 Реальна містика

14.05 Х/ф «Острів»
17.00 «Хто зверху?»

10.10 «На трьох»
10.25, 13.15 Х/ф «РобоКоп»

19.00 «Діти проти зірок»

12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.40 Х/ф «Хлопчакинальотчики»

20.20, 2.25 Секретний фронт
21.30 Т/с «Дільничний із ДВРЗ2»

22.45 Х/ф «Тачка 19»
00.40 Х/ф «Гора між нами»

22.25 Т/с «Доброволець»
02.00 Гучна справа

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.45 Громадянська оборона

з Костянтином Стогнієм

2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.20 «Kids time»

04.15 Еврика!

23.50 Х/ф «Справа СК1»
02.05 Х/ф «Дідька лисого»

04.05 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

16.25 «Речдок. Особливий

07.10, 8.30, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

00.20 Х/ф «Без компромісів»

02.40 «Служба розшуку дітей»

03.10 Я зняв!

02.45 «Зона ночі»

08.50 М/ф

15.30 Час «Ч»

23.00 Д/с «Вирішальні битви

09.30 Машина часу

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

20.20, 2.00 «Велика політика»

07.15 Д/с
«Найекстремальніший»
08.35, 9.50 Д/с «Історія навколо
нас»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

07.55, 9.00, 17.00, 3.00

Професійні байки»

10.00, 11.05 «Корисна програма»

ICTV

5 канал

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

Києва»

Новини

«Інтером»

06.25 «Будьте здоровi»

Маямі»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

людей-2021»

05.00 «Top Shop»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

Леонідом Каневським»

09.25, 10.20 «Життя відомих

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

19.05 Супермама

«Випадковий свідок»

ІНТЕР

18.10 «Ексклюзив»
19.00 «Велика середа»
22.00 «Спецтема»
23.00 «Новини від Христини»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15 Х/ф «Рембо-3»
08.15 Х/ф «Рембо: остання
кров»
10.10 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.05 Т/с «Опер за викликом-5»
14.00, 16.55, 19.30 «Загублений
світ»
17.55, 1.50 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Вітеcс» — «Феєнорд».
Чемпіонат Нідерландів
07.45, 18.30 Передмова до 7-го
та 8-го турів. Відбір до
ЧС-2022
08.15 «Колос»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
11.00 «Фенербахче» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
12.50, 2.00 Топ-матч
13.00 «Верес» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
14.50 Yellow
15.20 Передмова до фінальної
стадії. Ліга націй УЄФА
15.50 Італія — Іспанія. 1/2
фіналу. УЄФА Євро-2020
19.20 «Металіст» — «Нива» (Т).
Чемпіонат України. Перша
ліга
21.00, 23.40 «Ліга націй. Матчцентр»
21.30 LIVE. Італія — Іспанія. 1/2
фіналу. Ліга націй УЄФА
00.10 «Аякс» — «Утрехт».
Чемпіонат Нідерландів
02.10 «Маріуполь» — «Рух».
Чемпіонат України
04.00 «Кайсеріспор» —
«Трабзонспор». Чемпіонат
Туреччини
ФУТБОЛ-2

злочину»
02.05 «Відеобімба-2»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

04.45 «Зловмисники»

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-новини

05.45 Телемагазини

06.00 «Оболонь» — «Кривбас».
Чемпіонат України. Перша
ліга

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

07.45 «Різеспор» —

13.10 Прихована реальність

10.20, 17.20 Дача бороданя

«Галатасарай». Чемпіонат

14.10, 4.20 Дика природа Чилі

11.20, 20.40 Удачний проєкт

Туреччини

15.10 Земні катаклізми

09.30 Передмова до 7-го та 8-го
турів. Відбір до ЧС-2022
10.00, 15.00, 17.00, 20.50, 3.50

16.05, 21.45 Як влаштований
17.00, 22.40 Він і вона. Бій за

10.20, 12.45 «Перша ONLINE»
11.00 «Металіст» — «Нива» (Т).

18.55, 23.35 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
19.50 Неймовірні винаходи

ліга
13.15 «Вітеcс» — «Феєнорд».
Чемпіонат Нідерландів
15.10 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
17.10 «Фенербахче» —
«Касимпаша». Чемпіонат

20.50 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом
02.30 Вирішальні битви Другої
03.20 Україна: забута історія
05.10 Містична Україна

06.30 «Top Shop»

центр»

15.30, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.30 Квартирне питання
18.00 Дачна відповідь
19.40 Шість соток
22.20 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
02.30 Формула любові

К1

19.00 Іспанія — Італія. Відбір до
21.00, 23.40 «Ліга націй. Матч-

14.30 Правила виживання

світової

Туреччини
ЧС-2018

13.30 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі

17.55, 0.30 Битва цивілізацій

Чемпіонат України. Перша

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.20 Солодка дача

Всесвіт
життя

Топ-матч

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»

21.30 LIVE. Італія — Іспанія. 1/2
фіналу. Ліга націй УЄФА
22.30 Футбол NEWS
00.10 «Металіст 1925 р.»
— «Минай». Чемпіонат
України
02.00 «Бешикташ» —
«Сівасспор». Чемпіонат
Туреччини
04.00 «Ворскла» — «Інгулець».
Чемпіонат України
МЕГА

ТЕТ

09.30 «Орел і решка. На краю
світу»

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.40, 18.00 «Орел і решка.

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»

Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива

10.30 Х/ф «Отже, війна»
12.30 4 весілля

світу-2»
13.30, 21.00 «Інше життя»

14.00, 17.00 Богиня шопінгу.

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

Екстремальний сезон

90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Хейвен»

15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд

02.10 Т/с «Три сестри»

16.00, 3.05 Панянка-селянка

03.00 «Нічне життя»

18.00 Супержінка

06.00 Судіть самі
06.50 Страх у твоєму домі

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце

08.20 МастерШеф

«Великі танкові битви»

Другої світової війни»

19.00 Одного разу під Полтавою
К2
21.00, 23.30, 1.45 Країна У-2

07.40 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

10.10, 1.30 Речовий доказ

07.30 Видатні акторки. ТОП

11.20 Гарячі точки

08.20 Інстагламур

00.00 Т/с «Королі палат»

12.20 Теорія змови

09.20 Затишна дача

05.50 Корисні підказки

23.00, 1.00 Сімейка У

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

7 жовтня
UA: Перший
06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Про кішку, яка упала
з неба»
06.40 М/ф «Лисичка з
качалкою»
06.50 М/ф «Про порося, яке
вміло грати в шашки»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.05,
5.10 Новини
07.05 Маршрутом змін
07.20 Невідомі Карпати
07.50, 16.25 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф «Дикі
острови»
13.10, 1.25 Прозоро. Про
актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
00.25 Т/с «Бальтазар»
02.40 Енеїда
03.40 Х/ф «Іван Миколайчук.
Посвята»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.20 ТСН

ІНТЕР
05.35, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

09.25, 10.20 «Життя відомих

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

людей-2021»

«Інтером»

14.45 «Одруження наосліп»

10.00, 11.05 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Допоки весілля не
розлучить нас»

17.10 Т/с «Величне століття.

14.40, 15.35 «Речдок»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

Роксолана»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews-2021»
20.45 Комедія «Моя улюблена
Страшко»

16.25 «Речдок. Особливий

18.00, 19.00, 4.00 «Стосується
кожного»
20.00, 3.30 «Подробиці»

04.50 Громадянська оборона

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

08.45 Факти. Ранок

10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка2»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємна любов.
Повернення»
23.10 Слідами української екології.

03.25 Я зняв!

02.45 «Зона ночі»

08.50 М/ф

15.30 Час «Ч»

22.00 Час новин. Підсумки дня

09.30 Машина часу

16.10 Таємниці війни

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

20.20, 2.00 «Прямим текстом з

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 0.00,
1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

07.10, 8.30, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

«Найекстремальніший»

новин
06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»

08.35, 9.50, 12.40 Д/с «Історія
навколо нас»

01.05 Т/с «Зникла наречена»
ПРЯМИЙ

«Великі танкові битви»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 14.00 Топ-матч
Чемпіонат Нідерландів
08.10 «Нива» (Т) — «Оболонь».

04.10 Фізкульт ура!

06.20 «Велес»

15.10 Земні катаклізми

09.20 Затишна дача

16.05, 21.45 Як влаштований

10.20, 17.20 Дача бороданя

— «Ідепендьєнте».
Чемпіонат Аргентини

10.00, 20.50, 3.50 Топ-матч
10.20, 0.10 «Львів» — «Дніпро1». Чемпіонат України
12.10 «EXTRA TIME»
13.00 «Кайсеріспор» —

Туреччини

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»

06.15 Телемагазин

17.10 «Ситуація»

07.20 М/ф «Вартові галактики»

18.15 «Ехо України»

08.10 М/ф «Месники: найбільші

19.45 «П’ята колонка»
20.15 «Про політику»
22.00 «Спецтема»

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 13.00, 21.00, 23.40 «Ліга
націй. Матч-центр»
10.55, 0.10 Італія — Іспанія. 1/2
фіналу. Ліга націй УЄФА
13.30 Передмова до 7-го та 8-го
турів. Відбір до ЧС-2022
14.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
15.20 «ПСВ» — «Спарта».
Чемпіонат Нідерландів
17.10 «FAN TALK»

бурундучки-рятівничкии»
КАНАЛ «2+2»

11.30 Мама реготала

06.00 Х/ф «Вища сила»

15.40 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

07.55 Х/ф «Некерований»

16.10 Т/с «Суперкопи»

10.05 Т/с «Мисливці на реліквії»

17.35 Т/с «Швидка»

12.00 Т/с «Опер за викликом-5»

19.20 «Львів» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
21.35 LIVE. Бельгія — Франція.
1/2 фіналу. Ліга націй
УЄФА

13.55, 16.55 «Загублений світ»

21.10 Т/с «Морська поліція:

17.55, 1.50 «Секретні матеріали»

«Олександрія». Чемпіонат

18.15 «Спецкор»

України

18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»

04.00 «Вітеcс» — «Феєнорд».
Чемпіонат Нідерландів

05.50 Т/с «Комісар Рекс»

20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»

08.50 МастерШеф

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце
злочину»

націй. Матч-центр»
15.20 Італія — Іспанія. 1/2

Всесвіт

11.20, 20.40 Удачний проєкт

17.00, 22.40 Він і вона. Бій за
життя
17.55, 0.30 Битва цивілізацій
18.55, 23.35 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом

Джеремі Вейдом
02.30 Вирішальні битви Другої
світової
04.55 Містична Україна
К1
06.30 «Top Shop»

ліга

08.40 «Ух ти show»

02.00 «ПСВ» — «Спарта».
Чемпіонат Нідерландів
04.00 «Металіст 1925 р.»

