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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,118 грн 

1 € = 31,824 грн

1 рос. руб. = 0,428 грн

Париж і Нью-Йорк 

вважали одними 

з кращих «Березіль» 

і вистави 

українського театру

Вперше за більш ніж 

три роки Київ відвідала 

Ангела Меркель

стор. 5» стор.14»

У 2017 році 

найбільше посвідок 

на проживання у 

Європейському 

Союзі отримали 

українці та сирійці

стор. 13»

Свої серед чужих

Цитадель Батуринської фортеці зберігає пам’ять про славу Гетьманської столиці, не забуваючи про різню, яку російський цар влаштував оборонцям українських інтересів  310 років тому.
Фото з сайта ytimg.com.

❙
❙

У світлі Курбаса

стор. 4»

Канцлер 
по-київськи 

Батурин переміг!
Нищення російським царем гетьманської 
столиці 310 років тому стало уроком історії, який 
допоміг Україні постати незалежною державою
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«Реалізація Мінських угод усіма сторонами відіграє ключову роль у досягненні мирного вирішення 

конфлікту на сході України. І в цьому контексті так звані «вибори», які будуть проведені 11 

листопада в так званих Донецькій і Луганській народних республіках, суперечать духу і букві 

Мінських угод, які містять конкретні положення щодо організації місцевих виборів у регіоні».

Майя Косьянчич
речниця ЄС з питань зовнішньої та 

безпекової політики

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
на закупів-
лю книжкової 

продукції будуть надані Українському інститу-
ту книги — такий проект затвердили в Кабміні, 
розповіли представники інституту.

120  млн.
гривень
на юридичну підтрим-
ку українських грома-

дян, які потрапили в біду на окупованих тери-
торіях, планують виділити з державного бюдже-
ту, заявила перший заступник голови ВРУ Іри-
на Геращенко. 

міжнародних та 
європейських 
стандартів 

на рік (до 2021 року) має намір приймати Кабмін, за-
значив перший віце-прем’єр-міністр — міністр еконо-
мічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

українських підприємств 
можуть потрапити під санкції РФ, 
повідомило джерело в Кабміні 
Росії.

місце
займає Ук-
раїна в рей-

тингу Всесвітнього банку, щодо лег-
кості ведення бізнесу, таку інформа-
цію оприлюднено згідно з даними 
цього поважного банку.

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

90 млн. Близько  360 71-шеПо 1,5 тис. 

АГІТПРОП

«Ватні» 
книжки
Заробляють і на незаконно 
ввезених із РФ виданнях, 
допоки не оштрафують
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Парадоксальна ми країна — у нас iде війна на сході 
з російським «братом» за виживання країни, а ми в цей 
час торгуємо й співпрацюємо з... окупантом. Ось лише 
два приклади, з якими випадково зіштовхнувся: в Києві 
в автоцентрі поблизу м. Лісова салон «забитий» росій-
ськими «Ладами» різних моделей. Або ж у Монастири-
щі, що на Черкащині, продаються 95-ватні лампочки, ви-
готовлені в РФ. 
 Найбільше вражають масштаби книжкової торгівлі з 
окупантами, причому офіційної: в Україну «пливуть» ти-
сячі видань із накладами від кількох тисяч до кількох де-
сятків тисяч примірників, дозволи на які видають у Держ-
комтелерадіо, щоправда, фільтруючи цей потік від неза-
вуальованої російської пропаганди. А несумлінні продав-
ці приторговують і забороненими книжками, які, на їхню 
думку, дають більший «навар». 
 Нещодавно під час проведення за участі СБУ заходів 
у Львові щодо виявлення та припинення незаконної реалі-
зації книжкової продукції, завезеної з РФ без дозвільних 
документів, адміністративно-господарські санкції засто-
совано до суб’єктів господарювання — таких собі ФОПів 
Ю. Козака та Н. Стасів. Книжки, які розповсюджували без 
дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприєм-
ців накладено адміністративно-господарські штрафи в 
розмірі 37 тис. 230 грн. (у разі повторного порушення 
чинного законодавства сума штрафу становитиме вже 
186 тис. 150 грн.).
 Рішення про накладення адміністративно-госпо-
дарського штрафу підлягає виконанню з моменту його 
винесення, але не пізніше 15 робочих днів iз дати його 
отримання суб’єктом господарювання, щодо якого воно 
винесено. Штраф може бути оскаржено суб’єктом госпо-
дарювання впродовж 10 робочих днів iз дня отримання.
 Не так давно аналогічні рейди було проведено на сто-
личній Петрівці й у Харкові: в обох містах теж не обійш-
лося без «улову».
 Станом на 30 жовтня уповноваженi посадовi особи 
Держкомтелерадіо склали 23 протоколи про накладення 
адміністративно-господарських штрафів, загальна сума 
яких становить майже 900 тис. грн. Усю незаконно вве-
зену видавничу продукцію вилучено з обігу.
 Нагадаємо, що з 1 січня минулого року набув чин-
ності Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо обмеження доступу на український 
ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського 
змісту». Згідно з ним, видавничу продукцію, що має по-
ходження або виготовлена та/або ввозиться з території 
держави-агресора, тимчасово окупованої території Украї-
ни, може бути ввезено на митну територію України та роз-
повсюджено на її території за умови наявності відповід-
ного дозволу, крім видавничої продукції, яку ввозять гро-
мадяни в ручній поклажі або супроводжуваному багажі 
загальною кількістю не більше 10 примірників. 
 Видавничу продукцію, ввезену в Україну після 1 січ-
ня 2017 року в Україну без відповідного дозволу, вилуча-
ють iз торговельної мережі. На суб’єктів господарювання 
накладають адміністративно-господарський штраф у роз-
мірі 10 мінімальних заробітних плат за кожен випадок та-
кого розповсюдження, вчиненого вперше, та в розмірі 50 
мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок 
такого розповсюдження. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення потерпілої від Чорнобильської катас-
трофи (категорії 4) серії В-П №201952 від 30.08.93, ви-
дане Київською обласною державною адміністрацією на 
ім’я Орєхова Ольга Іванівна, вважати недійсним.

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж останньої доби 
жовтня в зоні ООС ворог 24 
рази відкривав вогонь по пози-
ціях наших військ. При цьому 
противник п’ять разів засто-
сував озброєння, заборонене 
Мінськими домовленостями. 
Російські окупаційні війсь-
ка вели прицільний вогонь 
із гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. Крім 
того, на Луганському напрям-
ку, поблизу населеного пунк-
ту Нижнє, вночі ворог обстрі-
ляв опорні пункти Об’єднаних 
сил з артилерії калібру 122 мм 
i приблизно в той же час від-
крив вогонь у районі Кримсь-
кого з мінометів калібру 82 та 
120 мм.
 Два випадки застосуван-
ня окупантами мінометів 
зафіксовано також побли-
зу Золотого. Крім того,  во-

рог здійснював обстріли на-
ших позицій у районах насе-
лених пунктів Новоселівка 
Друга, Авдіївка, Піски, Но-
вотроїцьке, Березове, Ново-
михайлівка, Старогнатівка, 
Павлопіль, Водяне, Гнутове, 
Лебединське та Широкине. 
Вогонь iз важкого озброєння 
в цих випадках не вели.
 У ході бойових дій пора-
нено двох військовослужбов-
ців зі складу Об’єднаних сил. 
За даними розвідки, в середу 
поранено чотирьох «іхтам-
нєтів».
 Станом на ранок 1 листо-
пада зафіксовано обстріл по-
зицій Об’єднаних сил у райо-
ні Авдіївки з автоматичних 
гранатометів, великокалі-
берних кулеметів і стрілець-
кої зброї. Втрат iз нашого 
боку немає.
 Тим часом в ОРДЛО го-
туються до так званих «ви-
борів», які заплановані  на 

11 листопада. Таке «волеви-
явлення»  суперечить «духу 
і букві» Мінських угод. У 
середу в Брюсселі відбувся 
брифінг, на якому речниця 
ЄС iз питань зовнішньої та 
безпекової політики Майя 
Косьянчич різко засудила ці 
наміри й нагадала, що у вере-
сні Євросоюз оприлюднив за-
яву, яка дуже чітко відобра-
жає позицію ЄС щодо прове-
дення так званих «ви борів» 
на тимчасово окупованих те-
риторіях східної України. 
«Реалізація Мінських угод 
усіма сторонами відіграє 
ключову роль у досягненні 
мирного вирішення конфлік-
ту на сході України. І в цьо-
му контексті так звані «виб-
ори», які будуть проведені 11 
листопада в так званих До-
нецькій і Луганській народ-
них республіках, суперечать 
духу і букві Мінських угод, 
які містять конкретні поло-

ження щодо організації міс-
цевих виборів у регіоні», — 
сказала Косьянчич.
 Представниця Євроко-
місії додала, що ЄС повніс-
тю підтримує суверенітет, не-
залежність i територіальну 
цілісність України, та закли-
кала Росію вплинути на сепа-
ратистів для збереження ре-
алізації мінських угод. «Необ-
хідно уникати всіх кроків, які 
перешкоджатимуть реаліза-
ції Мінських домовленостей. 
Ми очікуємо, що Росія пов-
ністю використає свій вплив 
на сепаратистів у цьому пи-
танні», — сказала вона.
 Вісім держав-членів 
ООН, які є нинішніми та 
майбутніми членами Ради 
Безпеки ООН, оприлюдни-
ли спільну заяву, в якій за-
судили плани проведення 
так званих «ви борів» на оку-
пованих Росією територіях 
східної України. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Коли мова заходить про 
українсько-польські відно-
сини, насамперед згадують-
ся протистояння між наши-
ми державами. Одні згадують 
Листопадовий чин, наслідком 
якого було звільнення Львова 
і створення Західно-Українсь-
кої Народної Республіки. 
Інші — польсько-українсь-
ке протистояння на Волині 
у 1943-му. Треті — про акції 
«Вісла» та «Захід», унаслідок 
яких тисячі українців і поля-
ків були насильно виселені зі 
своїх історичних територій.
 Утім українсько-польські 
відносини знають і випадки 
тісної співпраці, яка будува-
лася на засадах не ворожнечі, 
а користі для обох народів. 
Тут можна згадати і Брестсь-
кий мир та звільнення Києва 
в 1920 році, і «Диво на Віслі», 
коли 6-та Січова дивізія УНР 
під командуванням генерал-
хорунжого Марка Безручка 
зупинила під Замостям ар-
мію Будьонного і врятува-
ла Польщу від більшовиків, 
і Грубешівську операцію в 
часи Другої світової, коли ук-
раїнське та польське підпілля 
об’єднали зусилля в боротьбі 

проти радянського агресора. 
 Саме про такі уроки спів-
праці розповідає виставка 
«100 років сусідства: Украї-
на і Польща», яку Українсь-
кий інститут національної 
пам’яті відкрив на Хрещати-
ку. Виставка звертає увагу на 
історичні паралелі, які мож-
на простежити в долі обох дер-
жав за останні сто років. І та-
ких чимало: і Україна, і Поль-
ща пережили визволення від 
імперського поневолення та 
відродження своєї національ-
ної держави, гніт нацистсько-
го та комуністичного тоталі-
таризмів, і, врешті, повторне 
відновлення державності піс-

ля краху комунізму. 
 Виставка складається 
з 20 банерів, присвячених 
ключовим етапам українсь-
ко-польських відносин, по-
чинаючи від Першої світової 
і до сьогодення, демонструю-
чи історичні паралелі. Зокре-
ма, цікавим є порівняння Ук-
раїнських січових стрільців 
та Польських легіонів Піл-
судського, польського під-
пілля 1920-30-х років з ук-
раїнським, діяльності Армії 
Галлера та сірожупанників/
синьожупанників, процесів, 
які супроводжували звіль-
нення від комуністичного 
рабства та відродження на-

ціональної держави кінця 
1980-х — початку 1990-х 
років в обох країнах.
 Історичні паралелі мож-
на простежити не лише через 
історичні події, а й через долі 
окремих особистостей, іноді 
навіть з однієї родини. Яскра-
вий приклад останнього — 
брати Андрей та Станіслав 
Шептицькі, один з яких був 
очільником Української гре-
ко-католицької церкви, а ін-
ший — відомим польським 
генералом, міністром оборо-
ни Польщі. 
 Виставка «100 років 
сусідства: Україна і Поль-
ща» дозволяє глибше зро-
зуміти причини та наслідки 
історичних процесів, які пе-
режили обидві країни. «Цьо-
горіч Україна і Польща від-
значають століття віднов-
лення незалежних держав. 
Наші народи пройшли схо-
жий історичний шлях і це 
має сприяти порозумінню 
між нами сьогодні. Бо ми-
нуле — це вже минуле, і ми 
його не змінимо. А яким 
буде наше майбутнє — зале-
жить від нас. І ці уроки тре-
ба засвоїти, бо, як показує іс-
торія, завжди, коли українці 
воювали з поляками, вигра-
вала третя сторона», — за-
значив на церемонії відкрит-
тя голова Українського інс-
титуту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович.
 Виставка демонструва-
тиметься до середини січня. 
Досить часу, щоб вивчити її і 
зробити певні висновки й ук-
раїнським політикам, і поль-
ським. ■

НА ФРОНТІ

Вісімка проти псевдовиборів в ОРДЛО
У ЄС різко засудили намір провести в листопаді «волевиявлення» 
на окупованих територіях

■

«Україна і Польща мають шукати те, що нас об’єднує, а не те, що 
роз’єднує», — переконаний віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
Фото Олени ХАЛІМОН.

❙
❙
❙

ДО ДАТИ

«Сто років сусідства»
На Хрещатику відкрилася виставка, присвячена 
українсько-польським стосункам

■



3УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЛИСТОПАДА 2018ІнФорУМ

становить
фактична забезпеченість аграріїв 

міндобривами, за словами заступника директора 
Національного наукового центру «Інститут аграр-
ної економіки» НААН Віталія Саблука.

65% місце
посіла Україна серед 88 

неангломовних країн за рівнем знання ан-
глійської мови, про це свідчить міжнарод-
не дослідження володіння рівнем інозем-
ної English Proficiency Index.

нові міжнародні 
авіарейси 

запускають з аеропортів України, йдеться на  
профільному порталі Lowcostavia.

медалями
до України повернулася 

національна збірна військовослужбовців 
Invictus Games із міжнародних змагань в 
Австралії, розповіли в Укрінформі. 

медалей
вибороли українські воїни 

на марафоні морської піхоти в США, 
повідомила прес-служба посольства 
України у США.