ФУТБОЛ-2

16.30 Квартирне питання

19.40 Шість соток
22.20 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 «Орел і решка. На краю
світу»

22.30 Футбол NEWS

кохання

18.00 Дачна відповідь

03.20 Академік Корольов

08.00 М/с «Юху та його друзі»

УЄФА

кулінарії Гордона Рамзі

15.30, 1.40 Неймовірні історії

Чемпіонат України. Перша

1/2 фіналу. Ліга націй

13.30 Курси елементарної

20.50 Таємниця глибин із

17.50, 20.20 «Перша ONLINE»

21.35 LIVE. Бельгія — Франція.

13.20 Солодка дача

14.30 Правила виживання

фіналу. Ліга націй УЄФА

18.30 «Нива» (Т) — «Оболонь».

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

19.50 Неймовірні винаходи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45, 18.00 «Орел і решка.

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»

Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива

10.30 Х/ф «Між небом та
землею»

світу-2»

— «Минай». Чемпіонат

13.30, 21.00 «Інше життя»

12.15 4 весілля

України

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

14.00, 17.00 Богиня шопінгу.

90210»
МЕГА

Екстремальний сезон

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Хейвен»

06.00 Судіть самі
06.50 Страх у твоєму домі
07.50 Бандитський Київ

02.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
03.00 «Нічне життя»

11.25 Гарячі точки

15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
18.00 Супержінка
19.00 Одного разу під Полтавою

10.15, 1.30 Речовий доказ

19.30 «Секретні матеріали2021» (дайджест)

14.50, 17.20, 21.00, 23.40 «Ліга

02.10 «Верес» —

19.20 Т/с «Поліція Гаваїв»

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

ліга

Новини

Юрієм Луценком»

00.10 Д/с «Повітряні воїни»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

08.10 «FAN TALK»

23.05 Т/с «Майор і магія»

23.00 Д/с «Вирішальні битви
Другої світової війни»

17.00, 18.00 «Репортер».

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

01.55 «Вар’яти»

07.15 Д/с

18.20, 2.00 «Правда життя»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

седан»

5 канал

«Трабзонспор». Чемпіонат

СТБ

20.20, 2.35 Антизомбі

2»

Чемпіонат України. Перша

00.50 Мама реготала. Найкраще

23.45 Х/ф «Поліцейський

21.30 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

полювання на вбивць»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

Мандрівне сміття, ч. 2

14.45 Т/с «Підрозділ»

09.30 Т/с «Друзі»

21.00 Х/ф «Аудитор»

02.35 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

09.10 М/ф «Чіп і Дейл —

13.20, 16.15 Т/с «Пес»

04.50 «Телемагазин»

05.30 «Життя відомих людей»

06.10 «Аякс» — «Утрехт».

герої землі»

16.55, 19.00 «Хто зверху?»

02.40 «Служба розшуку дітей»

«Свідок»

НЛО-ТБ

12.45, 15.45 Факти. День

15.00 Х/ф «Люсі»

22.25 Т/с «Доброволець»
00.25 Х/ф «РобоКоп»

07.50, 9.00, 17.00, 3.00

Професійні байки»

10.10 «На трьох»
10.20, 13.15 Х/ф «Стелс»

13.05 «Кохання на виживання»

01.30 Телемагазин

башточкою»

20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»

03.05 «Правда життя.

09.25 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

12.30 Історія одного злочину

07.25 «Орел і решка»

23.50, 2.00 Т/с «Мертві лілії»

06.20 «Вартість життя»

Києва»

06.30 Ранок у великому місті

02.40 Драма «Будинок із

05.45 Телемагазини

00.55 «Легенди бандитського

06.05 М/с «Том і Джеррі»

процес»
00.00 Х/ф «Справа Колліні»
02.15 Х/ф «Про нього»

04.45 «Зловмисники»

23.00, 3.35 Т/с «Нарко»

04.30 Факти

22.55 Д/п «Нюрнберзький

19.05 Супермама

Маямі»

Сьогодні

00.45 Драма «Історія примари»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

06.00, 7.20 «Kids time»
04.20 Еврика!

21.00 «Речдок. Велика справа»

05.00 «Top Shop»

«Випадковий свідок»

НОВИЙ КАНАЛ

21.45 «Право на владу-2021»

02.05 «Відеобімба-2»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30

ICTV
04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

випадок»

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-новини

НТН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

К2

21.00, 23.30, 1.45 Країна У-2
23.00, 1.00 Сімейка У

12.25 Теорія змови

06.30, 8.00 Телемагазин

— Іспанія». 1/2 фіналу.

13.20 Прихована реальність

07.30 Видатні акторки. ТОП

00.00 Т/с «Королі палат»

Ліга націй УЄФА

14.10, 4.05 Дика природа Чилі

08.20 Інстагламур

05.50 Корисні підказки

06.00 Огляд матчу «Італія

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Капітошка»
06.40 М/ф «Котигорошко»
06.50 М/ф «Івасик-Телесик»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.25, 2.10,
5.10 Новини
07.05 Маршрутом змін
07.20 Невідомі Карпати
07.50 Буковинські загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття»
11.30 Д/ф «Дикуни»
11.55 Д/ф «Дикі острови»
13.10, 1.15 Прозоро. Про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 1.00, 2.45, 5.45
Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 «По-людськи»
20.00 Д/ф «Тваринна зброя»
22.00 Х/ф «Трістан та
Ізольда»
03.00 «Зворотний відлік»

8 жовтня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 5.00 ТСН

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

людей-2021»

«Інтером»

14.45 «Одруження наосліп»

10.00, 11.05 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Нареченавтікачка»

17.10 Т/с «Величне століття.

14.40, 15.40, 1.10 «Речдок»

Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021»
20.20 «Ліга сміху-2021»
22.35 «Маскарад»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Анна Кареніна»
03.35 Д/п «Війна всередині нас»

00.20 Комедія «Леді-бос»

04.25 М/ф

02.20 Драма «Історія примари»

05.00 «Телемагазин»

03.50, 6.00 «Життя відомих

05.30 «Орел і решка.

людей»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 0.00,
1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

ПРЯМИЙ

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Вартові галактики»
08.10 М/ф «Месники: найбільші

07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
07.15 Д/с

06.10 «Фенербахче» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
08.10 «Поділля» — «Альянс».

«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
17.10 «Ситуація»
18.00 «Моя країна»
21.30 «Міністерство правди»
22.00 «Запорєбрик NEWS»
22.15 «Українські вісті»
22.30 «WATCHDOGS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 Х/ф «Політ Фенікса»

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 12.45 «Ліга націй. Матчцентр»
10.55 Бельгія — Франція. 1/2
фіналу. Ліга націй УЄФА
13.15 «Ворскла» — «Інгулець».
Чемпіонат України
15.20 «ПСВ» — «Спарта».
Чемпіонат Нідерландів

— «Іспанія». 1/2 фіналу.
Ліга націй УЄФА

16.25 Т/с «Суперкопи»

12.00 Т/с «Опер за викликом-5»

— «Франція». 1/2 фіналу.

17.50 Т/с «Швидка»

13.50 «Загублений світ»

Ліга націй УЄФА

19.20 Х/ф «Обладунки бога»

17.55 «Секретні матеріали»

21.20 Х/ф «Обладунки бога-

18.15, 2.30 «Спецкор»
18.50, 3.05 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Парк Юрського
періоду»
22.00 Х/ф «Парк Юрського

СТБ

періоду-2»

04.25 Х/ф «Мамма Міа!»

00.40 Х/ф «Некерований»

06.45, 19.00, 22.50 Холостячка

03.40 «Цілком таємно-2017»

Злата Огневич

01.30 Телемагазин

13.40 «Діти проти зірок»
15.15 Х/ф «Антиганг»
17.10 Х/ф «Викрасти за 60
секунд»
19.45 Х/ф «Нічний втікач»

12.45, 15.45 Факти. День

22.00 Х/ф «Чесний злодій»

14.15, 16.15 Т/с «Дільничний із

23.55 Х/ф «Море спокуси»

00.00, 2.00 Т/с «Хід прокурора»
ДВРЗ-2»

04.05 «Відеобімба-2»

16.10, 0.10 Д/с «Повітряні воїни»

02.05 «Служба розшуку дітей»

20.15 Передмова до 7-го та 8-го
турів. Відбір до ЧС-2022
20.45, 23.40 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
21.35 LIVE. Туреччина

09.50 Д/с «Історія навколо нас»

«Великі танкові битви»
04.00 «Аякс» — «Утрехт».
Чемпіонат Нідерландів
ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд матчу «Бельгія
— Франція». 1/2 фіналу».
Ліга націй УЄФА
06.20 «Рівер Плейт» — «Бока
Хуніорс». Чемпіонат
Аргентини
08.10 «FAN TALK»

20.15, 2.00 «Час за Гринвічем»

00.20 Чехія — Вельс. Відбір до
ЧС-2022. Прем’єра
02.10 Німеччина — Румунія.
Відбір до ЧС-2022

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time
22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

11.15 Гарячі точки
12.15 Теорія змови
14.05, 4.05 Дика природа Чилі
15.05 Дикий і живий. Місце надії
16.05, 21.45 Як влаштований

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Видатні акторки. ТОП
08.20 Інстагламур
09.20 Затишна дача
10.20, 17.20 Дача бороданя

Всесвіт
17.00, 20.50 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом

11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

17.55 Гучна справа

13.20 Солодка дача

18.55, 23.35 Крізь простір і час із

13.30 Курси елементарної

10.00 Топ-матч

Морганом Фріменом

10.20 «Колос»

кулінарії Гордона Рамзі

19.50 Неймовірні винаходи

14.30 Правила виживання

— «Чорноморець».