43-тє 22 Із 20 8
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ФЕСТ

«Корона Карпат» 
забронзовіє
У Трускавець на свято кіно їде 
Ада Роговцева
Євдокія ФЕЩЕНКО

 У перший день листопада у всесезонно курорт-
ному Трускавці із його цілющою водичкою, за со-
тню кілометрів від Львова, стартував VII Міжнарод-
ний кінофестиваль «Корона Карпат». Дві конкурсні 
програми — національного кіно і короткого метру та 
«дипломних робіт» — це справжній огляд національ-
ного кінематографа останніх двох років упродовж чо-
тирьох насичених показами днів. Загалом покажуть 
близько тридцяти українських фільмів. До створення 
окремих, які ввійшли до конкурсної програми націо-
нального кіно, окрім України, доклали зусиль Поль-
ща, Франція, Італія, Македонія, Ісландія.
 Гендиректор «Корони Карпат» Олег Карпин каже: 
«Цьгоріч фестиваль трохи змінив формат — ми роби-
мо свято українського кіно. У нас величезна українсь-
ка програма. Зокрема, глядачам покажуть 9 повно-
метражних українських фільмів та 11 короткомет-
ражних і дипломних кіноробіт».
 У кінопалаці «Злата» першою ластівкою фестива-
лю цього разу стала комедія «Герой мого часу» режи-
серки Тоні Ноябрьової — історія «маленької» люди-
ни, яка приїхала підкорювати столицю. Стрічка була 
визнана найкращим українським фільмом на міжна-
родному Одеському кінофестивалі, а Тоня Ноябрьова 
отримала Золотого Дюка за найкращу режисуру.
 Першого дня фестивалю взагалі багато сміялися, 
часто звертаючи увагу на філософські підтексти. Бо 
показували ще українсько-італійський комедійний 
фільм «Ізі» Антоніо Маньяні (деякі епізоди кіностріч-
ки були зняті на Львівщині, недалеко від Східниці). 
Ця кінотрічка завоювала гран-прі на 35-му Annecy 
Cinema Italien-2017 (Франція), а на 75-му Венецій-
ському міжнародному кінофестивалі була відзначе-
на премією Kineo Diamond Award. 1 листопада до кі-
ноглядачів завітали і «Шляхетні волоцюги» — фільм 
Олександра Березаня про львівських батярів, який 
став предметом скандалу ще до виходу на широкий 
екран, бо в кожного своя правда про міську субкуль-
туру недавніх часів. 
 Другий фестивальний день — це, найперше, ар-
гентинська комедія-мелодрама «Я вийшла заміж за 
недоумка» Хуана Таратуто. Разом із цим фільмом в 
аргентинській програмі, вже не вперше наданій по-
сольством Аргентинської Республіки в Україні, пока-
жуть «Бетібу» Мігеля Коана і мультфільм «Чарівний 
футбол» Хуана Хосе Кампанелли. Також у цей день 
на прохання трускавчан та дрогобиччан на фестивалі 
буде показана екранізація повісті Кузьми Скрябіна 
«Місто, в якому не ходять гроші» режисерки Ганни 
Третяк. 
 Нікого не залишать байдужими «Припутні» Ар-
кадія Непиталюка, який на 8-му ОМКФ взяв спе-
ціальну відзнаку журі Національної конкурсної про-
грами й отримав нагороду в номінації «Краща режи-
серська робота» в категорії «Повнометражний фільм» 
на Міжнародному кінофестивалі про гуманітарні про-
блеми людства у Болгарії; повнометражний дебют ук-
раїнської режисерки Марисі Нікітюк «Коли падають 
дерева», створений у копродукції з Польщею і Маке-
донією, та українсько-ісландсько-французька стріч-
ка Бенедикта Ерлінгссона «Гірська жінка на війні», 
номінована на «Оскар».
 У рамках фестивалю заплановано творчий вечір 
Ади Роговцевої та Катерини Степанкової, присвяче-
ний 90-літтю від дня народження Костянтина Степан-
кова. До речі, вхід на вечір «Мій Костя» буде безкош-
товним. Так само вільний вхід для всіх бажаючих на 
показ дуже проникливого фільму з численними фото- 
і відеокадрами про життя і трагедії у 1920-1930-х в 
УРСР «Будинок Слово» Тараса Томенка — володаря 
української національної кінопремії «Золота дзиґа» 
в категорії «Найкращий документальний фільм».
 Після встановлення бронзової плити на Алеї кі-
нослави VII Трускавецький міжнародний кінофести-
валь «Корона Карпат» завершиться нагородженням 
переможців та переглядом фільму-переможця. ■

■Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Близько двох тисяч людей з усіх 
куточків України вийшли під Каб-
мін на заклик Олега Ляшка, щоб ска-
зати «ні» підвищенню ціни на газ і та-
рифів на «комуналку». Обурюються 
й тим, що навіть за новими тарифами 
тепло в оселі та соціальні об’єкти в ба-
гатьох містах досі не дали!
 «Ми не хочемо обирати між тим, 
щоб зігрітися, полікуватися чи поїс-
ти. Ми хочемо запитати у чиновни-
ків: як прожити на 1500 гривень 
пенсії і 3000 гривень зарплати і при 
цьому заплатити за «комуналку?» — 
скаржилися люди, більшість з яких 
— пенсійного віку.
 Виступаючи перед мітингуваль-
никами, Олег Ляшко наголосив: 
штучне підвищення тарифів — це ре-
зультат таємної змови Президента, 
уряду і МВФ.
 «Влада розповідає, що альтерна-
тиви підвищенню цін на газ немає. 
Альтернатива є! Цю альтернативу 
пропонує наша команда. Це знижен-
ня цін на газ, перерахунок заробітних 
плат, підвищення пенсій, інвестиції в 
економіку, нові робочі місця, дешеві 
кредити для національного виробни-
ка. Щоб торгувати не сировиною, не 
землею, не національними інтереса-
ми, а готовою продукцією — тим, що 
виготовляємо. Тому сьогодні ми по 
всій Україні збираємо мітинги, щоб 
сказати «ні» грабіжницькій політи-
ці Президента Порошенка і його вла-
ди, «ні» підвищенню цін на газ, «ні» 
знеціненню зарплат і пенсій україн-
ців, «ні» підвищенню цін на «кому-
налку», ліки та продукти харчуван-
ня!» — наголосив Ляшко.
 Учасники мітингу ухвалили резо-
люцію до уряду. Серед вимог — зни-
ження ціни на газ, повернення пра-
ва на субсидії всім, хто їх потребує, 
збільшення соціальної норми спо-
живання газу до 2400 кубів на сезон 
— щоб прості українці платили мен-

ше, ніж власники маєтків.  А також 
— встановлення лічильників за держ-
рахунок, проведення масштабної 
енергомодернізації і найголовніше — 
підвищення зарплат і пенсій україн-
цям. Лідер Радикальної партії відніс 
документ особисто Прем’єру. Зай-
шовши до кабінету Володимира Грой-
смана, Олег Ляшко відзначив, що там 
дуже спекотно, а доторкнушись до ба-
тареї, ледь не обпік руку. 
 «Ви сьогодні керуєте країною. Так 

от, зробіть так, щоб були теплі лікар-
ні, школи і дитсадки. А коли теплий 
кабінет в уряді, а лікарня холодна — 
щось не так з управлінням! Нам не 
треба Африки в чиновницьких кабі-
нетах  — зробіть тепло людям!» — за-
кликав Ляшко Гройсмана.
 Про зустріч з очільником уряду 
лідер Радикальної партії відзвітував 
перед мітингувальниками. Пообіцяв 
продовжити боротьбу за їхні права, 
якщо уряд не виконає всі вимоги. ■

ПРОТЕСТ

У лікарнях — зимно, 
а в Кабміні — Африка!
Поки в людей батареї холодні, чиновники не повинні 
сидіти в теплі, — переконаний  Олег Ляшко

■

Олег Ляшко пообіцяв людям, що доб’ється справедливих тарифів на «комуналку».❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському Палаці одружень відкрили 
сучасний реєстраційний сервіс нового формату 
Open Space, базовими засадами у роботі якого 
є відкритість, підвищений комфорт для відвіду-
вачів та максимальна швидкість обслуговування. 
Про це «Україні молодій» повідомили в Черкась-
кій обласній державній адміністрації.
 Відтепер завдяки функціонуванню електрон-
ної черги, наявності банківських терміналів, отри-
мати послуги в сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану — реєстрація народження, ви-
дача повторних свідоцтв, витягів із державних 
реєстрів — можна за лічені хвилини. 

 За словами заступника голови Черкаської 
облдержадміністрації Сергія Овчаренка, просто-
та та функціональність — ось основні принци-
пи роботи нововідкритого Open Space. «Це ще 
один крок наближення послуг до людей, — каже 
чиновник. — І приємно, що Черкаси увійшли до 

переліку міст, де запрацював такий «відкритий 
простір».  Відтепер жителі Черкащини отримува-
тимуть необхідні їм послуги без черг та за при-
нципом «єдиного вікна». 
 Щойно відкритий Open Space у Черкасах — 
22-й в Україні. ■

СЕРВІС

Комфортне «вікно»
У Черкасах відкрили сучасний реєстраційний центр

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Уперше про безпеку в 
харківських школах чи-
новники заговорили у трав-
ні цього року, коли в одно-
му з навчальних закладів 
міста було розпилено от-
руйний газ. Тоді до лікар-
ні потрапило 37 дітей, але 
знайти зловмисника ви-
явилося не так уже й лег-
ко. У результаті міськви-
конком прийняв рішення 
обладнати всі освітянські 
будівлі відеокамерами ос-
таннього покоління. 
 «Вдосконалені техноло-
гії дозволять не тільки вести 
спостереження за тим, що 
відбувається по периметру 
школи, на спортивних май-
данчиках і стадіонах за-

гальноосвітніх навчальних 
закладів, а й будуть архіву-
вати відеоматеріал, — пові-
домив перший заступник 
мера Ігор Терехов. — Ар-
хів із цих камер зберігати-
меться до 30 днів. Надалі ві-
део зі шкільних камер буде 
надходити до системи Єди-
ного ситуаційного центру, 

над створенням якого ми 
зараз працюємо. Це дозво-
лить швидко реагувати на 
будь-які надзвичайні ситу-
ації, що можуть трапитися 
у школах».
 На сьогодні техніч-
ні новинки вже отримали 
120 найбільших навчаль-
них закладів міста, але на-

ступного року відеокамери 
з’являться скрізь. Більше 
того, після інциденту в кер-
ченському коледжі батьки 
надіслали до мерії петицію 
з проханням встановити у 
школах рамкові металоде-
тектори, турнікети з систе-
мою відеоспостереження та 
кнопки екстреного викли-
ку поліції. Збір підписів на-
разі активно триває. 
 Поки що чиновники 
дали «добро» лише на «три-
вожні кнопки» біля робо-
чих місць учителів та ви-
хователів. Крім того, як за-
значив перший віце-мер, із 
початку навчального року 
всі школи були взяті під 
охорону. З міського бюд-
жету на ці цілі вже виділе-
но кошти. ■

БЕЗПЕКА

Школа як фортеця
Навчальні заклади Харкова 
обладнають сучасними системами 
відеоспостереження

■
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Віталій МАМАЛАГА, 
старший науковий співробітник НІКЗ 
«Гетьманська столиця»
Батурин

Невпинний плин часу з кожним роком 
віддаляє нас від того драматичного дня 
2 листопада (за юліанським календарем) 
1708 року, коли під ударами московсь-
ких шабель загинула славна гетьмансь-
ка столиця — Батурин. Із кожним роком 
ми стаємо все далі від тих великих та 
трагічних подій, але пам’ять наша жива, 
а це означає, що оборонці Батурина пе-
ремогли!

Тактика випаленої землі Петра І
 Передісторія цих подій така. 1700 року 
очолюване Петром I Московське царство 
розпочало черговий етап своєї експансії, 
цього разу в напрямку Північної Євро-
пи, вступивши у Велику Північну війну, в 
якій головним супротивником Росії було 
Шведське королівство. Лише у російських 
та радянських підручниках ця війна була 
для Росії оборонною й зводилась фактич-
но тільки до будівництва на «звільнених» 
землях Санкт-Петербурга та Полтавської 
битви. 
 Насправді ж абсолютно більша части-
на цієї війни пройшла в Європі — у При-
балтиці, Речі Посполитій та навіть ні-
мецьких землях — Саксонії, Померанії, 
Мекленбурзі. Перший етап війни склав-
ся для царя вельми невдало, московське 
військо раз-по-раз зазнавало поразок від 
шведського короля. І тому Петро I вдався 
до тактики випаленої землі. В Європі він 
поводив себе як справжній господар, зали-
шаючи шведів, а разом із ними і місцеве 
населення, без їжі, житла та фуражу. 
 До літа 1708 року шведському коро-
лю Карлу XII нарешті вдалося витісни-
ти Петра I із Центральної Європи, а далі 
його шлях пролягав на Москву. Та Петро I 
продовжує використовувати свою такти-
ку, і Карл XII, який протиставив цій так-
тиці царя широкий маневр, змушений по-
вернути до України. У жовтні 1708 року 
шведська армія вступає на територію Ук-
раїнської козацької держави, а від царя 
українським урядовцям летять накази 
нищити своє майно і відступати разом із 
російським військом: «Не точию хлеб или 
фураж, но и строение жгите, дабы под сей 
холодной час неприятель не имел ниче-
го себе выгодно», «Все пред неприятелем 
жечь, не щаде отнють ничево!» 
 Перед шведами на українські землі за-
ходить московське військо. «Источники 
питьевой воды приводились в негодность 
(разрушены, закопаны, забросаны пада-
лью), угонялся скот, выжигались плодо-
носные сады и поля с неубранными по-
севами» — так російський історик не без 
схвалення описує дії московських вояків 
в Україні. Перемога, на його думку, до-
рожча. 
 Виграшно для Росії: її молодий та енер-
гійний цар входить в історію як видатний 
переможець, а країна отримує порти на 
Балтиці. Та до чого тут Україна? Чому за 
амбіції російського царя український на-
род має платити кров’ю, сльозами і страж-
даннями своїх дітей? Для гетьмана Мазе-
пи вибір був очевидним — треба рятува-
ти свою країну. Виходячи з інтересів ук-
раїнського народу, гетьман переходить 
на бік шведів. І це надзвичайно розлюти-
ло царя, бо такий крок гетьмана просто не 
вкладався в його картину світу. 