22.40 Він і вона. Бій за життя

15.30, 1.40 Неймовірні історії

Чемпіонат України

00.30 Битва цивілізацій

12.10 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
13.00, 18.45 Італія — Іспанія. 1/2
фіналу. Ліга націй УЄФА
15.00, 17.30 «Ліга націй. Матчцентр»

02.30 Вирішальні битви Другої
світової
століття
04.55 Телеформат

Огляд туру
20.45, 23.40 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
21.35 LIVE. Німеччина
— Румунія. Відбір до ЧС-

К1
06.30 «Top Shop»

00.20 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022.
02.15 Латвія — Нідерланди.
Відбір до ЧС-2022

23.50 Реальний секс

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ

09.30 «Орел і решка. На краю

06.00 ТЕТ Мультиранок

світу»
10.30 «Орел і решка.
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
18.00 Х/ф «Весільний

МЕГА

22.20 Готуємо разом

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

13.30, 21.00 «Інше життя»

Прем’єра

19.40 Шість соток

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Перезавантаження»

2022

16.30 Квартирне питання

02.30 Формула любові

15.40, 4.00 Бельгія — Франція.

18.00 Чемпіонат Туреччини.

кохання

18.00 Дачна відповідь

03.20 Борис Патон. Інтерв’ю

05.15 Містична Україна

— Норвегія. Відбір до
ЧС-2022

Другої світової війни»

09.30 Машина часу

19.20 Огляд матчу «Італія»

15.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

01.00 Мама реготала. Найкраще

Шустера

УЄФА

19.55 Огляд матчу «Бельгія»

полювання на вбивць»

трьох»

17.10 «FAN TALK»

10.05 Т/с «Мисливці на реліквії»

23.10 Т/с «Морська поліція:

11.45, 13.15, 23.00, 1.40 «На

1/2 фіналу. Ліга націй

19.40 Yellow

2»

21.00 Свобода слова Савіка

ФУТБОЛ-1

08.10 Х/ф «Кон Експрес»

11.30 Мама реготала

10.10, 20.10 Дизель-шоу

13.05 Прихована реальність

ліга

бурундучки-рятівничкии»
09.30 Т/с «Друзі»

з Костянтином Стогнієм

20.10 «Говорить Україна»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл —

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

15.30 Час «Ч»

Чемпіонат України. Перша

21.00 «Влада реготала»
НЛО-ТБ

захочеш»

11.50 «Екси»

08.50 М/ф

07.10, 8.10 «Новий день»

16.10 «Час пік»

Професійні байки»

08.45 Факти. Ранок
14.40, 15.30 Т/с «Все, що

польоти»

06.00, 8.00 Топ-матч

17.00 «Репортер». Новини

Києва»

09.25 «Пекельна кухня»

08.40 Натхнення

«Найекстремальніший»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

02.55 «Правда життя.

06.30 Ранок у великому місті
10.45 Т/с «Скажи мені правду»

«Найнебезпечніші

Економіка. Політика. Соціум

«Випадковий свідок»

00.50 «Легенди бандитського

сезон

23.00 Д/с «Вирішальні битви

00.35 Битва екстрасенсів

23.00, 3.25 Т/с «Нарко»

07.25 «Орел і решка»

04.50 Громадянська оборона

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

07.55, 9.00, 17.00, 2.50

18.20 «Таємниці світу»

04.30, 1.15 Факти

08.15, 12.30 Форшмак

06.10, 10.10 Д/с

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-новини

сходить»

09.00 Зоряний шлях. Новий

02.10 «Зона ночі»

06.20, 1.50 «Правда життя»

14.45 Х/ф «Дім сонця, що

06.05 М/с «Том і Джеррі»

03.20 Я зняв!

05.45 Телемагазини

Маямі»

04.25 Служба розшуку дітей

5 канал

11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

05.00 Реальна містика

Перезавантаження»

05.00, 4.55 «Top Shop»

«Свідок»

06.00, 7.20 «Kids time»

04.20 Еврика!

18.45 Факти. Вечір

04.45 «Зловмисники»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

04.10 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Гучна справа

10.55, 23.40 Як вийти заміж

НТН

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.20, 23.20 «Слідство вели... з

09.25, 10.20 «Життя відомих

новин

04.40 Енеїда

ІНТЕР

переполох»

09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 М/ф «Кіт у чоботях»
12.15 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
18.00 Супержінка

06.00 Судіть самі

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

19.00 Одного разу під Полтавою

06.50 Страх у твоєму домі

01.25 «Орел і решка. Навколо

21.00, 1.00, 1.45 Країна У-2

07.40 Бандитська Одеса

світу»

10.05, 1.30 Речовий доказ

03.00 «Нічне життя»

00.00 Т/с «Королі палат»
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

9 жовтня
UA: Перший
06.00, 4.10 Енеїда

КАНАЛ «1+1»
07.00, 4.25, 6.05 «Життя відомих

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45,
3.15, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козак щастя
шукав»

07.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»

09.00 «Готуємо разом. Домашня
08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Все для тебе»

18.30 «Світ навиворіт-12.

11.00 «Позаочі»

Пакистан»

12.00 Х/ф «Бережись

19.30, 5.05 ТСН

13.50, 3.55 Х/ф «Ти — мені, я
20.13 «Проспорт»

— тобі»

20.15 «Чистоnews-2021»

15.30 Т/с «Голос янгола»

09.40 Відтінки України

20.20 «Маскарад»

20.00 «Подробиці»

22.00 «Жіночий квартал»

20.30 «Місце зустрічі»

10.10 Х/ф «Ісус. Бог і
людина»
Гончарівці»

23.35 «Світське життя-2021»
00.35 Комедія «Мільйон
способів утратити голову»
02.50 Комедія «Леді-бос»

Ізольда»

22.10 Т/с «Хрещена»
01.45 Х/ф «Хроніки зради»

15.20 Країна пісень
16.25, 0.10 Х/ф «Трістан та

07.00, 15.00 Сьогодні
07.30 Т/с «Люся. Інтерн»
09.30 Т/с «Наслідки помста»
14.00, 15.20 Т/с «Помилки
молодості»
18.50 Футбол. Відбір до

втікачка»

— Україна
21.00 Співають усі!
23.30 Що? Де? Коли?

21.25 Д/ф «Тваринна зброя»
22.25 Д/ф «Світ дикої природи»
02.15 Неймовірні світи
Ціолковського
03.00 Невідомі Карпати
05.05 Геолокація: Волинь
НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 20.00,
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
06.10 Д/с «Найнебезпечніші

13.25 «Випадковий свідок.
Навколо світу»

20.30 Х/ф «Малюк на
$30 000 000»
23.10 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ

за рай»
15.10 Х/ф «Перлини дракона»

05.45 Телемагазини

зірок

03.35 «Випадковий свідок»

10.10 «Соціальний статус»

03.50 «Речовий доказ»

10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.15, 21.30 «Влада реготала»
13.45 «Новини від Христини»
14.15, 15.30 Концерт
17.00 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «Культурна політика»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»

свiту»

2»
12.35, 13.00 Х/ф «Дракула:
невідома історія»
14.30 Х/ф «Примарний
патруль»

12.10 «Орел і решка»
13.10 «Хто зверху?»
15.10 М/ф «Корпорація
монстрів»
17.00 М/ф «Університет
монстрів»

початок»
18.45 Факти. Вечір

19.00 Х/ф «Мумія»

19.10 Х/ф «Джон Вік»

21.40 Х/ф «Мумія
повертається»
00.25 Х/ф «Мама»

02.35 Я зняв!

02.10 «Зона ночі»

12.15, 22.00 Концерт

21.20 Вечірній преЗЕдент

15.15 Х/ф

21.35 Вікно в Америку

18.00 «Час за Гринвічем»

23.30 Гончаренко рулить

19.00 Д/c «Фатальний постріл»

00.10 Є сенс

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

03.10 Обережно, діти!

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

Ліга націй УЄФА

06.30 Чехія — Вельс. Відбір до

Відбір до ЧС-2022
08.10 Туреччина — Норвегія.
Відбір до ЧС-2022
10.00, 15.00, 19.45, 23.00 Футбол
NEWS
10.20, 13.00 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
11.10 Німеччина — Румунія.
Відбір до ЧС-2022
13.40 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
15.20, 21.55 Yellow
15.30 Фінляндія — Україна.

11.00 М/с «Сімпсони»

23.00 «Вата-шоу»

17.15 Передмова до 7-го та 8-го
турів. Відбір до ЧС-2022

06.00 «Шалені перегони-2018»

Відбір до ЧС-2022
04.00 Португалія — Катар.
Контрольна гра

ЧС-2022
08.20, 15.05, 17.55, 20.55 Огляд
1-го ігрового дня. Відбір
до ЧС-2022
10.15 Україна — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Сенсації Екрана
09.30 Ідеї ремонту
10.20 Правила життя

МЕГА

12.00 Затишна дача

06.00 Випадковий свідок

12.50 Дача бороданя

08.55 Речовий доказ

13.50 Майстри ремонту

10.05 Правда життя

15.30 Один за 100 годин

11.10, 18.05 У пошуках істини

17.10, 22.20 Удачний проєкт

13.05 Таємниці людського мозку
14.05 Земля: наш час
17.05 Повітряні воїни
19.00 Дива нашого життя
20.00 Таємниця глибин із
Джеремі Вейдом

18.50 Шість соток
23.50 Реальний секс
00.40, 3.40 Корисні поради
01.40 Неймовірні історії кохання
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

21.00 Небезпечна планета
ТЕТ
01.00 Дика природа Чилі
01.50 Містична Україна

12.05, 14.35 «Ліга націй. Матч02.35 Телеформат
центр»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.50 Х/ф «Осляча шкура»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 1.55,

12.45 Бельгія — Франція. 1/2

2.55 Одного разу під
К1

Відбір до ЧС-2018

КАНАЛ «2+2»

ФУТБОЛ-2
06.00 Топ-матч

06.20 Латвія — Нідерланди.

02.15 Фінляндія — Україна.

12.05, 0.00 Битва цивілізацій

— Іспанія». 1/2 фіналу.

22.00 «THE WEEK»

12.30 Мама реготала.

04.00 Андорра — Англія. Відбір

ФУТБОЛ-1

09.40 М/ф «Качині історії»

мисливець»

до ЧС-2022

до ЧС-2022

06.00 Огляд матчу «Італія

17.15 «Репортер». Новини

18.30 Х/ф «Міський

00.10 Швеція — Косово. Відбір

ЧС-2022

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

колесах»

Контрольна гра

03.40 «Цілком таємно-2017»

02.00 «Таємниці кримінального

16.10 Х/ф «Закусочна на

22.05 LIVE. Португалія — Катар.

07.50 Неймовірна правда про

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

08.20 М/ф «Темний плащ»

13.10 Х/ф «Вторгнення: битва

битви»

05.30, 10.55 Т/с «Колір помсти»

23.55 Х/ф «Спека»

Найкраще

08.15 Д/с «Неймовірні

Герцеговина. Відбір до

08.45 «Щасливий сніданок»

07.20, 1.00 Мама реготала.

Економіка. Політика. Соціум

02.15 «Відеобімба-2»

21.45 Х/ф «Збиток»

06.15 Телемагазин

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

08.40 Натхнення
09.10 Автопілот
09.30 Майстри ремонту
10.15, 18.30, 0.35 Невигадані
історії
10.35 Медекспертиза
11.10, 1.10 Д/с «Великі танкові

02.10 Казахстан — Боснія і

ПРЯМИЙ

НЛО-ТБ

11.00 «Орел і решка. Чудеса

08.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

01.50 Громадянська оборона

21.00 Х/ф «Аватар»

19.30 Х/ф «Один шанс на

04.45 «Top Shop»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

07.50 Прихована небезпека

23.35 Х/ф «Стелс»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

19.00 МастерШеф

Професійні байки»

06.50 Секретний фронт

01.45 Телемагазин

02.00 Топ-матч

19.00, 3.05 «Свідок»

04.15 «Правда життя.

08.05 М/ф «Посіпаки»

21.05 Х/ф «Джон Вік-2»

18.55 Х/ф «Еквілібріум»

16.40, 23.10 Хата на тата

світу»

«Найекстремальніший»

16.55 Х/ф «Автомонстри»

14.40 Т/с «Коломбо»

двох»

07.10 Д/с

винаходи»

польоти»

09.10 Х/ф «Захар Беркут»

розшуку»

05.55 Не дай себе обдурити

5 канал

06.55 Х/ф «Відьма»

11.05 «Легенди карного

08.00, 10.00 «Kids time»

01.00, 2.15 Т/с «Топтун»

04.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?»

05.20 Еврика!

16.15 Х/ф «Варкрафт:

18.50 Т/с «Злочини минулого
— міжнародні версії»

05.10 Скарб нації

12.45 Факти. День
ЧС-2022. Фінляндія

03.30 М/ф
05.20 Х/ф «Наречена-

ICTV

05.25 Факти

автомобіля»

09.10 Телепродаж

13.40 Х/ф «Сватання на

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

кухня»

10.00 «Світ навиворіт»

08.05 Д/ф «Дикі Дива»
08.30, 3.40 #ВУКРАЇНІ

07.15 «Слово предстоятеля»
07.25 М/ф «Мадагаскар»

людей»

07.20 М/ф «Як козаки у хокей
грали»

ІНТЕР

11

17.45, 20.55 «Головна команда»
18.50 LIVE. Фінляндія

фіналу. Ліга націй УЄФА
15.50 LIVE. Казахстан — Боснія
і Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
18.50 LIVE. Швеція — Косово.
Відбір до ЧС-2022
19.45 Yellow

Полтавою
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.10 «Орел і решка. Шопінг»

Країна У-2
17.00 Х/ф «Тільки для
закоханих»

10.10 Х/ф «Якщо тільки»

18.45 Х/ф «Твої, мої і наші»

12.00 Х/ф «Весільний

20.30 Х/ф «П’ятий елемент»

21.35 LIVE. Андорра — Англія.

переполох»

Відбір до ЧС-2022

14.00, 0.45 «Орел і решка.

23.40 Огляд 2-го ігрового

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 1.10

Навколо світу»

22.50 Х/ф «Божевільна
парочка»
02.25 Сімейка У

07.00 «ДжеДАІ-2020»

— Україна. Відбір до ЧС-

дня. Відбір до ЧС-2022.

23.00, 1.40 Т/с «Ганнібал»

03.25 Панянка-селянка

09.00, 0.10 «Загублений світ»

2022

Прем’єра

03.15 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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UA: Перший

06.00, 2.25 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 1.30,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»
07.30 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.50 М/ф «Як козаки сіль
купували»
08.20 Д/ф «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Неймовірні світи
Ціолковського
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.15 Концерт. Хорея Козацька
17.20 Т/с «Злочини минулого
— міжнародні версії»
19.30 Д/ф «Тваринна зброя»
20.20 Д/ф «Боротьба за
виживання»
21.25, 3.50 Х/ф «Волліс і
Едвард»
23.20 #@)??$0 з Майклом
Щуром
00.25 Д/ф «Вибір»
01.55 #ВУКРАЇНІ
03.20 Геолокація: Волинь
НТН
05.15 Х/ф «Така пізня, така
тепла осінь»
06.50 «Слово предстоятеля»
06.55 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.25 Т/с «Коломбо»
13.45 Х/ф «Один шанс на
двох»
15.50 Х/ф «Збиток»
18.00 «Легенди карного
розшуку»
22.10 Х/ф «Атака Юрського
періоду»
23.55 Х/ф «Спека»
01.55 «Речовий доказ»

10 жовтня
КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»

07.25 Х/ф «Плаксій»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Готуємо разом»

06.15 Телемагазин
07.20, 1.00 Мама реготала.
Найкраще
08.20 М/ф «Темний плащ»
09.40 М/ф «Качині історії»
11.00 М/с «Сімпсони»
12.20 Мама реготала
16.00 Х/ф «Поліцейська
історія»
18.00 Х/ф «Поліцейська
історія-2»
20.35 Х/ф «Нова поліцейська
історія»
23.10 Т/с «Спецпризначенці»

10.00 «Світ навиворіт-12.
Пакистан»
11.00 «Світ навиворіт»

05.25
09.35
13.45
18.40
21.00
22.10

Т/с «Кав’ярня на Садовій»
МастерШеф
Супермама
Битва екстрасенсів
Один за всіх
Таємниці ДНК

18.30 «Світське життя-2021»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2021»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте»

12.50 «Речдок. Велика справа»
17.20 Х/ф «Смерть на Нілі»

20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Бережись
автомобіля»

00.20 «Ліга сміху-2021»

23.55 Х/ф «Дежа вю»

02.35 Драма «Стів Джобс»

02.05 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ

04.30 Скарб нації

06.00, 8.00 «Kids time»

06.50, 4.30 Реальна містика

04.40 Еврика!

06.05 М/ф «Том і Джері. Мотор»

04.45 Факти

08.05 М/ф «Корпорація

13.00 Т/с «Кровна помста»

05.10 Не дай себе обдурити

17.00, 21.00 Т/с «Виховання

05.55, 1.50 Антизомбі

почуттів»

06.50 Громадянська оборона

монстрів»
09.50 М/ф «Університет
монстрів»
11.45 Х/ф «Скарб Амазонки»

Олегом Панютою
23.00, 2.00 Т/с «Доля на ім’я
кохання»

07.50, 13.00 Т/с «Доброволець»

13.50 Х/ф «Мумія»

12.45 Факти. День

16.20 Х/ф «Мумія

13.55 Т/с «Пес»

19.00 Х/ф «Мумія: Гробниця

повертається»

18.45 Факти тижня

імператора драконів»

01.30 Телемагазин

21.15 Х/ф «Джон Вік-3»

21.05 Х/ф «Цар скорпіонів»

03.35 Гучна справа

23.50 Х/ф «Пасажир»

23.00, 2.00 «Вар’яти»

05.30 Т/с «Топтун»

03.25 Я зняв!

01.00 «Improv Live Show»

18.00, 2.00, 5.00 Підсумки тижня

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

5 канал
06.00 Вікно в Америку
06.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 20.00,

07.10 Д/с

08.35 Натхнення

«Найекстремальніший»
07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

09.00 Божественна літургія ПЦУ
11.00 Божественна літургія

з Анною Мірошниченко
19.00 Д/c «Фатальний постріл»
20.10 Машина часу

УГКЦ

00.15 Д/с «Бойовий відлік»
01.10 Д/c «Великі танкові
битви»

0.00, 1.00, 3.00, 4.00 Час

08.05 Невигадані історії

12.15 Індійський фільм

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Обережно, діти!

новин

08.25 Vоїн — це я!

15.15, 22.00 Концерт

21.20 Вечірній преЗЕдент

04.10 Фізкульт ура!

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол

22.30 Футбол NEWS

11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «П’ята колонка»

NEWS

13.40 «Запорєбрик NEWS»

10.20, 13.20 «Головна команда»

14.00, 15.30 Концерт

11.30 Фінляндія — Україна.

17.15 «Не наша Russia»

Відбір до ЧС-2022

18.00 «Анатомія тижня»

14.15, 0.00 Огляд 2-го ігрового

20.00 «Прямий доказ»
20.20 «WATCHDOGS»
20.45 «Sound.ЧЕК»

центр»

22.00 «Влада реготала»

Ліга націй УЄФА

політиком»
23.00 «Вата-шоу»

16.45, 20.20 Yellow
18.25 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
19.20 Відбір до ЧС-2022 Огляд

06.00 «Шалені перегони-2018»
07.10, 1.00 «Загублений світ»
11.20 Х/ф «Кришталеві
черепи»
13.10 Х/ф «Парк Юрського
періоду»
15.50 Х/ф «Парк Юрського
періоду-2»

туру. Прем’єра
20.30 «Великий футбол»

періоду-3»
періоду»
22.30 Х/ф «Основний
інстинкт»
04.40 «Найкраще»
04.45 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

К1
06.30 «Top Shop»

01.50, 3.50 Топ-матч

08.35 «Ух ти show»

02.00 Німеччина — Румунія.

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

Відбір до ЧС-2022

10.20 Х/ф «Один день»

МЕГА
06.00, 1.50, 5.10 Містична Україна

14.10, 0.45 «Орел і решка.
Навколо світу»

06.45 Випадковий свідок

23.00, 1.30 Т/с «Ганнібал»

09.00 Речовий доказ

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15, 18.05 У пошуках істини

К2

12.10 Битва цивілізацій

06.30 Телемагазин

13.10 Таємниці людського

07.30 Сенсації Екрана

мозоку

09.30 Ідеї ремонту
12.00 Правила життя

02.10 «Металіст» — «Кремінь».