Війна без визнання факту війни 
 На наступний же день після того, як 
Петру I стало відомо про союзницькі дії 
Івана Мазепи, розпочалася кампанія 
шаленої пропаганди з метою демонізації 
гетьмана та дискредитації його вчинку. 

Але серед людей, які уважніше придив-
лялись до постаті гетьмана, завжди було 
розуміння його дій, навіть серед росіян. 
Наприклад, відомий декабрист Конд-
ратій Рилєєв щиро вклав в уста Мазепи 
такі слова:
«И Пётр и я — мы оба правы;
Как он, и я живу для славы.
Для пользы родины моей...»
 Утім ідеологічні битви розгорнуть-
ся пізніше, а на початку листопада 1708 
року більше важила зброя. За наказом 
царя Олександр Меншиков із двадцятьма 
тисячами вояків підійшов до Батури-
на. Російські автори у притаманному їм 
стилі тепер кажуть про ті події так: «Для 
этой операции был выделен специаль-
ный мобильный отряд, который двинул-
ся к Батурину форсированным маршем с 
задачей убедить гарнизон сдаться» (!). А 
20-тисячна чисельність корпусу, мабуть, 
мала сприяти «переконливості» царсько-
го генерала. 
 Як це не смішно, але підійшовши до 
Батурина, Меншиков справді почав не з 
силового варіанта дій, а з «замилювання 
очей» його оборонцям. Річ у тім, що від-
критого розриву між царем та гетьманом 
не було й обидві сторони якийсь час роби-
ли вигляд, що нічого не сталося, що про-
тистояння між ними немає. Тобто і тоді, 
310 років тому, йшла війна без визнання 
факту війни з обох боків. 
 Уже знаючи напевне про перехід Ма-
зепи на бік шведського короля, московсь-
кі урядовці зверталися до керівників обо-
рони Батурина з такими пропозиціями: 
«указал великий государь во оной замок 
[Батурин] для лутчаго отпору неприяте-
лю в тот гарнизон прибавить к малорос-
сийским ратным людям полк великорос-
сийской пехоты. И того ради надлежит 
господину полковнику Чечелю в тот за-
мок немедленно великороссийских лю-
дей впустить». Керівники оборони Бату-
рина відмовилися від таких пропозицій у 
тому ж стилі, пославшись на відсутність 
удома батька-гетьмана. 
 Тоді Меншиков висунув прямий уль-
тиматум здати йому фортецю. Отримавши 
відмову, він почав штурм Батурина. При-
близно півтори доби продовжувались бої 
на стінах. Оборонцям гетьманської столи-
ці вдалося відбити всі атаки. Росіяни мали 
не багато часу, бо гетьман разом зі швед-
ським королем уже наближався до міста. 
Врешті, Меншиков вимушений був навіть 
відступити на протилежний берег Сейму. 
Тоді здавалось, що Батурин вистояв. 
 Але так здавалося лише одну ніч, 
адже знайшовся зрадник. Ним став один 
із керівників оборони — наказний при-
луцький полковник Іван Ніс. Він уже на-

вздогін відступаючому Меншикову від-
правив одного зі своїх підлеглих на пріз-
вище Соломаха. Той повернув Менши-
кова, вказавши йому на потаємний хід. 
Зрадником був не один Ніс, він мав спіль-
ників, які за наступну ніч «прикривши» 
десант меншиковців до фортеці, дали 
йому можливість накопичити вже в се-
редині міста серйозний плацдарм. 
 Наступного ранку, ще затемна, Мен-
шиков завдав удару з двох боків — зсе-
редини та ще з трьох напрямків на сті-
нах. Зрозуміло, що це було надто неочі-
кувано та швидко перетворило оборону 
на різню. За оцінками сучасних істори-
ків, тоді в Батурині було вбито від деся-
ти до чотирнадцяти тисяч людей. Росія-
ни нищили всіх підряд, у тому числі жі-
нок і дітей, це була справді показова ка-
ральна акція з метою залякати Україну.

В українських церквах співали 
«за царя»...
 Звірячу жорстокість Москва ефектив-
но поєднувала з «промиванням мізків». І 
головним соратником царського режиму в 
цьому була церква. «Тлетворное влияние» 
Московської церкви стало однією з голо-
вних причин поразки виступу гетьмана 
Мазепи, адже в церквах співали «за царя». 
Треба підкреслити, що п’ятдесят років, 
які пройшли від Хмельницького до Ма-
зепи, Москва не сиділа в церковних спра-
вах склавши руки, в результаті чого церк-
ва в Україні перетворилася на слухняний 
інструмент царського впливу. Адже якщо 

після Переяславської Ради 1654 року жо-
ден (!) український священик не погодив-
ся присягнути на вірність царю, то в 1708 
році тільки одиниці священнослужителів 
підтримали Мазепу, до речі, найбільшого 
церковного благодійника за всю українсь-
ку історію. 
 Петро I дуже активно використову-
вав церковний важіль в українських спра-
вах. Доходило навіть до таких вказівок з 
його боку: «Так же зело нужно чрез доб-
рых шпигов, к чему лучше нет попов, про-
ведать намеряют ли неприятели марширо-
вать куда ни есть». Про те, що в церковних 
проповідях шведське військо представля-
лось натовпом скажених єретиків, а всі, 
хто навіть заговорить зі шведами, — від-
ступниками та сатанистами, зайве й гово-
рити. Тому й абсолютно протизаконна ви-
мога царя накласти на гетьмана анафему 
не викликала заперечень із боку духовенс-
тва, принаймні вголос ніхто не наважився 
цього сказати.
 Такий комплексний підхід Петра I до 
справи сприяв поразці антиколоніально-
го виступу гетьмана Мазепи. В ті часи, ма-
буть, усім здавалося, що героїчні оборон-
ці Батурина разом зі своїми родинами за-
гинули марно...
  Але через 310 років після тих подій ми 
з упевненістю стверджуємо, що це не так. 
Адже Українська держава існує!
 13 листопада, у День пам’яті Батури-
на, запрошуємо завітати до цього міста та 
вклонитись пам’яті героїв його оборони у 
1708 році. ■

Коли Президент знає історію
 На суспільному каналі «UA: Культура» у 
п’ятницю, 2 листопада о 19:35 вийде в ефір спец-
проект «Батурин. Забута трагедія незабутої столи-
ці», присвячений кривавим подіям 1708 року. Істо-
рики проаналізують політику гетьмана Івана Мазепи 
та значення влади Петра І для України, котра була в 
складі Російської імперії. Такі історичні події, як так 
звані Різанина у Батурині (від 10 тисяч до 14 тисяч 
жертв, із жінками і дітьми включно) чи Лебединсь-
ка катівня (там було піддано нелюдським тортурам 

і закатовано близько 900 козацьких старшин і міс-
цевих жителів) сучасною мовою можна називати те-
рором проти українців. 
 Гостями студії будуть докторка історичних наук 
Ольга Ковалевська, журналіст, історик Ростислав 
Мартинюк, історик, письменник, професор Воло-
димир Сергійчук. Про відродження Батурина, свій 
вклад у розвиток Батуринського заповідника роз-
повість третій Президент України Віктор Ющенко. 
 Модеруватиме спецефір ведучий, історик Олек-
сандр Алфьоров.

Пам’ятний хрест на честь жертв Батуринської
трагедії. 

❙
❙

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Батурин переміг!
Нищення російським царем гетьманської столиці 
310 років тому стало уроком історії, який допоміг 
Україні постати незалежною державою

■

МЕДІА ДЛЯ МАС■

Віктор Ющенко в Батурині на відкритті пам’ятника п’ятьом гетьманам. 22 січня 2009 року.
Архівне фото.

❙
❙

Микола Данченко. «Батуринські яблука, або Меншиков у Батурині».
Із фондової колекції НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Конфлікт на сході України став однією з 
головних тем переговорів, які канцлер 
ФРН Анґела Меркель провела під час ві-
зиту до Києва 1 листопада. Про це пові-
домила журналістам заступниця речника 
уряду Німеччини Ульріке Деммер.

Приймали з військовими почестями
 Нагадаємо, канцлер приїжджала до 
Києва у серпні 2014 року. Це був акт 
солідарності з Україною після анексії 
Криму та під час запеклих боїв, які на 
той час вели на Донбасі українські війсь-
ка та добровольчі загони проти російсь-
ких окупантів та місцевих сепаратистів. 
Останній візит Меркель в Україну від-
бувся у лютому 2015 року. По тому була 
ще низка двосторонніх зустрічей лідерів 
Німеччини й України як у Берліні, так і 
на полях міжнародних форумів. 
 Але за майже чотири роки, що мину-
ли від попередньої зустрічі двох лідерів, 
накопичилось багато питань, про які Ук-
раїні хотілося б поговорити «вдома». За-
прошували пані канцлера до Києва вже 
давно, і наприкінці літа стало відомо, що 
такий візит дійсно планується. Першим 
співрозмовником канцлера став Прези-
дент України Петро Порошенко, який 
прийняв Ангелу Меркель із військови-
ми почестями. Говорили про конфлікт 
на сході України і хід реалізації Мінсь-
ких домовленостей. На момент верстки 
номера результати цих переговорів ще 
не були відомі, проте позиція Берліна 

цілком зрозуміла зі слів Ульріке Дем-
мер. 
 Офіційний Берлін, як і раніше, вва-
жає ці домовленості єдиною основою 
для пошуку шляхів подолання конф-
лікту на Донбасі. «Без них не вдалося 
б локалізувати цей конфлікт, — пере-
конана представниця німецького уря-
ду. — Тому так важливо проявити полі-
тичну волю до повної імплементації 13 
пунктів мінського протоколу». До чис-
ла першочергових, за словами Ульріке 
Деммер, належать дотримання режиму 
припинення вогню, відведення важких 
озброєнь від лінії зіткнення і відновлен-
ня цивільної інфраструктури, що необ-
хідно для проведення регіональних ви-
борів на Донбасі відповідно до українсь-
кого законодавства і за стандартами 
ОБСЄ.
 «Важливу увагу в ході переговорів 
приділено ситуації на Донбасі, в окупо-
ваному Криму та акваторії Азовського 

моря і Керченській протоці. Лідери ско-
ординують подальші спільні кроки з ме-
тою забезпечення реалізації Мінських 
домовленостей та посилення міжнарод-
ної коаліції у рамках протидії російсь-
кій агресії», — повідомила прес-служба 
Петра Порошенка.
 Планувалося, що після переговорів 
із Президентом Порошенком і спільної 
прес-конференції Анґела Меркель ви-
рушить до пам’ятника Героям Небесної 
сотні, а потім — на зустріч iз Прем’єр-
міністром України Володимиром Грой-
сманом. На переговорах із ним планува-
ли обговорити переважно торгово-еко-
номічні відносини між двома країнами 
і міжнародні проблеми.
 Водночас однією з неанонсованих 
цілей візиту Ангели Меркель до Киє-
ва є вивчення на місці політичної ситу-
ації та розкладу політичних сил перед 
президентськими виборами навесні на-
ступного року. Саме з цією метою Анге-
ла Меркель провела зустрічі і розмови з 
лідерами парламентських фракцій. До 
програми короткого візиту канцлера Ні-
меччини до Києва також була включена 
її дискусія з українськими студентами. 
Вчора у багатьох європейських країнах 
відзначали католицьке свято — День 
усіх святих. В окремих федеральних 
землях цей день є вихідним, тож пізно 
ввечері канцлер повернулася до Берлі-
на, аби бути вдома хоч на завершення 
свята. 

Не чекайте проривів і великих 
домовленостей
 Ще перед зустріччю українські й ні-
мецькі дипломатичні джерела наголо-
шували журналістам, що не варто очі-
кувати від цієї зустрічі жодних проривів 
чи великих домовленостей. «Це буде ру-
тинний візит, звичайні консультації між 
Меркель, Порошенком та Гройсманом. 
Найважливішими питаннями буде ситу-
ація на Донбасі та виконання Мінських 
угод, особливо перетин кордону, обмін 
в’язнями. Інше велике питання — це су-
перечка навколо Азовського моря й ар-

гументи України на свій захист у Гаазі», 
— пояснює в коментарі «Бі-Бі-Сі Ньюс 
Україна» Гюстав Грессель, експерт Єв-
ропейської ради з міжнародних відно-
син. Перший заступник директора Цен-
тру «Нова Європа» Сергій Солодкий за-
уважив: важливо, що зустріч на такому 
рівні відбувається, «попри ту дискреди-
таційну кампанію, яку проводить Росія 
проти України. 
 Стосовно питань практичної площи-
ни, то з обговорюваних до них можна 
віднести перспективи формування ми-
ротворчої місії для Донбасу і питання 
правового статусу Азовського моря та 
затримання російськими прикордонни-
ками суден, які прямують до українсь-
ких портів. «Миротворче» питання вже 
обговорювалось у квітні цього року, під 
час зустрічі українського Президента та 
німецького канцлера в Берліні. Тоді за-
значалось, що на заваді реалізації цьо-
го плану стоїть Росія, яка вимагає, щоб 
миротворці розташувалися лише на 
лінії розмежування, а не на всій некон-
трольованій Україною території, та аж 
ніяк не на російсько-українському кор-
доні.
 Питання Азова набрало особливої го-
строти в останні місяці. За інформацією 
джерел «Бі-Бі-Сі Ньюс Україна», близь-
ких до німецького МЗС, там нині опра-
цьовують офіційну позицію Німеччи-
ни з цього питання. І питання в тому, чи 
офіційний Берлін розглядатиме Азовсь-
ке море як внутрішнє море двох країн. У 
його акваторії Росія не має права обме-
жувати свободу судноплавства, затриму-
ючи комерційні судна на шляху до ук-
раїнських портів.
 Також учора Меркель та Порошен-
ко обговорювали наслідки для Украї-
ни будівництва газогону «Північний 
потік-2», який до німецького Ґрайс-
фвальда прокладає «Газпром». Німеч-
чина всупереч протестам України, низ-
ки країн-ченів ЄС та США проштовхує 
цей проект. Тож «рутинні» переговори 
між Порошенком та Меркель були не з 
легких. ■

ВІЗИТИ

Канцлер по-київськи 
Вперше за більш ніж три 
роки Київ відвідала 
Ангела Меркель

■

Переговори між Порошенком 
та Меркель були не з легких.
Фото з сайта korrespondent.net.

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.50, 14.35 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45 «Міняю жінку-14»

23.45, 0.50 «Танці з зірками»

04.30 «Світське життя-2018»

05.25 ТСН «Телевізійна 

служба новин»

ІНТЕР

01.10 «Вещдок»

03.30, 2.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00, 1.55 

«Подробиці»

06.00 М/ф

06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Х/ф «Мадам»
12.25 Х/ф «Я, Тоня»
15.00 «Склад злочину»

15.45 «Жди меня. Україна»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

21.00 Т/с «Голос з минулого»

22.00 Т/с «Катя»

00.00 Х/ф «Арифметика 
підлості»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.30 Х/ф «Загублений 
світ»

01.40 Телемагазин

03.10 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

05.10 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»

09.10 М/ф «Кунг-фу Панда 2»

11.00 Х/ф «Хенкок»

13.00 Х/ф «Людина 

— мураха»

15.10 Х/ф «Тор 2. Царство 

тьми»

17.20, 2.00 Таємний агент

19.00 Ревізор

21.40 Страсті за ревізором

00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Антизомбі

11.15 Секретний фронт

12.10, 13.20 Х/ф «Планета 
мавп»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.20 Х/ф «Війна за 
планету мавп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 Свобода слова

01.00 Х/ф «Нещадний»

02.55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

08.15, 13.35 Про військо
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.10 Акцент
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15, 4.55 Top Shop

06.15 Х/ф «Повернення 
немає»

08.15, 18.20 «Свідок. Агенти»

08.50 Х/ф «Найостанніший 
день»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Х/ф «Залізний 
лицар»

02.05 «Реальні злочинці»

03.30 «Випадковий свідок»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма. Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська

06.27 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (06.27 

— 14.00)

14.00 Документальна 

програма. Віденськими 

стежками Івана Франка. 

Подорож на захист 

честі

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+»

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.35 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Хто в домі хазяїн?

17.30 NA HI BA 

17.45 Українська читанка.

Петро Мідянка

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Вікно в Америку

19.20 Документальна 

програма. Василь 

Макух. Смолоскип

20.00 Документальний цикл 

«Дисиденти». Микола 

Руденко. Формулу 

життя знайдено

20.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля

22.00 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.15 Букоголіки

00.45 Вікно в Америку

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Буртовий, ч.1

01.40 Документальна 

програма. Василь 

Макух. Смолоскип

02.30 Іван Козленко. Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно. 

Розсстріляне 

відродження

03.45 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

СТБ

05.55, 15.25 Все буде добре!

07.55 Х/ф «П’ять років та 
один день»

09.45 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

19.00, 23.40 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

02.35 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.50, 1.05 Т/с «Пляжний 

коп-4»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 Т/с «Опер за викликом»

14.35 Х/ф «На межі»
16.20 Х/ф «Джек Хантер.

У пошуках скарбів 
Угаріта»

19.25, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.40, 23.25 Т/с «Кістки»

02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вулвергемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

07.45 «Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.45, 17.00, 19.55, 5.30 Топ-

матч

12.00 «Удінезе» — «Мілан». 

ЧІ

13.50 «Чорноморець» 

— «Зоря». ЧУ

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.05 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00 Передмова до «Інтер-

Мілан» (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів з 

А. Шевченком. Прем’єра

18.05 «Інтер» — «Мілан». 

1/2 фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів з 

А. Шевченком. Прем’єра

20.05 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

21.55 LIVE. «Гаддерсфілд» 

— «Фулгем». ЧА

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

00.55 «Ворскла» — «Львів». 

ЧУ

02.45 Журнал Ліги Європи

03.40 «Фіорентина» 

— «Рома». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

08.10 «Борнмут» — «МЮ». 

ЧА

10.00 «Моя гра» Р. Яремчук

10.30 «Олександрія» 

— «Десна». ЧУ

12.15, 14.35 «Check-in»

12.45 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

14.55 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

16.40, 2.05 «Великий футбол»

18.25 «Фіорентина» 

— «Рома». ЧІ

20.10 Журнал Ліги чемпіонів

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.30 «Чорноморець» 

— «Зоря». ЧУ

23.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.15 «Вест Гем» — 

«Бернлі». ЧА

03.55 «Маріуполь» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Земля: код знищення

09.45 Пригоди Остіна 

Стівенса

10.45 Скептик

11.55 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55 Як будували замки

15.50, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Під іншим кутом

17.45 Азія класу люкс

18.45, 20.50 Секретні території

23.45 Бойові сили

01.45 Містична Україна

03.15 Секти. Контроль 

свідомості

04.00 Прокляття відьом

05.15 Запрограмовані долі

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50, 17.15 Т/с «Доктор 

Хаус»

14.15 «Орел і Решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 Х/ф «Екстрасенс

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

21.00 Зірконавти

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

14.05 Телепродаж

14.30 РадіоДень

15.00, 21.00, 3.00 Новини

15.20 Чудова гра

15.55 «Це цікаво»

16.25 Лайфхак українською

17.05 Фільм-концерт 

«SUPERNATION» гурту 

«Друга ріка»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Своя земля

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Шахтарська зміна

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.50, 2.25 Складна розмова

23.20 Перша шпальта

23.45, 3.55 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.50, 14.35 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 23.25, 0.50 «Модель 

Хl-2»

01.20 «Світське життя-2018»

05.25 ТСН «Телевізійна 

служба новин»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.15, 23.00 «Слідство вели... з 

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

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.10 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
13.50 «Правила виживання» 

Прем’єра
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 5.15 «Подробиці»
21.00 Т/с «Голос з минулого»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Єдина дорога»
02.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
02.45 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.30 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20 Зона ночі

04.30 Абзац

06.09, 7.24 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.25, 2.40 Київ вдень та вночі

08.20 Т/с «Любов напрокат»

09.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

14.50 Будиночок на щастя

17.00, 19.00 Вар’яти

21.00 Пацанки. Нове життя

22.00 Х/ф «Священик»

00.40 Х/ф «Абатуар. 

Лабіринт страху»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.10 Я зняв!

12.05, 13.20, 16.20 Х/ф 
«Троя»

12.45, 15.45 Факти. День

16.30 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

23.55 Х/ф «Марсіанин»

02.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

08.25 Агрокраїна
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Було у батька 
три сини»

06.40 Х/ф «Чорна долина»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Зникла грамота»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Т/с «Криміналіст»
02.05 «Реальні злочинці»
03.25 «Випадковий свідок»
03.45 «Правда життя. 

Професії»
04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 
Буртовий, ч.1

06.30 Документальна 
програма. Данило 
Галицький. Таємниця 
однієї перемоги

07.00 Новини 
07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Олександр Ірванець

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу
10.00 Погода
10.10 Сильна доля
11.20 100 років української 

історії 
11.30 100 років українського 

кінематографа 
11.45 100 років української 

літератури 
12.00 #ПроСлово з 

Олександром Михедом
12.10 100 років українського 

мистецтва 
12.20 Українська читанка. 

Сергій Жадан
12.30 Львівський театр 

опери і балету. Петро 
Чайковський. Лускунчик 

14.25 Погода 
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. Кліп
15.00 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 UA.МУЗИКА. Кліп
15.35 Перемоги України

15.50 Документальний цикл. 
Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Хто в домі хазяїн? 
17.30 NA HI BA 
17.45 Українська читанка. 

Андрій Бондар
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.30 Тема дня 
18.50 100 років української 

історії 
19.00 #ПроСлово з Сергієм 

Жаданом
19.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.10 Українська читанка. 

Павло Коробчук
19.20 Розсекречена історія ж.е.
20.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. Від 
Тичини до Жадана на 
UA.Культура

23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Світло 
00.45 РадіоДень 
01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 
Буртовий, ч.2

01.40 Сильна доля
02.30 Едвард Лукас. Наталя 

Гуменюк. Нова холодна 
війна – хто виграє, і як 
вона може закінчитися

03.20 Документальна програма. 
Бути сама собі ціллю. 
Ольга Кобилянська

03.45 Київський академічний 
театр «Колесо». Фелікс 
Міттерер. «Жінки 
Моцарта»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»
06.55, 15.25 Все буде добре!
08.55, 19.00, 23.35 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»
09.55, 20.00, 22.45 МастерШеф
13.20 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.00 Ток-шоу «Полудень»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 8.55, 1.05 Т/с 

«Пляжний коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00, 2.00 «Облом.UA.»
13.30 Х/ф «Кришталеві 

черепи»
15.20 Х/ф «Джек Хантер. 

Прокляття гробниці 
Ехнатона»

19.25, 20.35 Т/с «Ментівські 
війни. Харків»

21.40, 23.25 Т/с «Кістки»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 
«Європейський WEEKEND»

06.45, 19.10 Журнал Ліги 
чемпіонів

07.15 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

08.10 «Челсі» — «Кристал 
Пелес». ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.25 «Чорноморець» 
— «Зоря». ЧУ

12.10 «Великий футбол»
13.55 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ
16.55 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА
18.40 «Моя гра» Р. Яремчук
19.40 LIVE. «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ліга чемпіонів. 
ONLINE»

00.25 «Шахтар» — 
«Динамо». ЧУ

02.15 «Удінезе» — «Мілан». ЧІ
04.05 «Борнмут» — «МЮ». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05 «Check-in»
06.20 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА
08.35 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.10 «Гаддерсфілд» 
— «Фулгем». ЧА

12.55 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

13.50 «Шахтар» — 
«Динамо». ЧУ

15.35 Журнал Ліги чемпіонів
16.05 Передмова до «Інтер-

Мілан» (2002 р. /03). 
Золота колекція Ліги 
чемпіонів з 
А. Шевченком

16.10 «Інтер» — «Мілан. 1/2 
фіналу (2002 р. /03). 
Золота колекція Ліги 
чемпіонів з 
А. Шевченком

17.55 «Удінезе» — «Мілан». ЧІ
19.40 LIVE. «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 
чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Наполі» — 
«ПСЖ». Ліга чемпіонів 
УЄФА

23.55 «Інтер» — «Барселона». 
Ліга чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

01.45 Огляд вівторка». 
Ліга чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

03.10 Журнал Ліги Європи

04.05 «Чорноморець» 
— «Зоря». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.55 Правда життя
08.45 Дивовижна Індія
09.45 Пригоди Остіна Стівенса
10.45 Скептик
11.55, 2.20 Там, де нас нема
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55 Як будували замки
15.55, 21.45 Річкові монстри
16.45, 22.45 Під іншим кутом
17.50 Міста мрій
18.45 Їжа богів
20.50 Секретні території
23.45 Шпигунство та змови
00.40 Містична Україна
05.35 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Міа та я-2»
08.15 М/с «Каспер»
09.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
10.50 Т/с «Дорогий доктор»
14.15 «Орел і Решка. Навколо 

світу»
15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

16.15, 22.00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

01.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Казкова країна 
достатку»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 21.00 Зірконавти

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 «Смаки культур»

12.25 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Незвичайні культури»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55, 4.30 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 «Подорож відкритим 

космосом»

22.50 Розсекречена історія

23.45, 3.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

05.30 «Спільноти тварин»
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Триває передплата на «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині в розпалі передплата на «Україну мо-
лоду» на 2019 рік як за електронною версією Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.50, 14.35 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45, 22.45, 23.55, 0.50 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

01.00 «Світське життя-2018»

05.25 ТСН «Телевізійна 

служба новин»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Клон»

11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

13.50 «Правила виживання»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»

18.00, 19.00, 3.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Голос з минулого»

22.00 Т/с «Катя»

00.00 Х/ф «Хто стукає у 
двері до мене»

02.00 Х/ф «І життя, і 
сльози, і любов»

05.05 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.24, 7.49 Kids Time

06.25 М/с «Том і Джеррі шоу»

07.50, 0.20 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Любов напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя

17.00, 19.00 Екси

22.00 Х/ф «Знамення»

01.20 Х/ф «Книга Ілая»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10 Я зняв!

12.00, 13.20 Х/ф «Нещадний»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 «На трьох»

23.55 Х/ф «Ефект колібрі»

01.55 Т/с «Прокурори»

02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах
08.15 Полігон
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних подій
13.05 Поліграф
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Було у батька 
три сини»

07.00 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.10 «Реальні злочинці»

03.30 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Буртовий, ч.2

06.30 Документальна 

програма. Галицька 

весна української ідеї

07.00 Новини 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Павло Коробчук

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.10 Промінь живий 

11.20 100 років української 

історії

11.30 100 років українського 

кінематографа 

11.45 100 років українського 

мистецтва 

12.00 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченко

12.05 100 років української 

літератури 

12.20 Українська читанка.

Андрій Бондар

12.30 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Моцарт 

underground 

14.25 Погода 

14.30 52 уїк-енди 

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.00 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.35 Фільми, книги, два 

плакати. Історія Дани 

Рвани

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.45 Українська читанка. 

Павло Коробчук

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років українського 

кінематографа 

19.00 #ПроСлово з 

Олександром Михедом

19.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.15 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.30 Світло

20.25 Документальна 

програма. Шлях 

додому з Ярославом 

Мельником

21.00 Авторський проект 

«Ledy Opera». Ольга 

Чубарева, «Сни 

Роксолани» 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Розсекречена історія 

00.45 52 уїк-енди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмитро 

Корсунь ч.1

01.40 Промінь живий 

02.30 Зустрічаємо вдома. 

велике інтерв’ю гурту 

«ДахаБраха»

03.15 Документальна 

програма. Клоун іде 

на манеж. Микола 

Яковченко

03.45 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Моцарт 

underground 

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.10, 15.25 Все буде добре!

08.15, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.15, 20.00, 22.45 

МастерШеф

12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 1.00 Т/с 

«Пляжний коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.15 Х/ф «Общак»
15.20 Х/ф «Джек Хантер. 

Небесна зірка»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки»

01.55 Т/с «Опер за викликом»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45 «Моя гра» Р. Яремчук

08.15, 1.45 «Наполі» — 

«ПСЖ». Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55, 19.20 Огляд вівторка. 

Ліга чемпіонів УЄФА

15.10 «Сіткорізи». Прем’єра

16.05 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

18.25 Журнал Ліги Європи

19.40 LIVE. «Валенсія» 

— «Янг Бойз». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ювентус» — 

«МЮ». Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.55 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

03.35 «Сіткорізи»

04.05 «Гаддерсфілд» 

— «Фулгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.50 Огляд вівторка». 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.20 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

10.00 «Ліга чемпіонів. 