19.00 Дива нашого життя

13.40 Правила виживання

Чемпіонат України. Перша

20.00 Таємниця глибин із

14.40 Шість соток

Джеремі Вейдом

10.05 М/ф «Гніздо дракона»
11.45 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

10.10 Правда життя

17.05 Повітряні воїни

ліга

04.10 М/ф

12.20 Х/ф «Якщо тільки»

10.20 Один за 100 годин

націй УЄФА

03.20 Артпростір

08.00 М/с «Кротик і Панда»

14.05 Небезпечна планета

21.30 LIVE. Матч. Фінал. Ліга

18.00, 22.20 Удачний проєкт

1.25 Одного разу під
Полтавою
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Країна
У-2
18.00 Х/ф «Лицар дня»
20.20 Х/ф «Місія неможлива:
наслідки»

21.00 Земля: наш час

20.30 Дача бороданя

Ірландія. Відбір до ЧС-

00.00 Гучна справа

23.50 Реальний секс

2022

01.00 Дика природа Чилі

00.40, 3.40 Корисні поради

02.40 Панянка-селянка

02.40 Бандитський Київ

01.40 Формула любові

05.50 Корисні підказки

04.00 Швейцарія — Півн.

18.15 Х/ф «Парк Юрського
20.05 Х/ф «Світ Юрського

націй УЄФА

15.20, 17.55 «Ліга націй. Матч15.50 LIVE. Матч за 3-тє місце.

22.30 «Щасливий день із

00.00 Матч за 3-тє місце. Ліга

дня. Відбір до ЧС-2022

21.00 «Великі новини»

23.05 Х/ф «Трішки вагітна»

ФУТБОЛ-2
06.00 Швеція — Косово. Відбір
до ЧС-2022
07.45, 15.00, 20.00 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
ЧС-2022
10.20 Андорра — Англія. Відбір
до ЧС-2022
12.10 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022

ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Бельгія»
— «Франція». 1/2 фіналу.

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 11.55 «Інше життя»

ICTV

05.50 Сьогодні

19.00 Сьогодні. Підсумки з

02.00 «Відеобімба-2»
СТБ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

08.55 Т/с «Вір мені»

КАНАЛ «2+2»
НЛО-ТБ

ІНТЕР

Ліга націй УЄФА
06.20 Литва — Болгарія. Відбір
до ЧС-2022
08.10 Португалія — Катар.
Контрольна гра

13.10, 4.00 Казахстан — Боснія
і Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
16.00, 19.00 «Головна команда»
17.10 Фінляндія — Україна.
Відбір до ЧС-2022
21.30 LIVE. Матч. Фінал. Ліга
націй УЄФА

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ВИХІД Є!

■ ПСИХОЛОГІЯ

Коли шлунок бунтує

Ключ до серця
— повага і
довіра

Щоб попередити печію, уникайте алкоголю, жирних страв, а соки
розводьте водою

Десять «заповідей для
батьків» від Януша Корчака,
які допоможуть вам стати
другом своєї дитини

Юлія КРУК

Навіть тривалий кашель
«долучається до справи»
Це одна з найпоширеніших скарг, яка «веде» пацієнтів на прийом до гастроентеролога. Пекуче неприємне відчуття за грудниною, у стравоході, що
зазвичай виникає після
прийому їжі, не просто завдає прикрощів, а й може
попереджати про серйозні порушення шлунковокишкового тракту. Що ж
найчастіше стає причиною
такого дискомфорту?
«Печія нерідко виникає
у здорових людей — її здатні викликати і переїдання,
і неправильне харчування,
— розповідає лікар-гастроентеролог Валентина Кравченко. — Деякі продукти
можуть спровокувати пекучий біль у шлунку — цибуля, гіркий перець, соуси, цитрусові, шоколад, газовані напої. Така неприємність іноді виникає в тих,
хто полюбляє гострі страви
або зловживає спиртним.
Навіть підняття важких
предметів і тривалий кашель часом «долучаються
до справи». Це тому, що різкі поштовхи повітря під час
кашлю викликають скорочення діафрагми, яка виштовхує шлунковий вміст у
стравохід».
Лікарка каже, що печія
часто виникає після прийому лікарських засобів. Наприклад, добре відомий аспірин здатен викликати неприємні відчуття в шлунку. Це може статися і після
прийому рафінованої вуглеводної їжі — свіжої випічки, солодощів. Зазвичай у подібних випадках
дискомфортні відчуття минають самі: аби позбутися
їх, достатньо просто переглянути раціон.
Часто печія турбує вагітних жінок, особливо в
другій половині вагітності,
та тих, хто робить великі перерви між прийомами їжі або зазнав тривалих
переживань. Якщо після
пережитого стресу в роті
з’явився неприємний кислий присмак, лікарі радять випити заспокійливе
на травах — хвилювання
вгамуються і бунтівливий
шлунок заспокоїться.
Однак печія може бути і
одним із симптомів так званих кислотозалежних захворювань — гастриту, виразкової хвороби шлунка, а
також диспепсії — розладів
травлення, пов’язаних з недостатнім виділенням травних ферментів або нераціональним харчуванням.
Диспепсію
викликають
панкреатит, холецистит,
жовчнокам’яна хвороба,
коліти, інші захворювання
шлунково-кишкового тракту.
Як виникає печія при
захворюванню шлунка?

Мирослава КРУК

❙ Печія може бути симптомом серйозної недуги шлунка, тому сплануйте візит до лікаря.
❙ Фото з сайту santalen.com.ua.
«При підвищеній кислотності відбувається закид вмісту шлунка у стравохід, — пояснює Валентина Кравченко. — До нього
потрапляє соляна кислота шлунка, жовч, подразнюючи слизову оболонку.
Відтак у роті з’являється
неприємний присмак. Позбавитися печії у таких випадках можна, тільки вилікувавши діагностоване у
вас захворювання. Тож не
зволікайте з візитом до фахівця: пройдіть обстеження, дотримуйтеся призначеного курсу лікування та
рекомендацій щодо дієти і
способу життя».

Сковорідка може бути
зайвою…
Щоб уникнути цих неприємних відчуттів, пекучості в стравоході, доведеться забути про шкідливі звички, насамперед
куріння. Викурені цигарки
викликають спазм судин,
порушують кровообіг. Курець заковтує більшу кількість повітря, яке сприяє
появі печії.
«Боротьба з печією та лікування захворювання, на
тлі якого вона виникає, потребує якісного харчування, — наголошує фахівець.
— Раджу уникати алкоголю (не тільки міцного, а й
так званих «слабоалкогольних» напоїв, особливо газованих, вино також може ускладнити ситуацію). Бажано вживати відварене або
пропарене нежирне м’ясо
— яловичину, курятину,
кролятину. Про страви з
качки, гусячого м’яса краще забути. Бульйони ліпше готувати вторинні (рідину з м’яса після недовгого кипіння зливають, м’ясо
промивають, заливають новою водою і варять удруге).
Котлетки, тефтелі готуйте
на пару. Є такий жарт: викиньте печію разом зі сковорідкою. Насправді так і є
— смажені страви часто ускладнюють роботу шлунково-кишкового тракту. А
для тих, хто має серйозні

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Аби попередити печію, важливо дотримуватися певних правил:
* Після їди протягом пів години намагайтеся не лягати: походіть, постійте — аби вміст шлунка «не повернув назад» до стравоходу. Їжа швидше просуватиметься стравоходом і краще перетравлюватиметься, якщо
ви рухатиметесь.
* Останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за дві-три години до
сну.
* Спіть, припіднявши верхню частину тулуба.
* Не піднімайте предмети вагою понад 10 кілограмів.
* Не виконуйте роботу, яка вимагає нахиленої позиції тулуба.

■ ДО РЕЧІ
Помічними при печії є так звані антацидні препарати — Смекта, Фосфальгель, Маалокс. Народні засоби не є такими ефективними і дають
тільки короткочасне полегшення. Харчова сода — найвідоміший засіб
для «швидкої допомоги» від печії — нерідко викликає подразнення слизової оболонки шлунка та порушення кислотно-лужного балансу в організмі. Краще випити лужної мінеральної води без газу — «Поляну Квасову»
або «Боржомі».
порушення травної системи, вони взагалі протипоказані».
До речі, лікарі-дієтологи кажуть, що м’ясо риби
також оптимально вживати вареним або пропареним. Копченої риби при
таких проблемах краще
уникати, а якщо зовсім
не можете без солоного,
то зупиняйте вибір на оселедцях помірного посолу.
Дуже корисні при печії печений гарбуз, яблука, киселі. «Компот зі свіжих
фруктів або консервований
вживати небажано, а у вигляді киселю — дуже раджу! — наголошує пані Валентина. — Він «огортає»
слизову оболонку шлунка,
запобігаючи її подразненню. Свіжі яблука, апельсини обмежуйте в раціоні,
а соки розводьте водою.
До речі, томатний і яблучний соки при проблемах зі
шлунком взагалі заборонено вживати. У цих продуктах підвищений вміст
кислоти. Молочні продукти — кефір, йогурт, сир
— вибирайте знежирені.
Обов’язково включайте до
раціону каші, але не густі, а «розмазні», з клейковиною. Рідким має бути і
картопляне пюре. До речі,
пшоняну кашу, яка дуже

корисна, шлунок часом перетравлює важко, його переповнює соляною кислотою, провокуючи печію.
Відмовлятися від неї не
варто — просто правильно
приготуйте. Для цього звечора замочіть крупу у воді:
пшоно розм’якне, швидше
розвариться і стане ніжним на смак».
Рослинні олії, особливо лляна, можуть бути корисні при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту. Такі лікувальні властивості має і відвар льону. А
ось оливкову олію при захворюваннях шлунка слід
вживати обережно — вона
посилює виділення жовчі.
«Вживайте неочищену соняшникову олію, але в невеликій кількості — однудві чайні ложки на день, —
додає лікарка. — Від кави
краще відмовитися, а чорний чай бажано замінити
на зелений (без ароматизаторів) чи напій з ромашки.
Уникайте кетчупів, вживайте майонез домашнього
приготування. Салат краще заправляти нежирною
сметаною. Від гострих спецій ліпше відмовитися взагалі. Натомість збагачуйте
страви свіжими і сушеними
петрушкою, кропом, лавровим листом». ■

Батьків увесь час переслідує страх: а раптом з дитиною щось трапиться — вона поранить себе чи покалічиться. На думку психологів, такі думки створюють негативні
варіанти розвитку подій, які можуть відбутися в житті. Тож краще думати в позитивному ключі, і нехай реалізовуються саме такі
варіанти.
Януш Корчак, відомий польський педагог і лікар, вважав доброзичливість основною запорукою гармонійних стосунків батьків і дітей. І радив шукати ключ до серця малюка насамперед через повагу до «я» маленької людини. Його «10 заповідей для батьків»
сьогодні актуальні як ніколи. Ось що радив
мудрий добросердний пан Януш.
* Не чекайте, що ваша дитина буде такою, як ви, або такою, як ви прагнете. Допоможіть їй стати собою;
* Не зганяйте на дитині зла, пробачайте
образи, щоб у старості не їсти гіркого хліба.
Бо що посієте, те й пожнете;
* Любіть свою дитину будь-якою — не талановитою, не щасливою, дорослою. Спілкуючись із нею, радійте, бо дитина — це свято,
яке поки що з вами;
* Не ставтеся до проблем дитини зневажливо. Для неї вони такі ж важливі, як ваші
для вас;
* Не принижуйте її;
* Не забувайте, що найважливіші для людини зустрічі — це її зустрічі з дітьми;
* Не картайте себе, якщо не можете щось
зробити для своєї дитини. Картайте, якщо
можете, але не робите;
* Дитина — це не тиран, який заволодіває
вашим життям. Це та дорогоцінна чаша, яку
життя дало вам на зберігання;
* Умійте любити чужу дитину. Ніколи не
робіть чужій того, чого б не хотіли своїй;
* Не вимагайте від дитини плати за все,
що ви для неї зробили. Ви дали їй життя,
вона дасть життя іншому, той — третьому...
Це вічний закон благодаті.
Діти дуже кмітливі й швидко вчаться.
Коли їх поважають і говорять з ними, як із
дорослими, вони прислухаються. Не переймайтеся, якщо дитина робить помилки. Це
неминуче. Всі помиляються, з цього формується досвід. Головне — засвоювати уроки й не робити тієї самої помилки двічі. Тіштеся, якщо дитина живе своїм життям, хоч
яким би воно було (але це не означає пускати все на самоплив). Слід ураховувати її думку, не нав’язувати своєї, а радити, пояснюючи наслідки. Дозволяйте їй робити вибір самій. Будьте з нею відвертими, не обманюйте
— іноді краще промовчати. Вихована у такий спосіб дитина виросте адаптованою до
сучасного життя особистістю. ■

■ ТОЧКА ЗОРУ
Світлана Ройз, дитячий психолог, авторка
книги «Чарівна паличка для батьків»:
— Ми вміємо сваритися, але миритися і виходити зі
сварок і конфліктів нас, на жаль, рідко вчать. І ми носимо в собі вантаж емоцій, розчарувань, злоби, безсилля, не
пускаючи себе «в майбутнє». Але пам’ятаймо: дитина не
відчуває часу, і для неї кожна мить — Вічність. І наш сум,
роздратованість, гнівливість боляче ранять малюка. І він
вдивляється в нас, намагається спіймати наш погляд і прочитати там — любить мене моя мама (тато) чи ні. Допоможіть своєму малюку і собі залишатися в контакті. Так ви
зробите значний внесок у майбутні дорослі стосунки своєї
дитини. Придумайте ваші родинні секретні «ритуали примирення»: скажімо, довірливе рукостискання чи покладання «руки на серце» тощо. Це допоможе закрити «двері у
минуле» і відчинити «вхід у майбутнє».
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■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Сюрреалізм атомограда
Урбаністи та архітектори полюбляють приїздити
у Славутич як у музей просто неба
Віктор ГРІЗА,
культуролог, кандидат історичних наук
Славутич, наймолодше місто України, не має власної довгої історії. Збудований у 1987—1988 роках просто у лісі
для атомників ЧАЕС, після найбільшої
у світі техногенної катастрофи його часто називають пост-Прип’яттю. У самій
Прип’яті жити після радіоактивного забруднення стало неможливо. Тому працівників із сім’ями переселили на найбезпечніше з можливих для зручного
трансферу на роботу місце — за 50 км, на
територію Чернігівської області, ділянку
якої підпорядкували Київській.
Так і живуть нині славутичани: територіально — в одній області, адміністративно — в іншій, а на роботу їздять електричками взагалі через іншу країну, бо
білоруський «язичок» вклинився в Україну вздовж Дніпра саме на шляху Славутич — ЧАЕС. Тому перед Славутичем
гостріше, ніж перед будь-яким мономістом, побудованому навколо виробництв,
стоять три виклики: економічні — як
створити нові бізнеси, демографічні —
як привабити молодь, та найголовніше,
ціннісні — хто ми та куди йдемо?
Без вирішення цих питань немає майбутнього, підсумували в місті й вирішили... інвестувати в культуру та створити новий інноваційний музей сучасних
мистецтв. Сьогодні у світі маленькі міста
вже на рівних можуть конкурувати з мегаполісами за туристичні (фактично фінансові) потоки й за якісний людський
ресурс. Головною перевагою маленьких
міст стають інновації та креатив. Нап-

риклад, естонське місто Раквере проводить незвичайні спортивні заходи, якот перший у світі чемпіонат із сумо поза
Японією. А жителі японського містечка
Інакадате перетворюють рисові поля на
мальовничі шедеври, створюючи з різних сортів рису величезні живі полотна.
Водночас асоціації найпривабливіших
аутентичних маленьких міст Франції,
Італії та Іспанії генерують туристичні потоки та дають роботу мешканцям. Скажімо, Більбао, яке завдяки неймовірному
музею сучасної культури зробило блискавичну трансформацію від непривабливоіндустріального місця до Мекки туризму,
є прикладом для послідовників.
Пошук нової ідентифікації для молодого міста з 25 тисячами жителів — це питання не минулого, а майбутнього з усіма
його проявами: VR, AR, інтеграції онлайну з офлайн. І школярі, які здебільшого
їдуть після отримання середньої освіти до
інших світів — у столицю та за кордон, —
могли б затримуватися або повертатися в
місто, якби знали: тут вони можуть залишатися у центрі подій. Як це забезпечити? Створювати світові тренди й інвестувати в сучасну культуру.
Існуючий музей Славутича та Чорнобильської АЕС — за усіма ознаками,
музей краєзнавчий. Історія будівництва міста архітекторами і будбригадами
Вірменії, Грузії, Азербайджану, Росії,
Латвії, Литви, Естонії та України, безумовно, цікава. Урбаністи та архітектори
полюбляють приїздити у Славутич як у
музей просто неба. Видано суперпопулярний архітектурний гід атомоградом авторки Євгенії Губкіної, проведено цілу низ-

❙ Причорнобильському Славутичу тільки 34.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
ку нішових заходів, у тому числі помітну навіть на мапі світу асамблею SESAM
Poliklinika Європейської асоціації молодих архітекторів (EASA).
Однак нішевий та архітектурний туризм — це тільки частина стратегії-2025,
що була ухвалена міською радою для перезавантаження міста. Розвиток культури — ще одна вагома частина, яка може
стати поштовхом для розвитку креативних індустрій та вирішити питання й
створення робочих міст, і формування
ідентичності та привабити нових людей.
Все інше в Славутичі є — людиноцентрична потужна інфраструктура спорту,
освіти та дозвілля. Для наповнення цієї
частини аргументами на користь Славутича — порівняно з іншими, популярнішими на сьогодні культурно-історичними центрами України, — і було прийнято сміливе рішення: започаткувати перший інноваційний муніципальний музей
мистецтв у світовій столиці семантичного сюрреалізму.
«Ми не маємо права застигати у часі,
жити у шлейфі Чорнобильської катастрофи. Ми повинні бути цікавими сьогод-

ні і завтра тим, хто будує свою діяльність
і дозвілля, як-то кажуть, на позитиві.
Місто з цілющим хвойним повітрям, чистою водою та розвиненою освітньо-культурною інфраструктурою претендує на
міжнародний статус центру сучасного
мистецтва. Так, Славутич — не Більбао,
але може бути у якихось вимірах навіть
привабливішим. Немає грошей Гуггенхаймів на купівлю світових шедеврів?
Давайте створимо свої, які наповнять
віртуальний світ музею мистецтв!» — відверто та прагматично закликає міський
голова Юрій Фомічев.
Тому ще з 2019 року в місті проводяться артрезиденції семантичного сюрреалізму. Ідеолог цього напрямку образотворчого мистецтва Юрій Расін переїхав до Славутича з ялтинської Нікіти,
що дало можливість підвести під рух теоретичну базу. На сьогодні вже є історія
артрезиденцій, авторитет у мистецькому середовищі та бачення розвитку проєкту в напрямку інноваційних художніх
практик, що пов’язані з цифровізацією
творчого процесу.
В цьому році після трьох частин OFAR
— Фото-Графіки, Тривимірного мистецтва у VR та Медіа-арту — місту залишаться перші експонати, які започаткують
фонди нового музею мистецтв. Доступ до
головної експозиції буде відкритий онлайн, а деякі експонати, наприклад, масштабні віртуальні 3D-скульптури, які інтегруються в міський ландшафт без порушення його фізичного простору, можна
буде побачити через окуляри 3D-реальності. Більшою мірою — завдяки гранту
від Українського культурного фонду.
Фундатори музейної інституції вірять
в успіх проєкту, чекають нових мистецьких резидентів та готові прийняти артефакти з інших діджитальних артпроєктів, яких в Україні стає все більше, але
які ще ніде не збирають та музейно не
опрацьовують, окрім наразі Славутича.
Який уже точно вирішив не застигати у
часі й, що дуже важливо, закликає інших. Бо статус Малої культурної столиці України-2021 це дозволяє. ■