ONLINE»

12.20 «Моя гра» Р. Яремчук

12.50 «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.35 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.20 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.05 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

21.00, 23.55 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

21.55 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

02.10 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга чемпіонів 

УЄФА

04.00 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.10 Дивовижна Індія

09.45 Азія класу люкс

10.45 Скептик

11.55 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55 Як будували замки

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Під іншим кутом

17.50 Міста мрій

18.45, 20.50 Секретні території

23.45 Шпигунство та змови

02.15 Прокляття скіфських 

курганів

03.00 Бізнес на залякуванні

03.45 Зворотній бік Місяця

04.30 Таємниці пірамід

05.00 Смарт-шоу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.50 Т/с «Дорогий доктор»

14.15 «Орел і Решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

01.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Блакитна 
свічка»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 21.00 Зірконавти

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10 РадіоДень

13.35 «Незвичайні культури»

14.30 52 уїк-енди

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Шахтарська зміна

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 «Подорож відкритим 

космосом»

22.50 Схеми. Корупція в 

деталях

23.20 Букоголіки

23.45, 3.55 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

02.25 Наші гроші

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.40 «Міняю жінку»

15.50 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Мелодрама «Дві 

матері»

21.45 «Гроші-2018»

22.30 «Право на владу-2018»

00.50 Драма «Життя і доля»

05.25 ТСН «Телевізійна 

служба новин»

ІНТЕР

05.35 М/ф
06.10, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.10 Т/с «Клон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 5.15 «Подробиці»
21.00 Концерт «Кращі 

українські хіти. Ірина 
Білик та гурт «ТІК»

23.45 Х/ф «Вій»
02.30 Х/ф «Травнева ніч, 

або Утоплена»
03.25 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.40 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Акварелі»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Служба розшуку дітей

03.40 Зона ночі

04.50 Абзац

06.19, 7.49 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50, 0.00 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Любов напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 21.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Х/ф «Скажені 

перегони»

01.00 Х/ф «У ліжку з 

ворогом»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10 Я зняв!

12.00, 13.20 Х/ф «Ефект 
колібрі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 20.55 Факти. Вечір

21.15 Т/с «Пес-4»

22.20 Нові лідери

00.00 Х/ф «Стільниковий»
01.50 Т/с «Прокурори»

02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

006.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Я маю право

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Діти Дон 
Кіхота»

07.00 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 «Реальні злочинці»

03.30 «Випадковий свідок»

03.40 «Правда життя. 

Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмитро 

Корсунь ч.1

06.25 Документальна 

програма. Українська 

рапсодія

07.00 Новини 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Петро Мідянка

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу

10.00 Погода

10.10 Відкривай Україну з 

Суспільним

10.35 Чудова гра 

11.20 100 років української 

історії 

11.30 100 років української 

літератури 

11.45 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

12.00 100 років українського 

кінематографа 

12.20 Українська читанка. 

Артем Чапай

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет. 

«Чекаючи на Годо»

14.25 Погода 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+»

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп

15.35 Львівські міленіали

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.45 Українська читанка. 

Оксана Забужко

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років українського 

мистецтва 

19.00 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

19.05 UA.МУЗИКА. кліп 

19.15 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

19.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмитро 

Корсунь 

20.25 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч

21.00 Букоголіки 

21.25 Лайфхак українською

22.00 Концертна програма. 

Павло Табаков. «Мій 

світ»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Світло повтор

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмитро 

Корсунь, ч.2

01.40 Документальна 

програма. Геній в 

обставинах

02.30 Жадан про новий роман 

«Інтернат», війну, мир 

та мову

03.15 Документальна програма. 

Василь Симоненко. 

«Тиша і грім»

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерас . «Попіл» 

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

05.25 Т/с «Коли ми вдома»

06.20, 15.25 Все буде добре!

08.20 МастерШеф

12.40 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

19.00, 0.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 1.00 Т/с 

«Пляжний коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55, 3.30 «Облом.UA.»

15.30, 1.55 Х/ф «День, 
коли Земля 
зупинилась»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ворскла» — «Львів». 

ЧУ

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.55 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.10 «Моя гра» Р. Яремчук

16.05 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.55 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.45 Топ-матч

19.00, 21.50 «Шлях до Баку»

19.50 LIVE. «Динамо (К)» 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

22.20 LIVE. «Бетіс» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

01.45 «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

04.05 «Олександрія» 

— «Десна». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.55, 4.25 Огляд 

середи. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.20, 10.05 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

08.15, 0.45 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.55 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.45 «Сіткорізи»

13.15 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.05 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.55 Журнал Ліги Європи

17.50 LIVE. «Фенербахче» 

— «Андерлехт». Ліга 

Європи УЄФА

21.00, 23.55 «Шлях до Баку»

21.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Карабах». Ліга 

Європи УЄФА

02.35 «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.55 Правда життя

08.10 Дивовижна Індія

09.45 Міста мрій

10.45 Скептик

11.55 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Шпигунство та 

змови

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Під іншим кутом

17.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

18.45 Секретні території

20.50 Їжа богів

00.40 Містична Україна

02.15 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.50 Т/с «Дорогий доктор»

14.15 «Орел і Решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

01.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 21.00 Зірконавти

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00, 0.00 Чотири весілля

22.00 ЛавЛавCar

23.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

01.50 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25, 14.05 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Промінь живий

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Подорож відкритим 

космосом»

22.50 Сильна доля

23.45, 3.55 #МузLove з Любою 

Морозовою

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.35 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Ігри приколів-2018»

23.20 «Розсміши коміка»

01.15 «Вечірній київ»

05.00 «Чистоnews-2018»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.10 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45, 1.40 

«Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Алегро з вогнем»
03.05 Х/ф «Іноземка»
04.10 Д/п «Костянтин 

Меладзе. Сірий 
кардинал»

04.50 Top Shop
05.20 «Удачний проект»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка. 

Новий сезон

11.20, 3.30 Реальна містика

13.25 Т/с «На самій грані»

15.30 Т/с «На самій межі»

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 0.00 Т/с «Акварелі»

23.20 По слідах

01.10 Т/с «CSI: Майамі»

02.00 Телемагазин

05.10 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Служба розшуку 

дітей

03.05, 2.45 Зона ночі

04.00 Абзац

05.49, 7.04 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі шоу»

07.05, 23.40 Київ вдень та вночі

08.10 Ревізор

10.50 Страсті за ревізором

13.20 Пацанки. Нове життя

16.20, 19.00 Топ-модель

21.40 Екси

00.40 Х/ф «Зіркова хвороба»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10 Я зняв!

12.30, 13.20 Х/ф 

«Стільниковий»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

17.40, 0.25 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30 Дизель-шоу

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Україні

07.30 Драйв
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
0.30, 1.10 Погода на 
курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зниклі серед 
живих»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»

15.50, 16.55 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 «Реальні злочинці»

03.30 «Випадковий свідок»

03.40 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмитро 

Корсунь, ч.2

06.30 Документальна програма. 

Василь Симоненко. 

«Тиша і грім»

07.00 Новини 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Сергій Жадан

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.10 Енеїда

10.50 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

11.00 XVIII Радіодиктант 

національної єдності. 

До Дня української 

писемності та мови

12.00 Лайфхак українською 

12.20 Українська читанка. 

Петро Мідянка

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерас. «Попіл» 

14.25 Погода 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

15.00 Українська читанка. 

Павло Коробчук

15.10 РадіоДень 

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

DZIDZIO — Я іду до 

мами

15.35 Перемоги України. 

Скіфія. Царство 

курганів

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Хто в домі хазяїн? 

17.30 NA HI BA 

17.45 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років української 

літератури 

18.55 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

19.05 UA.МУЗИКА. кліп 

19.15 Українська читанка. 

Юрій Андрухович

19.30 Букоголіки 

19.55 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

20.30 Музеї. Як це працює? 

21.00 Документальна 

програма. Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці

21.35 Документальна 

програма. Після 

прем’єри – розстріл

22.30 Як дивитися кіно 

23.00 Художній фільм. 

Служниця 18+

01.40 Документальна 

програма. Фатальна 

жінка Марко Вовчок

02.30 Амури і батями. 

Масова культура 

Галичини. Розсстріляне 

відродження

03.15 Документальний цикл 

«Дисиденти». Левко 

Лук’яненко. Йти за 

совістю

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет. 

«Чекаючи на Годо»

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

06.50 Х/ф «Шкільний 
вальс»

08.50 Х/ф «Осінній 
марафон»

10.45 Т/с «Палка помста»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Один за всіх

19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.00 «Підсумки»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55 Т/с «Пляжний коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.20 «Загублений світ»

12.55 Відеобімба

15.25 Х/ф «Життя на межі»
19.25 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих»
21.20 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2»
23.20 «Змішані єдиноборства. 

UFC № 219»

01.40 «Облом.UA.»

02.40 Т/с «Опер за викликом»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45, 1.10 «Фенербахче» 

— «Андерлехт». Ліга 

Європи УЄФА

09.30 «Моя гра» Р. Яремчук

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.25 «Бетіс» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

12.10, 3.05 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05 «Динамо (К)» 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

17.55, 18.55, 21.40 «Шлях до 

Баку»

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.50 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

22.50 «Наполі» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.40 Світ Прем’єр-Ліги

04.05 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.20 «Генк» 

— «Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

07.50, 10.30, 11.30, 14.15 

«Шлях до Баку»

08.40, 4.00 «Динамо (К)» 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

11.00 «Моя гра» Р. Яремчук

12.25 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

15.05 «Фенербахче» 

— «Андерлехт». Ліга 

Європи УЄФА

16.55 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.25 «Бетіс» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

19.10 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.25 LIVE. «Фрозіноне» 

— «Фіорентина». ЧІ

23.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.10 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45, 15.55, 21.45 Річкові 

монстри

09.45 Міста мрій

10.45 Скептик

11.55 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Шпигунство та 

змови

16.45, 22.45 Під іншим кутом

17.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

18.45 Секретні території

20.50 Їжа богів

00.40 Містична Україна

02.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 М/ф «Барбі як 

Рапунцель»

10.50 Т/с «Дорогий доктор»

14.15 «Орел і Решка. Навколо 

світу»

15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

16.15, 22.00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 

подорож»

01.10 «Вечірній квартал»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Король повітря: 
Сьома подача»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Зірконавти

15.00, 3.20 Віталька

16.20 Х/ф «Прогулянки з 
динозаврами»

18.00 Чотири весілля

21.00 М/ф «Шрек»

22.45 ЛавЛавCar

23.45 Х/ф «Вірус кохання»
01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

10.30, 14.05 Телепродаж

11.00 XVIII Радіодиктант 

національної єдності. 

До Дня української 

писемності та мови

12.00, 23.00 Лайфхак 

українською

12.25 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35, 23.20 «Гордість світу»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Енеїда

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.35 Д/ф «Жива природа»

19.50, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

02.25 Роздягалка

03.45 Тема дня

04.05 52 вікенди

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35, 11.15 «Їмо за 

100»

11.55, 23.15 «Світське життя-

2018»

13.00 «Модель Хl-2»

14.40 Комедія «Ржевський 

проти наполеона»

16.20 «Вечірній квартал-

2018»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Українські сенсації»

21.15 «Вечірній квартал»

00.20 «Ігри приколів-2018»

01.20 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

06.00 М/ф

07.00 «Жди меня. Україна»

08.50 «Слово Предстоятеля»

09.00 Х/ф «Беремо все на 
себе»

10.30 Д/п «Ватутін» Прем’єра

11.15 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

14.30 Х/ф «Женя, Женєчка 
та «Катюша»

16.10 Х/ф «А зорі тут тихі...»
20.00 «Подробиці»

20.30 «Круче всех»

22.30 «Великий бокс. 

Олександр Усик — Тоні 

Белью»

01.30 Х/ф «Господар тайги»
03.00 Д/п «Людмила 

Гурченко. По той бік 

карнавалу»

03.40 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.10 Зоряний шлях

07.45, 15.20 Т/с «Акварелі»

17.00, 20.00 Т/с «Всупереч 

долі»

22.00 Т/с «Андрійка»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

03.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.59, 7.49 Kids Time

06.00 М/с «Лунтік і його 

друзі»

07.15 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50 Заробітчани

13.50 Вар’яти

15.45 Хто зверху?

17.30 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий вовк»

19.20 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий вовк 2»

21.00 Х/ф «Доктор 
Стрендж»

23.15 Х/ф «Дзеркала»
01.30 Х/ф «Зіркова 

хвороба»

ICTV

04.00 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-

12.45 Факти. День

13.00, 0.55 «На трьох»

15.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Т/с «Пес-4»

20.15 Х/ф «Люди Ікс»

22.20 Х/ф «Люди Ікс-2»

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.05, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

15.10 Код успіху

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 1.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна Карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.45 Х/ф «Вічний поклик»
10.00 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
11.55 Т/с «Коломбо»

19.00, 2.25 «Свідок»

19.30 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

21.30 Х/ф «Манія величі»
23.35 Х/ф «Військові ігри»
01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

02.55 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

03.35 «Правда життя. 

Професії»

04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна

07.00 Новини 

07.10 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.15 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.30 Хочу бути 

08.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. «Біляночка та 

Розаночка». Художній 

фільм 

10.30 Фольк-music 

11.30 Енеїда 

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок.

Рим

13.50 Погода 

14.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра 

15.00 Суспільний університет 

Енергетична монархія

15.30 Документальна 

програма. Відлуння 

віків. Олександрія

16.00 Фольк-music 

17.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

17.30 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Я-віртуоз

19.05 Світло

20.00 Документальна 

програма. Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954 

21.00 Концертна програма. 

22.00 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії

23.00 Київський академічний 

Молодий театр.Павло 

Ар’є. «Сталкери», 18+ 

01.10 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна

02.00 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

03.45 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім.Леся Курбаса. «Білі 

мотилі, плетені ланцюги»

05.00 Документальна 

програма. Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.05 Караоке на Майдані

09.05 Все буде смачно!

11.00 Битва екстрасенсів

13.05 Зважені та щасливі

16.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

22.05 Цієї миті рік потому

00.10 Ультиматум

ПРЯМИЙ

09.00, 12.15, 22.00 Ток-шоу 

«Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15 «МЕМ»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

15.00 Концерт

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.55 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих»

16.45 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-2»

18.45 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-3»

20.30 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-4»

22.10 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: Новий 
початок»

00.05 Х/ф «Життя на межі»
02.00 Т/с «Опер за викликом»

03.00 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

05.00 Ufc fight night. 
«корейський зомбі» 
чан сон юн проти 
«мексиканської 

пантери» яїра родрігеса

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бетіс» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.25 «Динамо (К)» 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Кардіфф» 

— «Брайтон». ЧА

15.15, 16.45 Футбол Tables

16.25 LIVE. «Торіно» 

— «Парма». ЧІ

17.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-Ліги

19.20 LIVE. «Кристал Пелес» 

— «Тоттенгем». ЧА

21.25 LIVE. «Дженоа» 

— «Наполі». ЧІ

23.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.20 «Львів» — «Олімпік». 

ЧУ

02.10 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

04.00 «Десна» — 

«Чорноморець». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00 Світ Прем’єр-Ліги

06.30 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.20 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

10.10 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.10 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55, 

21.25 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Львів» — 

«Олімпік». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Десна» 

— «Чорноморець». ЧУ

19.25 LIVE. «Арсенал-Київ» 

— «Олександрія». ЧУ

21.50 «Динамо (К)» 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч

23.50 «Кардіфф» — 

«Брайтон». ЧА

01.50 «Торіно» — «Парма». 

ЧІ

03.55 «Кристал Пелес» 

— «Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.30 Брама часу

07.20 Їжа богів

08.20, 18.05 У пошуках істини

10.10 Шпигунство та змови

12.05 Америка в кольорі

14.00 Дивовижна Індія

15.05 Диво з острова Борнео

16.05 Річкові монстри

00.00 Ілюзії сучасності

01.00 Місця сили

04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30 «Дай Лапу»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

11.50 «Ух ти show»

12.50 М/ф «Барбі як 

Рапунцель»

14.30, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.00 «Орел і Решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Місяць 2112»
01.50 «Орел і Решка. Шопінг»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Принцеса Лілліфі 

та маленький єдиноріг»

13.00 Х/ф «Казкова країна 
достатку»

14.15 Чотири весілля

17.15 М/ф «Норм та 

Незламні»

19.00 Зірконавти

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

02.00 17+

03.00 Панянка-селянка

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.35 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.27, 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Доброго ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 

1.10, 3.00 Новини

10.00 Лайфхак українською

10.15 «Це цікаво»

10.40 Чудова гра

11.10, 16.40 Телепродаж

11.30 Хто в домі хазяїн?

12.00 Сильна доля

13.05 Х/ф «Естер 

 прекрасна»

15.05 Казки, перевірені 

часом. «Пані Завірюха»

16.10 Прем’єра. Спільно

17.00 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00, 5.05 Розсекречена 

історія

21.25 Промінь живий

22.35 «Неповторна природа»

23.05, 3.30 Світло

00.05 «Незвичайні культури»

01.35 «Шлях додому» з 

Ярославом Мельником

02.05 «Смачні історії»

04.25 Війна і мир

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЛИСТОПАДА 2018

УКРАЇНА МОЛОДА

10 листопада

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН
07.00, 1.40 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт» 10: 

Бразилія»
11.00, 12.00, 13.20 «Світ 

навиворіт-3: Танзанія, 
Ефіопія»

14.50 «Світ навиворіт-2: Індія»
15.50 Комедія «Ейс Вентура: 

розшук домашніх 
тварин»

17.40 Комедія «Ейс Вентура: 
коли природа кличе»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.40 «Ліга сміху-2018»
04.40 М/ф

ІНТЕР

06.50 М/ф

06.25 Х/ф «Беремо все на 
себе»

08.00 «Удачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

12.10 «Круче всех»

14.10 Д/п «Перша світова. 

Справа принципу»

15.20 Х/ф «Доктор Живаго»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Шукач води»
23.00 Х/ф «До побачення, 

там нагорі»
01.15 «Вещдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.40 Т/с «Всупереч долі»

12.35 Т/с «Потрібен чоловік»

17.00, 21.00 Т/с «Втікачка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Четвер 12»

00.50, 2.20 Історія одного 

злочину

01.50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

05.40 Стендап-шоу

06.25, 7.00 Kids Time

06.59 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.20 М/ф «Тарзан та 

Джейн»

10.00 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий вовк»

11.50 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий вовк 2»

13.10 Х/ф «Знамення»
15.30 Х/ф «Доктор 

Стрендж»
18.00 Х/ф «Месники»
21.00 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»
23.55 Х/ф «Без сну»
02.00 Х/ф «Священик»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Факти

05.50 Інсайдер

07.20 Т/с «Відділ 44»

11.45, 13.00 Х/ф «Люди 

Ікс»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Люди Ікс-2»

16.40 Х/ф «Люди Ікс: 

Остання битва»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха»

22.55 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»

01.35 «На трьох»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 0.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15, 1.10 

Погода на курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Документальний проект

23.15 Винна Карта

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.50 Х/ф «Кур’єр на схід»
07.35 Т/с «Я — охоронець»

10.55 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

12.40 Х/ф «Ділові люди»
14.15 Х/ф «Танцюрист 

диско»
16.55 Х/ф «Манія величі»
19.00 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
20.30 Х/ф «Міцний 

горішок»
22.00 Х/ф «Залізний 

лицар-2»
00.10 Х/ф «Військові ігри»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. 

Людмила Горделадзе

07.00 Новини 

07.10 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Берлін

07.40 Двоколісні хроніки 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.25 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.45 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. Вероніка. 

Художній фільм 

10.35 Фольк-music. Діти

11.30 Енеїда 

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Неаполь

13.50 Погода 

14.00 Букоголіки 

14.25 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

14.50 Сильна доля

15.45 Лайфхак українською

16.00 Фольк-music 

17.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

17.30 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Промінь живий 

22.00 Документальна 

програма. 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Національна опера 

України. Михайло 

Булгаков. «Майстер і 

Маргарита» 

01.20 Територія Кіно. 

Людмила Горделадзе

02.15 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. «Дон 

Жуан»

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

 

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.15 Все буде смачно!

11.10 Караоке на Майдані

12.10 МастерШеф

17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». 

Новини

09.10, 12.10, 17.10 Інтерв’ю з 

Юлією Литвиненко

10.15 Ток-шоу «Кримінал»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.10 «Політична кухня»

15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика»

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

18.00 Ток-шоу «Ехо України»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 Ток-шоу «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 0.00 Ufc fight night. 
«корейський зомбі» 
чан сон юн проти 
«мексиканської 

пантери» яїра родрігеса

08.00 М/ф

10.00 «Помста природи»

11.10 «Загублений світ»

12.10 «Шалені перегони»

13.10 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-3»

15.00 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-4»

16.50 15-й тур ЧУ з 

футболу «Динамо» 

— «Маріуполь»

19.00 Х/ф «Американець»
21.00 Х/ф «Веселі 

канікули»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 17.55 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Арсенал-Київ» 

— «Олександрія». ЧУ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Моя гра» І. Пластун. 

Прем’єра

10.55 «Кристал Пелес» 

— «Тоттенгем». ЧА

12.40, 3.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Інтер». ЧІ

14.15, 16.45 Футбол Tables

15.25 Топ-матч

15.55 LIVE. «Рома» — 

«Сампдорія». ЧІ

18.25, 0.50 Журнал Ліги 

чемпіонів

18.55 «Моя гра» І. Пластун

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Шахтар». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Ліверпуль» — 

«Фулгем». ЧА

01.20 «Дженоа» — «Наполі». 

ЧІ

04.05 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.25, 1.30, 3.30, 5.30 

«Топ-матч

06.25 «Львів» — «Олімпік». 

ЧУ

08.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

09.10 «Дженоа» — «Наполі». 

ЧІ

11.00 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

11.30 «Десна» — 

«Чорноморець». ЧУ

13.20 «Моя гра» І. Пластун

13.50 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Фулгем». ЧА

14.55, 17.10, 19.25, 22.15 

Футбол Tables

16.00 Передмова до «Челсі-

Евертон»

16.05 LIVE. «Челсі» — 

«Евертон». ЧА

18.10, 20.25 «Check-in»

18.25 LIVE. «Ман Сіті» 

— «МЮ». ЧА

20.55 Журнал Ліги чемпіонів

21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Ювентус». ЧІ

23.40 «Аталанта» — «Інтер». 

ЧІ

01.40 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ

03.40 «Рома» — 

«Сампдорія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50 Брама часу

07.40 Їжа богів

08.35, 18.20 У пошуках істини

10.40 Шпигунство та змови

12.30, 21.00 Америка в 

кольорі

14.30 Дикий Індокитай

16.35 Річкові монстри

00.00 Скептик

04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.40, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.35, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»

22.00, 2.00 «Орел і Решка. 

Рай та пекло»

00.00 «Вечірній квартал»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.25 М/ф «Жовтодзьоб»

13.05 Х/ф «Білосніжка»
14.15 Чотири весілля

17.15 М/ф «Шрек»

19.00 Зірконавти

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

01.00 Х/ф «Вірус кохання»
02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.27, 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Доброго ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.09, 

1.10, 3.00 Новини

09.35 Х/ф «Естер 
прекрасна»

11.25 «Світ дикої природи»

12.00 Енеїда

13.00 Лайфхак українською

13.25, 16.40 Телепродаж

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

15.00 Фольк-music

16.05 Шахтарська зміна

17.00 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 «Ігри імператорів»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Промінь живий

23.10 «Неповторна природа»

00.05 «Незвичайні культури»

01.35 «Шлях додому» з 

Євгенією Гладій

02.05 «Смачні історії»

02.30 «Смаки культур»

03.30 Світло

04.25 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Їхати чи не їхати?
 Серед 662 тисяч україн-
ців мала би бути і Олеся Савен-
ко. Дівчина у 2017 році почала 
оформлювати у Польщі доку-
мент, щоб залишитися легально 
там жити та працювати. Закін-
чила Познанський університет, 
знайшла роботу і вирішила, що 
перспектив для розвитку Поль-
ща може дати більше, аніж Ук-
раїна. Проте якраз під час офор-
млення цього документа зро-
зуміла, що життя у Польщі не 
таке казкове, як його подають у 
новинах ЗМІ. «Якщо жити там 
по-європейськи, то заощаджу-
вати багато не вдасться. По-єв-
ропейськи, я маю на увазі, не 
їхати на заробітки, а саме почу-
ватися як громадянин цієї краї-
ни. Мати права, хорошу робо-
ту, житло комфортне, умови для 
розвитку. Хто вивчає мову, про-
бує йти на професійні курси, той 
може розраховувати на краще 
місце під сонцем, але наших не 
беруть із великим бажанням на 
щось подібне. Ми у Польщі пот-
рібні як дешева робоча сила. До 
всього українці там отримують 
за ту саму роботу менше, аніж 
поляки. Конкуренція на хороші 
вакансії в Польщі достатньо ви-
сока. А щоб отримувати вище се-
редньої зарплати, ще й мова по-
винна бути на високому рівні та й 
досвід роботи також», — розпові-
дає дівчина. 
 Тому відчувши на собі таке 
життя «по-європейськи», дів-
чина повернулася додому і без 
проблем знайшла оплачувану та 
перспективну роботу за спеціаль-
ністю. «Я зовсім не шкодую, що 
відмовилася від того документа. 
Єдине, шкода коштів, які вит-
ратила, адже це майже 500 зло-
тих для тих, хто працює, а для 
випускників вишів — 330 зло-
тих (близько 7 тисяч гривень і 2 
тис. 400 гривень, відповідно). Їх 
ніхто так і не повернув», — до-
дає Олеся. Запевняє, що проце-
дура подачі на посвідку на про-
живання не складна. Проте має 
багато письмової бюрократії. І 
радить: «Якщо хочете працюва-
ти у Польщі легально — цей до-
кумент обов’язково має бути у 
вас на руках». Також Леся ра-
дить набратися терпіння, бо ко-
мусь можуть зробити документ і 
за півроку, а хтось чекає на нього 
і понад два. Ба, більше, ви повин-
ні мати документ iз місця роботи 
або ж навчання, житло — це до-
говір про оренду або ж прописку 
і немаленьку суму грошей, якою 
можете запевнити, що за час, 
поки надаватимуть документ, 
ви зможете жити у Польщі. «Це 
не безкоштовно. Треба платити, 
як за саму подачу документів, 
так і за страховку, за фото, і піш-
ло поїхало... Тобто у вашому га-
манці має бути кругленька сума 
на період оформлення цих доку-
ментів», — резюмує українка. 
 Відмовилася від цього доку-
мента і студентка Анастасія Жу-
рова, адже переконує: посвід-
ка на проживання — це перший 
крок до отримання польського 
громадянства. Дівчина вивчала 
юриспруденцію у Люблінському 

університеті, успішно закінчи-
ла навчання, трохи попрацюва-
ла у Польщі, проте таки повер-
нулася додому. Розповідає, що 
спокійно перебувала у сусідній 
країні, оформивши карту поля-
ка, і радить саме її отримувати 
тим, хто їде до Польщі працюва-
ти або ж навчатися. «Це різні за 
своєю природою документи, але 
з карткою поляка я мала стра-
хування державне безкоштов-
но, візу на рік, офіційно могла 
працювати, навчатися нарівні 
з поляками». Про те, що повер-
нулася додому, зовсім не шко-
дує, адже хотіла бути своєю се-
ред своїх, і саме «домівка» відіг-
рала вирiшальну роль у виборі. 
Зараз вона працює у перспек-
тивній громадській організації 
та не планує емігрувати, Поль-
щу ж розглядає лише як країну 
для подорожей. «Люблю свою 
країну, тому зрозуміла, що хочу 
жити тільки тут. Тут все рідне і 
своє. Потрібно працювати зара-
ди процвітання України, якщо 
не ми — то хто?» — прокомен-
тувала «УМ» дівчина. 
 А от 26-річна одеситка Оле-
ся Юрчак проживає у передмісті 
Варшави вже понад 7 років. За-
кінчила у Польщі виш, знайш-
ла роботу і вирішила, що повер-
татися до України не хоче. За-
доволена вибором і запевняє: 
якщо жити у Польщі легаль-
но, отримавши посвідку на про-
живання, то немає на що нарі-
кати, бо умови хороші. Поміти-

ла, що українців останнім ча-
сом стає все більше, а особливо 
наплив співвітчизників відчут-
ний після отримання безвізу. 
«Я вже кілька разів розмовляла 
з водіями «Убера», які визнава-
ли, що приїхали просто так, за 
безвізом, і вирішили глянути, 
як тут працюється, багато хто 
зізнавався, що планують зали-
шитися. Останнім часом україн-
ців стало набагато більше, у Вар-
шаві іноді складається таке вра-
ження, що хороші 30-40% насе-
лення — це українці. І що дивно 
— не тільки в центрі і в студент-
ських райончиках, а й навіть на 
околицях міста. Таке враження, 
що куди не підеш — всюди зус-
трінеш земляків», — розпові-
дає дівчина. Запевняє, важливу 
роль відіграє і те, що до Польщі 
їдуть навчатися українські сту-
денти і заробітчани, а вже вони 
починають розповідати, як все 
влаштовано, як працює, і бага-
то хто залишається там жити. З 
розмови з Олесею стає зрозумі-
ло, що, незважаючи на хоро-
ше життя у Польщі, отримання 
виду на проживання — це лоте-
рея. «Мій досвід отримання кар-
ти побуту — це успіх і перемога, 
бо вдалося закінчити цю проце-
дуру за вісім місяців. А от знайо-
ма, наприклад, очікує вже рівно 
рік, але ніякого результату поки 

немає. З одного боку, отримати 
карту не так складно, є певний 
список документів, які необхід-
но подати. Але іноді виявляєть-
ся, що є якісь додаткові, «оче-
видні» для адміністрації речі, 
про які я як іммігрант не зна-
ла, бо їх не було у списку пода-
чі документів», — резюмує Оле-
ся. Масовий наплив українців у 
Польщу пояснює «сарафанним 
радіо», адже студенти та люди, 
які їдуть на заробітки, по при-
їздi вже знають, як усе влашто-
вано, і розповідають співвітчиз-
никам. «Мені особисто здаєть-
ся, що студентам трохи легше 
отримати дозвіл на проживан-
ня. Хоча теж пам’ятаю, що 

раніше треба було представляти 
свою банківську історію і те, що 
маєш у своєму розпорядженні 
певну суму коштів. Вважаю, що 
це трохи занадто, адже банківсь-
ка історія і дані — це дуже осо-
биста і конфіденційна інформа-
ція», — коментує пані Юрчак.