■ ВИСОКА НОТА

Сонати й безнадійне кохання
Флейтові варіації музики Бетховена та Шуберта у Києві
Олександра ТИМОЩУК
Людвіг ван Бетховен та
Франц Шубер жили в один час в
одному місті, але не були знайомі. Найепічніші в історії камерної музики твори цих композиторів можна почути в одному
концерті у Києві в Національній філармонії 10 жовтня у виконанні флейтиста Юрія Шутка,
заслуженого артиста, та піаністки Марії Віхляєвої, лауреатки
міжнародних конкурсів.
Шуберт був молодшим сучасником Бетховена. Протягом
приблизно п’ятнадцяти років
обидва композитори жили у Відні, створюючи в один і той же
час найвизначніші твори. Шуберт мріяв познайомитися з великим Бетховеном, якому присвятив варіації на французьку пісню для фортепіано в чотири руки, опубліковані 1822
року. Він не знав, що Бетховен
високо оцінив його твір, заявивши про молодого композитора: «У ньому є божественна іскра». Тому, будучи скромною та
сором’язливою людиною, не наважився на знайомство з ним.
Попри це, під час поховальної
процесії Бетховена саме Шуберт
ніс факел, а згодом і упокоївся
поряд на Віденському міському
цвинтарі.
Бетховен завершив віковий
розвиток музичного класицизму, а Шуберт став першим віденським
композитором-романтиком. Проте в один період

часу вони написали свої найвизначніші твори, які й прозвучать у програмі філармонійного
концерту.
Відкриє програму написана Бетховеном 1801 року соната №5 «Весняна» для скрипки
і фортепіано (флейтовий переклад Ю. Шутка). Композитор
неохоче допускав спроби присвоювати його творам конкретні назви — «Місячна», «Патетична»
тощо. Опираючись «конкретизації» свого твору, він якось перед прем’єрою Шостої симфонії,
яку охрестили «Пасторальною»,
навіть роздав публіці програмки
з поясненням, що ця музика —
швидше, вираження почуттів,
аніж живопис. Так можна сказати і про сонату, за якою через
радісну, пасторальну інтонацію
закріпилася назва «Весняна».
Цій музиці властива яскрава образність, а не звуконаслідування і натуралістичність.
Того ж 1801 року Бетховен
створив «Серенаду» Ре-мажор
для флейти, скрипки та альта.
У 1803-му Ф. К. Кляйнхайнц
зробив перекладення цього твору для флейти (або скрипки) та
фортепіано. Бетховен перевірив
і схвалив цю версію, тому її видали як його твір. Аранжування
незабаром набуло широкого поширення й отримало велику популярність, ставши вельми прибутковим для композитора.
Схоже, саме це почало турбувати відомого своєю порядністю Бетховена, який у листі

від 20 вересня 1803 року повідомив видавцеві в Лейпцигу,
що не він є автором цього аранжування, тому «хоч я його і переглядав, а місцями дуже ґрунтовно підправив, ніяк не можу
погодитися з тим, щоби Ви мені
приписали його авторство, бо в
цьому випадку збрехали б, а
крім того, у мене на подібну роботу абсолютно не вистачило б
ні часу, ні терпіння». Утім видавець не взяв до уваги побажання Бетховена, залишивши
його ім’я в титулі твору, який
прозвучить у концерті.
Унікальною у флейтовому репертуарі є «Інтродукція
та варіації» для флейти та фортепіано Шуберта на тему пісні «Зів’ялі квіти» з вокального
циклу «Прекрасна мірошниця».
Це один із нечисленних масштабних творів найвидатніших
композиторів світу, присвячених флейті, а також єдиний твір
Шуберта, у якому той використовує флейту як сольний інструмент, що пов’язано з особливостями задуму композитора. Поетична програма «Інтродукції
та варіацій» щільно пов’язана
з життєвими колізіями, які випали на долю композитора у
період їх написання — 1823—
1824 роки. Тоді він страждав
від хвороби, яка підкосила його
здоров’я. Це призвело до захворювання на тиф, що став причиною смерті Шуберта через чотири роки.
Ще у 1823-му під впливом

❙ Юрій Шутко.
❙ Фото з власного архіву.
поганого самопочуття митець
написав поетичний твір «Моя
молитва», в якому стверджував, що бачить свою загибель.
Тому просив Всевишнього прийняти його душу, котра важко
страждає, а після того збудувати новий світ, де пануватиме
любов. Тоді ж Шуберт закохався в одну зі своїх учениць — Кароліну Естергазі. Різниця становища незабезпеченого артиста і доньки графа Йоганна Карла Естергазі фон Галант відразу
зробила це кохання безнадійним. Але ніжне, стримане почуття перетворилося у сердечну дружбу.
Не можна недооцінювати і роль товариша Шуберта —
флейтиста Фердинанда Богнера,
який підтримував його у важкий період життя. Адже через
два місяці після написання вокального циклу «Прекрасна мірошниця» з’явилися флейтові
варіації. Музикант користувався «віденською флейтою» моделі
Г. Байра, цікавою властивістю

якої було розширення нижнього
регістру інструмента до «соль»
малої октави, тобто до ширшого
скрипкового діапазону.
«Це новаторство позначилося на флейтовому звучанні першої октави і збагатило трагічний твір композитора неповторним насиченим тембром,
надавши йому небувалого драматизму», — вважає виконавець Юрій Шутко. За його словами, цей надзвичайно складний у технічному і художньому
плані твір є квінтесенцією усієї
класичної музики, написаної
для флейти. «Адже композитору вдалося розкрити глибинну сутність цього інструмента,
звук якого являє собою божественну еманацію і змушує слухача задуматися над вічними питаннями людського існування:
сутності, свободи і відповідальності індивідуума, етичної позиції людини, долі особистості
в світі, віри і невіри, втрати і
набуття сенсу життя», — додає
виконавець. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

СПОРТ
Ілля Забарний
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«Життя триває, нічого страшного не сталося».

захисник ФК «Динамо» (Київ)

■ ФУТБОЛ

На різних полюсах
Кращі футбольні колективи України наразі не претендують
на високі місця в своїх «лігочемпіонських» квартетах
❙ Динамівцям не вдалося стримати «Баварію» та її лідера
❙ Роберта Левандовського.
❙ Фото з сайту ФК «Динамо» (Київ).

❙ У матчі проти «Інтера» донецький «Шахтар» здобув своє перше
❙ очко в цьогорічній Лізі чемпіонів.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Григорій ХАТА
Обидва українські учасники поточного групового етапу
Ліги чемпіонів після двох турів
мають у своєму активі по одному заліковому пункту. І такий
доробок не дозволяє їм посідати у своїх квартетах високі місця: столичні динамівці в групі
E — треті, натомість донецький
«Шахтар» нині — остання команда «пульки» D.

Після жеребкування було
зрозуміло, що з потраплянням
до весняної частини турніру і
київський, і донецький клуби
матимуть проблеми. Виглядало так, що «біло-синім» квитки до «плей-оф» доведеться виборювати в нерівній боротьбі з
«Баварією» та «Барселоною»,
а на «Шахтар» у протистоянні за два прохідні місця чекає
надскладне випробування «Інтером» та «Реалом».

Інф. «УМ»
Успішно провівши в 2012 році футбольне Євро, Україна готувалася прийняти й континентальний чемпіонат Європи з баскетболу, проте через війну на
Донбасі реалізувати ті плани не вдалося.
Проте від самої ідеї домашнього Євробаскету в нашій країні не відмовляються й
розраховують, що в 2025 році буде можливість стати однією зі співгосподарок
ЧЄ-2025.
А можливість реалізації цього проєкту днями в Україні обговорювали очільник ФІБА-Європа Тургай Демірель,
керівник ФБУ Михайло Бродський,
міністр спорту Вадим Гутцайт та Президент України Володимир Зеленський.
«Для мене це дуже важлива зустріч,
тому що спорт, і зокрема Євробаскет, —
це зараз один із важливих пріоритетів
для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити
об’єднують націю», — наголосив глава
держави.
У розмові з закордонним гостем Володимир Зеленський акцентував увагу
на тому, що Україна потребує спортивної інфраструктури та прикладів перемог вітчизняних чемпіонів. Право на
проведення Євробаскету-2025 дозволить нашій країні зробити серйозний
крок у питанні появи нових сучасних
арен.
Відправляючи до ФІБА-Європа заявку для прийому в якості одного з чо-

Власне, як і передбачалося,
високих результатів вітчизняні
флагмани на старті не демонструють. Щоправда, й не всі фаворити українських квартетів
підтверджують свій клас.
Приміром, «Барселона» в
нинішньому євросезоні взагалі
не схожа сама на себе. Хоча,
якщо згадати, що влітку каталонський клуб залишив її багаторічний лідер Ліонель Мессі, то
ігровий спад в його грі поясни-

ти нескладно. Утім відсутність
після двох турів зароблених
очок та забитих м’ячів свідчить
про справжню кризу нинішньої
«Барси».
Після двох стартових поразок у поєдинках з «Баварією»
та «Бенфікою» далі у розкладі
«гранатово-синіх»
спарені
матчі проти «Динамо», після
котрих стануть зрозумілими
перспективи цих колективів у
поточному євросезоні.
А поки обидві команди зализують рани після невдалих спарингів, проведених ними в другому турі. Каталонці в Лісабоні
пропустили одразу три «сухі»
голи від нової команди Романа Яремчука. Водночас київські динамівці отримали від «Баварії» п’ять м’ячів, після чого
Мірча Луческу заявив, що мюнхенський клуб занадто сильний
для «біло-синіх» опонент.
«Результат відображає те,
що відбувається на футбольному полі. Ще до гри я казав,
що «Баварія» — головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна
грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за
рахунок вертикальних передач
та індивідуальних дій. Це показали події другого тайму, коли
ми пішли відіграватися. Можна
сказати, що три або навіть чо-

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Група D. «Шахтар» — «Інтер» — 0:0, «Реал» —
«Шериф» — 1:2.
Турнірне становище: «Шериф»
— 6, «Реал» — 3, «Інтер», «Шахтар»
— 1.
Група Е. «Баварія» — «Динамо»
— 5:0, «Бенфіка» — «Барселона» —
3:0.
Турнірне становище: «Баварія»
— 6, «Бенфіка» — 4, «Динамо» —
1, «Барселона» — 0.
тири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли
ми виходили з оборони і далеко
відпускали м’яч, а «Баварія»
ловила нас на контратаках», —
зазначив румунський наставник «Динамо».
Що ж до «Шахтаря», то в
другому турі команда Роберто Де Дзербі розжилася своїми
першими очками на груповому
етапі, розписавши в Києві мирову з «Інтером». «Для нас це
дуже пристойний результат»,
— визнав очільник «гірників».
А от український наставник тираспольського «Шерифа» Юрій Вернидуб узагалі перебуває на сьомому небі від щастя, адже після двох турів у його
команди одноосібне лідерство й
сенсаційні перемоги над «Шахтарем» та «Реалом». ■

■ БАСКЕТБОЛ

Інфраструктурний стрибок
В Україні в 2025 році
хочуть прийняти частину
матчів фінальної частини
чоловічого Євробаскету
тирьох співгосподарів ЧЄ-2025, ФБУ
визначила приймаючими містами Київ
та Львів.
А задля отримання прав на проведення турніру в Україні має забезпечити наявність двох сучасних спортивних
арен. І Володимир Зеленський запевнив
Деміреля в тому, що наша країна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету.
Одним із суперників України в боротьбі за ЧЄ-2025 буде Росія, й, за словами Михайла Бродського, це — головний конкурент. «Мене там турбує в першу чергу Російська Федерація, все інше
ми подолаємо. Ми зобов’язані побудувати два зали. Ми збираємося побудувати
15-тисячник у Києві, а також 10-тисячник в іншому місті», — заявив очільник
ФБУ. ■

❙ В офісі президента України жваво обговорювали можливість проведення
❙ в Україні баскетбольного ЧЄ-2025.
❙ Фото з сайту fbu.kiev.ua.