Можливо, Латвія, 
Литва чи Естонія?
 Цікаво, що, незважаючи 
на статистику ЄС за 2017 рік, 
кількість українців, які обира-
ють для проживання Польщу, 
у 2018 році зменшилась. Адже, 
за інформацією міністерства 
сім’ї, праці та соціальної полі-
тики Польщі, від початку 2018 
року кількість українців, які 
приїхали до країни, скоротила-
ся на чверть. Експерти причи-
ною називають зміну трудового 
законодавства, складність отри-
мання посвідки на проживан-
ня, а також розширення ринку 
праці в інших країнах ЄС. Ам-
басадор України однієї з польсь-
ких компаній із працевлашту-
вання Олександра Ванькова 
підтвердила, що з початку цьо-
го року в Польщі ускладнила-
ся процедура подання заяв ро-
ботодавцями на працевлашту-
вання іноземців. Вартість такої 
заяви, до всього ж, піднялася в 
ціні. Зараз вона коштує близь-

ко 250 доларів. Тому більшість 
працівників, щоб не витрача-
ти кошти, досить часто прос-
то використовують «безвіз», 
щоб перетнути кордон. А там 
уже намагаються влаштувати-
ся і домовитися з роботодавця-
ми. Проте власниця агентства 
із працевлаштування у Польщі 
Світлана Смалько запевняє, що 
такі кроки є дуже небезпечни-
ми для українців. «Коли ви їде-
те нелегально й роботодавець 
це знає, у нього формується 
відповідне ставлення до люди-
ни. Документ про працевлашту-
вання та офіційне перебування 
у країні має бути обов’язково», 
— радить жінка.
 Причиною зменшення кіль-
кості бажаючих їхати до Поль-
щі пані Світлана також нази-
ває широкий ринок праці у ЄС. 
«Українців люблять у Європі. 
Бо самі поляки, німці або ж ті 
самі громадяни країн Балтiї не 
працюватимуть по 12 годин за 
10 злотих, не покладаючи рук. 
Наші ж люди розуміють, що в 
Україні вони так не зароблять, 
тому і працюють, щоб роботода-
вець був задоволений і продов-
жив співпрацю з ними». Жін-
ка розповідає, що серед її клієн-
тів не так і багато людей, які в 
2017 році хотіли отримати пос-
відку на проживання. Біль-
шість їде на сезонні роботи, за-
робляє і повертається до сім’ї. 
Проте трапляються і такі ви-
падки, коли люди розуміють, 
що хочуть офіційно залишитися 
жити в Польщі, й тоді вже звер-
таються за порадами, що роби-
ти, щоб там залишитися жити. 
«Їх ваблять стандарти ЄС. Став-
лення до людей, ціни на продук-
ти, якість сфери послуг, стабіль-
на політична та економічна си-
туації. Досить часто люди пере-
їжджають і розуміють, що вчити 
дітей їм у Польщі буде дешевше, 
аніж в Україні. Тому продають 
усе і їдуть», — розповідає жінка. 
Проте також додає, що з її досві-
ду такі випадки поодинокі. Сто-
совно ринку праці, то розпові-
дає, що через рік-два сама пла-
нує переформатовувати свій 
бізнес із працевлаштування не 
лише на Польщу, а й на країни 
Балтії. «Від початку 2018 року 
українців охоче запрошують до 
Латвії і Литви. А також Естонії. 

Це країни, звідки корінне насе-
лення намагається переїхати до 
Німеччини, Франції, а працюва-
ти ж комусь треба. Тому й готові 
платити українцям», — розпові-
дає пані Світлана. Привілеєм 
є те, що українцям не потріб-
но вивчати мову і вони швид-
ко адаптовуються до роботи у 
Латвії та Литві. 

Хто далі?
 Цікаво, що від початку 2018 
року уряд Чехії подвоїв квоту для 
громадян нашої країни за програ-
мою спрощеного працевлашту-
вання. Зараз там проживають 
близько 120 тисяч українців. Та-
кож від початку 2019 року Німеч-
чина планує спростити процеду-
ру працевлаштування для інозем-
ців. У свою чергу, в українському 
Міністерстві соціальної політики 
заявили — проблема справді існує 
і повертати до України своїх гро-
мадян необхідно, проте це можли-
во буде зробити лише тоді, коли се-
редня зарплата в країні станови-
тиме близько 15 тисяч гривень, 
заявив очільник цього відомства 
Андрій Рева. Для цього необхід-
но як мінімум три-чотири роки, 
запевняють у міністерстві. За-
галом же, за статистикою мініс-
терства, за кордоном працюють 
близько трьох мільйонів україн-
ців. І серед них понад мільйон — 
у Польщі.
 Нагадаємо, за даними Євро-
стату, близько третини (32%) 
всіх виданих у ЄС в минулому 
році посвідок на проживання 
оформлялися з метою працевла-
штування, ще 26% — через сі-
мейні причини, 17% — з метою 
здобути освіту. Крім того, за да-
ними статистичної служби, най-
частіше заради освіти в ЄС їдуть 
китайці — 125 тис. громадян Ки-
таю отримали посвідку на про-
живання в Європі, а через сімей-
ні причини частіше за інших пе-
реїжджали марокканці (72,1 
тисячі). Повідомляється, що най-
більше посвідок на проживан-
ня через роботу видали в Поль-
щі: зазначені документи там от-
римали 597 тис. осіб, це 59% від 
усіх, хто вказав роботу як при-
чину переїзду. Британія більше 
за інші країни привернула увагу 
тих, хто хоче отримати освіту, — 
для цих цілей країна видала 180 
тис. дозволів на проживання. ■

ТЕНДЕНЦІЯ

Свої серед чужих
У 2017 році найбільше посвідок на проживання у Європейському 
Союзі отримали українці та сирійці

■

Добре там, де нас нема?
Фото з сайта naszwybir.pl.

❙
❙

Катерина БАЧИНСЬКА

Декого статистика ООН змушує хапатися за голову, а когось за валі-
зи. За прогнозами Організації Об’єднаних Націй, до 2050 року ук-
раїнців в Україні залишиться близько 30 мільйонів. Причиною цього 
стане, в тому числі, і масова еміграція в інші країни. А зважаючи на 
статистику Євростату, такі прогнози можуть стати реальними і рані-
ше. У статистичній організації Європейського Союзу опублікували 
результати надання посвідок на проживання за минулий рік. Очолю-
ють цей список українці. Адже лише за 2017 рік вид на проживання 
у країнах ЄС оформили 662 тисячі наших громадян. 88% з них от-
римали посвідку на проживання у сусідній Польщі. Загалом же, за 
статистикою Євростату, у 2017-му в Європейському Союзі видали 
3,1 мільйона первинних посвідок на проживання. Друге місце серед 
емігрантів посіли сирійці. Проте отримали вони посвідок на прожи-
вання майже втричі менше за українців — 223 тисячі. 

Ми у Польщі потрібні як дешева робоча сила. До 
всього, українці там отримують за ту саму роботу 
менше, аніж поляки.
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А за ним іде нова доба...
 Проект «Курбас: нові світи» 
— про мистецтво творця з від-
мінним смаком і європейською 
освітою, який знав вісім інозем-
них мов. Для загалу варто тро-
хи нагадати біографію митця. 
 Народився Олександр-Зе-
нон Степанович Курбас 1887 
року в Самборі на Львівщині, в 
родині галицьких акторів, відо-
мих за псевдонімами Степан та 
Ванда Яновичі. Дитинство про-
вів у діда Пилипа Івановича — 
священика села Старий Скалат, 
що на Тернопільщині. Навчав-
ся спочатку в Тернопільській 
гімназії, потім — у Львівському 
університеті, залучався до гро-
мадського життя, був прибічни-
ком українізації у часи його по-
лонізації, заснував драматичну 
секцію Українського студентсь-
кого союзу, де був і режисером, 
і актором. Потім перевівся учи-
тися до Відня на філософський 
факультет, закінчив драматич-
ну школу при Віденській кон-
серваторії. Коли повернувся, 
почав працювати в Гуцульсь-
кому театрі Гната Хоткевича, 
1911 року мандрував з ним по 
всій Галичині. 
 У 1916-му на запрошення 
Миколи Садовського (Тобіле-
вича) — знаного актора та ре-
жисера, якого називають тепер 
одним iз корифеїв українсько-
го театру, — Лесь Курбас пере-
їздить у Київ. 
 І почалося: «Іде Лесь Кур-
бас, а за ним іде нова доба... Іде 
Лесь Курбас і «слідить» на тій 
новій добі. Слідить «Царями 
Едіпами», «Газами», «Гайда-
маками», «Макбетами», «Хіг-
гінсами», «Малахіями»... А 
з-під ступнів його іскри викре-
шуються. Іскри ті обертаються 
в режлабораторії, в театраль-
ні студії, в нові етапи українсь-
кого театрального мистецтва», 
— писав у «Мистецьких силу-
етах» 1928 року Остап Вишня. 
(До речі, Павло Губенко був чле-
ном художньої ради театру «Бе-
резіль»).

Він ламає все старе
 «Березіль — не догма. (...) 
Березіль рух, і коли він ним 
перестане бути — заперечить 
своїй назві — взагалі переста-
не існувати», — писав у про-
грамній статті Лесь Курбас піс-
ля заснування у березні 1922 
року мистецького об’єднання. 
Обкладинку першого номера 
журналу «Барикади театру», 
де було вміщено текст, прикра-
шали слова: 
Я вибираю березіль —
Він ламає все старе,

Пробива новому місце,
Він зчиняє силу шуму,
Він стремить.
Я обираю березіль,
Тому, що він буря,
Тому, що він сміх,
Тому, що в ньому сила,
Тому, що він переворот,
з якого літо родиться.
 Саме цей вірш норвезько-
го письменника, Нобелівського 
лауреата з літератури 1903 року 
Б’єрнстьєрне Б’єрнсона підказав 
назву українському новаторсько-
му театру Леся Курбаса.

Мультимедіа 
і перше джаз-ревю
 Виставка «Курбас: нові сві-
ти» складається з двох частин. 
Перша присвячена експеримен-
тальній творчості Леся Курбаса 
і Мистецького об’єднання «Бе-
резіль» у Києві 1922—1926 
років. У другій частині — про 
три вистави, створені в Хар-
ківському державному театрі 
«Березіль», де Курбас працю-
вав у 1926—1933 рр.
 У стінах «Мистецького ар-
сеналу» можна в уяві відтвори-
ти, як у новаторській постанов-
ці «Ґаз» Ґеорґа Кайзера (1923) 
рухи акторів використовуються 
для відтворення на сцені вибуху 
на фабриці. У постановці «Джім-
мі Гіґґінз» (1923), аби предста-
вити думки персонажа, режисер 
поєднує дію на кіноекрані та на 
сцені — і це лише початок 1920-
х! Ці експерименти Леся Курба-
са з кіно належать до найцікаві-
ших ранніх застосувань мульти-
медіа у світовому театрі. 
 У Києві в 1923-му Мистець-
ке об’єднання «Березіль» запо-
чаткувало Театральний музей. 
Коли через три роки переїхали 
у Харків, музей став самостій-
ною установою за місцем утво-
рення. Саме колекція Музею 
театрального, музичного та кі-
номистецтва України (розта-
шований він нині на території 
Києво-Печерської лаври), що є 
найбільшим в Україні зібран-
ням пам’яток про діяльність 
«Березоля», є основою експози-
ції виставки «Курбас: нові сві-
ти». Її відвідувачі мають змогу 
роздивлятися й оригінальні ма-
кет сценографії, костюм, ескізи, 
афіші, режисерські рукописи та 
документальні фотографії. 
 У харківській частині 
виставки йдеться про ще три 
вистави «Березоля»: відоміші 
«Народний Малахій» (1928) та 
«Мина Мазайло» (1929) Мико-
ли Куліша, а ще мюзикл «Алло 
на хвилі 477!» — перше джаз-
ревю в Україні. Уперше пред-
ставлено партитуру «Алло на 

хвилі 477!», яка донедавна вва-
жалася втраченою (зберігаєть-
ся вона в музеї Харківського 
державного академічного ук-
раїнського драматичного теат-
ру імені Тараса Шевченка).
 «Березіль» — це творча ко-
манда однодумців. Зокрема, 
Лесь Курбас співпрацював із ху-
дожником-авангардистом Ва-
димом Меллером, чиї сценіч-
ні конструкції більше нагаду-
ють скульптури чи інсталяції, 
ніж театральні декорації. Вони 
формують складний, багатопо-
верховий простір дії та схожі 
на полотна кубістів чи супре-
матистів. На виставці відтво-
рено сценографію Вадима Мел-
лера до кількох вистав Леся 
Курбаса. Скажімо, космічно-
дзеркальні конструкції до ко-
медії «Мина Мазайло», в які 
Лесь Курбас поселяв сучасних 
харків’ян.