Читайте
в наступному
номері:
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Паски на середній позначці
Перший варіант Держбюджету-2021 скорочує плановий дефіцит, збільшує зарплати, а також витрати
на суддів і правоохоронців

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ 2021

■ МЕТАМОРФОЗИ

Зі сцени — на подіум
Співачка Дуа Ліпа тепер ще й топмодель
В одній зі столиць європейської моди —
Мілані — завершився Тиждень моди, на якому «засвітилося» чимало зірок, причому як у
залі, так і на подіумі. Серед них і британська
співачка — 26-річна Дуа Ліпа, яка не лише
дефілювала по подіуму, а ще й стала обличчям рекламної кампанії осінньо-зимової колекції Дому Versace. Крім того, всі покази
цієї колекції на міланському дефіле проходили під мікси з хітів співачки.
Така стрімка кар’єра дівчини, що походить
з бідної і ще донедавна відсталої Албанії, яку
й на карті не кожен європеєць зумів би знайти, вражає: виконавиця пісень у стилі даркпоп
стрімко злетіла на світовий пісенний олімп,
адже її композиції лунають на радіостанціях
усього світу, а деякі альбоми виходять накладом у півтора мільйона екземплярів. Власне,
народилася дівчина вже у Великій Британії, у
Лондоні, в 1995 році, куди її батьки втекли з
Приштини від громадянської війни в Косово
(до речі, батьки довго вибирали ім’я донечці

і врешті зупинилися на Дуа, що означає албанською «я люблю» або ж «я хочу», що й
визначило наполегливий характер виконавиці в майбутньому).
Дівчинку ще в ранньому дитинстві
віддали в театральну школу Сільвії Янг, у
якій свого часу навчалися Ріта Ора, Емі
Уайнхаус, Сара Харрісон та інші зірки (база, отримана в цій школі, дала
можливість Дуа Ліпі успішно скласти
іспити в чотири (!) університети). Та
коли дівчинці виповнилося 12 років,
її сім’я переїхала на батьківщину, проте юнка висловила бажання повернутися в Лондон, адже тільки там бачила
можливості для подальшого розвитку. Жила
у друзів, підробляла в ресторанах, згодом,
завдяки яскравій зовнішності та хорошим
модельним параметрам (зріст дівчини —
173 см), почала зніматися для реклами, в
промороликах. Сьогодні Дуа Ліпа затребувана й успішна виконавиця, а віднедавна — ще й топмодель. ■
Дуа Ліпа.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №90

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 4 до 10 жовтня
Овен (21.03—20.04). Можливі вдалі
операції з нерухомістю. Не бійтеся найризикованіших проєктів і авантюр. Якщо ви скористаєтеся шансами, то ваше фінансове становище значно покращиться.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Телець (21.04—21.05). З’явиться можливість непогано заробити. Постане питання,
куди краще вкласти гроші. Уникайте проєктів,
що обіцяють швидкий прибуток. Особистi стосунки значно погiршаться.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Близнюки (22.05—21.06). Постраждають ті родини, де сiмейнi проблеми тягнуться
багато часу. Можна припустити розвиток конфліктів і навiть розлучення, оскiльки подружжя
не бажає поступатися один одному.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Рак (22.06—23.07). Уникайте розголосу
багатьох таємниць, бо це завдасть вашiй репутації великої шкоди і позбавить симпатії не
тільки близької людини, а й інших людей. Основою поведінки повинні стати обережність,
терпіння і мудрість.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

Лев (24.07—23.08). Багато представників цього знака можуть розраховувати на отримання кредиту, спонсорську допомогу, підтримку батьків або близької людини. Можливі
й вдалі операції з нерухомістю.
Дні: спр. — 19; неспр. — немає.
Діва (24.08—23.09). Стріла, випущена ранiше, потрапить просто в яблучко. Тиждень надзвичайно важливий для кар’єри i честолюбних прагнень. Що б ви не затівали — все
доведете до логічного кінця.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Терези (24.09—23.10). Ви продовжите
справу, розпочату минулого тижня, на вас чекають як удачі, так і розчарування. Бiльшiсть iз
вас планують переїзд або відкриття своєї справи. Навряд чи ці проєкти вдасться реалiзувати
найближчим часом.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Скорпіон (24.10—22.11). Зірки радять
сміливіше приймати рішення, брати на себе
відповідальність. Саме від цього залежить
ваше майбутнє. До складних моментів можна
віднести погіршення відносин зі старими партнерами і фінансовi проблеми.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

Стрілець (23.11—21.12). На цьому тижнi витрат буде багато, але й можливостей заробити грошi теж чимало. У декого витрати можуть бути пов’язані з бізнесом, а в інших — з
ремонтом оселi.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Козеріг (22.12—20.01). Ви ґрунтовно і
красиво будуватимете своє життя. На вашому прикладі колеги переконаються в простій
істині: до великої мети потрібно рухатися маленькими кроками.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Водолій (21.01—19.02). Небезпеки немає — попереду інші можливості та інші перспективи. Дорогу до успіху вам не доведеться
прокладати поодинці. Друзі, рідні, колеги по
роботі візьмуть участь у вашій долі й допоможуть досягти кар’єрних висот.
Дні: спр. — 13; неспр. — 16.
Риби (20.02—20.03). Новий професійний
виток дозволить піднятися ще на одну сходинку соціального успіху. Ви почнете новий проєкт,
який матиме продовження. Ви не скаржитиметеся на відсутність роботи — її буде стільки, що
на інші справи часу не залишиться.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19. ■

■ ПОГОДА
2—3 жовтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +14...+16. Пiслязавтра вночi +9...+11, удень +12...+14.

мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, удень +12...+14.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +14...+16.
Одеса: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +14...+16.

дощ

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +5...+7, удень +15...+17. Моршин: уночi +4...+6,
удень +14...+16.

Схід
Центр

00…00
+1...+6
00…00
+11...+16
+1...+6
+11...+16

00…00
+1...+6
00…00
+11...+16

+1...+6
+11...+16

сніг

00…00
Південь +1...+6
00…00
+12...+17
дощ,
гроза
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готелі. 4. Одна з найменших держав
світу. 5. Штучний камінь зi скла
чи кришталю. 6. Бойовий підрозділ «Правого сектору». 7. Авторитет, предмет обожнювання та наслідування. 11. Литовська назва річки
Двіна. 12. Твердження, що вимагає
доведення. 14. Закопане в землю
золото. 16. Один зі списків (варіантів) старослов’янської пам’ятки, що
відрізняється від інших списків цієї
ж пам’ятки мовними особливостями.
17. Псевдо Містера з оперети «Принцеса цирку». 18. Перший мореплавець. 22. Давньогрецька ваза. 23.
Біла святкова скатертина. 24. Ім’я
відомої фітнес-тренерки з проєкту «Зважені та щасливі». 25. Форма написання літер при друкові. 26.
Цупка глянсувата шовкова або бавовняна тканина. 29. Прісноводна «вусата» риба. 30. Переможець
кози в казці про зайчикову хатку. ■
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По горизонталі:
1. Бог-громовержець у давніх
слов’ян. 5. «... вишневий коло хати,
хрущі над вишнями гудуть» (Тарас Шевченко). 8. Гравюра на міді
або цинку з малюнком, протравленим кислотами. 9. Яйце латиною,
яке зустрічається в різних сентенціях. 10. Хрещений сина чи доньки.
11. Навчально-адміністративне управління факультетом. 13. Головна
премія Американської кіноакадемії.
15. У давньогрецькій міфології бог
західного вітру, легкий і приємний
вітерець. 17. Заряджений атом або
молекула. 19. Степова антилопа з незвичним «хоботком». 20. Пластикова чи металева рамка, в якій тримаються скельця окулярів. 21. Японська холодна зброя типу стилета. 23.
Оголошення. 25. Один із керівників
Севастопольського збройного повстання 1905 року, чиїми «дітьми»
були Паніковський і Шура Балаганов. 27. Стилістична фігура в поезії, що полягає в повторенні однакових слів на початку кожного рядка
чи однакових рядків на початку кожного катрена. 28. Сировина для виготовлення суші та саке. 30. Підвищення морського дна на мілководді. 31. Офіційно встановлений розмір оплати чи оподаткування чогось.
32. Складка шкіри, в якій кенгуру виношує свою малечу. 33. Довгий мисливський собака.
По вертикалі:
1. Зерно для курчат. 2. Місто
мрії Остапа Бендера. 3. Кімната в

Стара панi, обходячи священнослужителя, виходить iз церкви,
пiдбадьорюючи себе словами:
— Тепер я можу бігти.
— Невже до цієї служби ви були
паралізовані і вам так вона допомогла? — зацiкавився пiп.
— Так ні, просто ви так довго
читали свої молитви, що я можу не
встигнути на свій автобус.
***
— Іване, що ти робиш?

— Готую їжу.
— А що готуєш?
— Коли почав, начебто був
суп.
***
Маленький хлопчик присутнiй
на суді, де його батьки розлучаються. Суддя запитує:
— Скажи, з ким хочеш жити —
з татом чи мамою?
— Залежить від того, кому
дiстанеться комп’ютер.
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