Україна — не Росія
 Одна з трьох кураторів проек-
ту «Курбас: нові світи» — амери-
канська театральна режисерка 
з українським корінням, пись-
менниця, перекладачка, викла-
дачка, керівниця мистецької 
групи Yara Arts Group при те-
атрі Ля-Ма Ма у Нью-Йорку — 
Вірляна Ткач. Закінчила Бен-
нінґтон коледж у Вермонті та 
Колумбійський університет (ма-
гістр красного мистецтва, 1983). 
Саме в останньому навчальні об-
ставини склалися так, що Вір-
ляна знайшла у бібліотеці пер-
ші дві книжки про Леся Кур-
баса. Хоча має і трохи давнішу 
історію заочного знайомства з 
українським театральним ре-
жисером-новатором: її дід вчив-
ся з Лесем Курбасом у Відні. Ра-
зом із Музеєм театрального, му-
зичного та кіномистецтва Ук-
раїни пані Вірляна робить не 
першу виставку. Її партнерами 
у нинішньому проекті є Тетяна 

Руденко — головна зберігачка 
Музею театрального, музично-
го та кіномистецтва України — 
та художник Вальдемарт Клюз-
ко.
 Вірляна Ткач досліджува-
ла, зокрема, участь «Березо-
ля» у міжнародних мистець-
ких виставках у Франції і США. 
«Лесь Курбас «приїхав», а кра-
ще сказати «потрапив», у Но-
вий Світ ще в 1926 році і, до 
речі, цілком легально, хоча, як 
відомо, жоден iз «березільців» 
не отримав дозволу відвідати 
навіть іншу, значно ближчу те-
риторіально, виставку в Пари-
жі, — розповідає пані Вірляна. 
— Тож до Нового Світу Курбас 
і березільці дісталися океаном 
на кораблі під знаковою назвою 
«Левіафан», щоправда, у вели-
чезних кофрах — саме в них 
зберігалися експонати Паризь-
кої міжнародної виставки су-
часного декоративного та ужит-
кового мистецтва, що проходи-
ла у квітні-жовтні 1925 року. Їх 
для демонстрації у Нью-Йорку 
за фінансової підтримки аме-
риканського (німця за країною 
народження, британця за під-
данством) банкіра та мецената 
Отто Кана привіз австрійський 
художник Фредерік Кіслер, до 
речі, як і Лесь Курбас, уродже-
нець Австро-Угорської імперії, 
з міста Чернівці».
 На Міжнародній вистав-
ці сучасного декоративного та 
ужиткового мистецтва в Па-
рижі радянський павільйон 
був одним із найбільших (піс-
ля французького) та найбіль-
ше вражав глядачів передусім 
авангардністю, радикальніс-
тю мистецьких ідей. Особливо 
вражала театральна частина: 
ескізи сценографії, костюмів, 
макети до вистав таких, зокре-
ма, театрів, як МХТ, Камерний 
театр О. Таїрова, Театр імені 
В. Мейєрхольда та Мистецьке 

об’єднання «Березіль». Театр 
Леся Курбаса було представле-
но більш як 20 ескізами, фото-
графіями з вистав «Березолю», 
фотопортретами деяких його 
режисерів та сценографів. Ма-
кет сценографії Вадима Мел-
лера до вистави Бориса Тягна 
«Секретар профспілки» за од-
нойменним романом Л. Скотта 
отримав на виставці Золоту ме-
даль. Утiм через термінологічну 
нестабільність, звичку асоцію-
вати мистецтво Російської імпе-
рії, спадкоємцем якої виступив 
Радянський Союз, винятково з 
російським, що, зрештою, під-
тримували і представники Сою-
зу на виставці, диференціації за 
національними ознаками, вио-
кремлення мистецтва окремих 
республік Союзу не було — ук-
раїнське мистецтво сприйма-
лося як російське. Схожа ситу-
ація з приналежністю повтори-
лася і на виставці у США 1926 
року.
 На обкладинці журналу The 
Little Review (зима 1926 року) 
напівжирним шрифтом пові-
домлялося, що в номері міс-
титься 75 репродукцій, що 
представляють роботи видат-
них митців театру з 15 країн 
— учасників американської 
виставки. Із цих 75 репродук-
цій — 8 представляв театр «Бе-
резіль»: фото з вистав «Газ», 
«Джиммі Гіґґінс» та «Маши-
ноборці». На сторінках журна-
лу також були представлені фо-
топортрети художників Вади-
ма Меллера та Анатоля Петри-
цького і режисерів «Березолю» 
Фауста Лопатинського та Бори-
са Тягна. «Прикро, що жодно-
го фото Леся Курбаса в журналі 
надруковано не було», — заува-
жує Вірляна Ткач. 
 Дослідниця припускає, що 
скромна згадка про Леся Кур-
баса в зарубіжних джерелах 
про досягнення «Березоля» — 
лише раз — може бути зумов-
лена ще й тим, що підготовка 
до Паризької виставки прова-
дилася тоді, коли на чолі теат-
ру, як директор та головний ре-
жисер, стояв Фауст Лопатинсь-
кий, тим часом як Лесь Курбас 
працював над створенням ігро-
вих фільмів «Вендетта» і «Мак-
дональд» (1924) та «Арсеналь-
ці» (1925).
  Посольство США в Україні 
надало для виставки рідкісний 
експонат: журнал The Little 
Review 1926 року, в якому за-
документовано участь «Березо-
ля» в Міжнародній театральній 
виставці у Нью-Йорку.
 До речі, проект «Курбас: нові 
світи» доповнений насиченою 
лекційно-дискусійною програ-
мою. Виставка діє до 2 грудня. ■

ПОСТАТЬ

У світлі Курбаса
Париж і Нью-Йорк вважали одними 
з кращих «Березіль» 
і вистави українського театру

■

Валентина САМЧЕНКО

У «Мистецькому арсеналі» в Києві на масштабній виставці «Кур-
бас: нові світи» показують творчу лабораторію українського теат-
рального режисера-новатора, чиє життя обірвалося у 1937 році, 3 
листопада, у Соловецькому таборі особливого призначення, в уро-
чищі Сандармох (РРФСР). Навіть точна дата смерті митця стала 
відомою не відразу. Дружина Леся Курбаса Валентина Чистякова 
тільки у 1961 році отримала листа зі свідоцтвом про смерть чо-
ловіка, в якому йшлося, що Олександр Курбас помер... 15 листо-
пада 1942 року у віці 55 років від... крововиливу в мозок. Правду 
про розстріл — одноденно із понад тисячею українських достой-
ників, серед яких Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний, Валер’ян 
Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло 
Яловий, — розкрили лише у 1980-х.

Виставка «Курбас: нові світи».
Фото Валентини САМЧЕНКО, з сайта artarsenal.in.ua.

❙
❙

Лесь Курбас.❙ Дослідниця Вірляна Ткач.❙
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«У нас немає ніякої ейфорії. Потрібно додавати від матчу до матчу, 

адже з кожним суперником у чемпіонаті грати важко».Дмитро Підгурський
головний тренер ХК «Дніпро» (Херсон)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Поетапне включення пред-
ставників елітного дивізіону до 
розіграшу національного Кубка 
суттєво підвищило шанси пред-
ставників нижчих ліг на участь у 
«високих» стадіях турніру. Так, у 
попередньому розіграші КУ онов-
лений регламент змагань та, вод-
ночас, прихильний жереб доз-
волив представникові на той час 
другої ліги — «Дніпру-1» — діста-
тися півфіналу.
 Упевнено рухаються турнір-
ною сіткою «дніпряни» й у по-
точному турнірі. Разом з іншим 
представником першої ліги — 
«Інгульцем» — команда Дмитра 
Михайленка пробилася до чверть-
фіналу КУ-2018/2019.
 Водночас жодному з колек-
тивів другої ліги повторити мину-
лорічне досягнення «Дніпра-1» в 
нинішньому кубковому сезоні не 
вдасться: всі чотири колективи з 
третього за силою дивізіону краї-
ни, котрі грали в 1/8 фіналу КУ, 
програли свої матчі.
  «Калуш», «Минай», «Черка-
щина-Академія» та «Гірник» хоч 
і мали перевагу власного майдан-
чика, не знайшли аргументів у 
протистояннях iз більш рейтин-
говими опонентами.
 З огляду на рахунок, трохи 
більше передумов для подолання 
бар’єру 1/8 фіналу мали «гірни-
ки» з Кривого Рогу та «академіс-
ти» з Білозір’я. Кожному з цих 
двох клубів минулого «мід-уїку» 
випало суперничати з львівським 
клубом, і в обох випадках перева-
га представників прем’єр-ліги 
становила лише один м’яч.
 Дещо інший перебіг мав поє-
динок закарпатського «Минаю» 
з київським «Динамо». В умовах 
місцевого аншлагу (а для того, 
аби потрапити на трибуни не-
величкого стадіону в селі Ми-
най, шанувальникам футболу 
довелося заплатити від 240 до 
400 гривень) лідеру групи «А» 
в другій лізі навіть удалося виг-

рати в іменитого суперника пер-
ший тайм. Однак навіть граючи 
не найсильнішим складом, піс-
ля перерви динамівцям удалося 
переломити хід поєдинку й заби-
ти три м’ячi у відповідь.
 Серйозний ажіотаж викликав 
матч 1/8 фіналу КУ-2018/2019 і в 
іншому місті на заході країни, де 
грає колектив другої ліги. Близь-
ко чотирьох тисяч глядачів під-

тримували «Калуш» у протисто-
янні з «Дніпром-1», однак у міс-
цевої команди не знайшлося 
жодних контраргументів про-
ти напору команди Дмитра Ми-
хайленка, котра на максималь-
них обертах рухається до успіху 
в першій лізі.
 Відтак єдиним поєдинком 1/8 
фіналу, де відсвяткувати перемогу 
вдалося команді з нижчим рангом, 

стала дуель «Інгульця» та «Маріу-
поля». Привізши на Кіровоград-
щину напіврезервний склад, при-
азовці дозволили першоліговому 
колективу з Петрового вперше в 
його історії вийти до чвертьфіна-
лу національного Кубка.
 Зіграють в 1/4 фіналу КУ та-
кож «Зоря», «Ворскла» та «Шах-
тар», яким на старті свого кубко-
вого шляху випало суперничати 

з «однокласниками» з прем’єр-
ліги. «Гірники» — чинні володарі 
трофею — в режимі «кадрової 
економії» мінімально переграли 
«Олімпік». Переваги в один м’яч 
вистачило полтавчанам, аби по-
долати в гостях «Чорноморець». 
А луганському клубу, щоб зігра-
ти в чвертьфіналі, довелося гра-
ти у футбольну «лотерею» з «Де-
сною». ■

ФУТБОЛ

Знайомим шляхом
У чвертьфіналі національного Кубка зіграють двоє представників 
першої ліги

■

Одразу дві львівські команди пробилися до чвертьфіналу Кубка України.
Фото з сайта ФФУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. 1/8 фіналу. «Ін-
гулець» — «Маріуполь» — 3:1, 
«Шахтар» — «Олімпік» — 3:2, «Ка-
луш» — «Дніпро-1» — 0:3, «Чорно-
морець» — «Ворскла» — 1:2, «Де-
сна» — «Зоря» — 1:1 (по пен. — 4:5), 
«Минай» — «Динамо» — 1:3, «Гір-
ник» — «Львів» — 0:1, «Черкащина-
Академія» — «Карпати» — 0:1.

■

Григорій ХАТА

 Зовсім коротким виявилося друге пере-
бування знаного в хокейному світі словаць-
кого наставника Юліуса Шуплера біля кер-
ма «Донбасу». Не зумівши з донецьким ко-
лективом подолати перший груповий етап 
Континентального кубка, 68-річний спе-
ціаліст одразу після фіаско в Латвії подав 
у відставку з посади очільника «червоно-
чорних». Попри те, що офіційною причи-
ною розриву співпраці словацького тренера 
з українським чемпіоном у «Донбасі» на-
звали проблеми наставника зі здоров’ям, 
вочевидь, для подібного рішення був й 
інший вагомий чинник, адже, окрім ви-
льоту з Континентального кубка, коман-
да Шуплера не найкращим чином вигля-
дала й у ЧУ, примудрившись програти 
навіть скромному харківському «Дина-
мо». Хоча, не виключено, ранній виліт 
донеччан з єврокубка занадто болісно 
сприйняли не тільки в керівництві клу-
бу, а й сам Шуплер.
 Зрештою, на тренерському містку 
«Донбасу» знову головним став Сергій 
Вітер, який до повторного приходу сло-

вацького наставника власне й очолював 
команду.
 Із роллю рятівника Вітер добре знайо-
мий, адже наприкінці сезону 2016/2017 
років — після відставки Анатолія Степа-
нищева — вже виконував обов’язки голов-
ного тренера «Донбасу».
 Тоді, вперше взявши під власне управ-
ління команду, Сергій Вітер на мажорній 
ноті завершив чемпіонат. Виграв настав-
ник із «червоно-чорними» й наступну на-
ціональну першість, у якій він уже обіймав 
посаду повноцінного головного тренера.
 Тож, думається, занадто довго процес 

його знайомства з колективом тривати 
не буде. Загалом, свою роботу біля керма 
донеччан Вітер розпочав iз двох перемог, 
хоча продовжити цю серію «Донбасу» не 
дозволив новачок першості — херсонсь-
кий «Дніпро», втретє в сезоні перегравши 
чинного чемпіона.
 Як результат — відставання донецько-
го клубу від лідера, котрим і виступає сен-
саційний колектив із Херсона, збільшило-
ся до дев’яти балів, тож, очевидно, саме ця 
проблема, точніше її вирішення, матиме 
визначальний вплив на майбутнє ниніш-
нього наставника «Донбасу». А з огляду на 
гру, котру в нинішньому сезоні демонстру-
ють «Дніпро» та «Кременчук», шестиразо-
вому чемпіону країни буде вельми непрос-
то встояти на чемпіонському шляху.

 Безпосередньо під третій у сезоні матч 
iз «Донбасом» «Дніпро» дозаявив у чем-
піонат російського легіонера, екс-форвар-
да саратовського «Кристала» Сергія Бол-
дирева. Попри перебування на лідируючій 
позиції в першості, херсонський колектив 
демонструє далеко не найкращу голеву ак-
тивність, маючи наразі лише третій показ-
ник результативності. Натомість краще за 
інших у команди Дмитра Підгурського 
йдуть справи в захисті — у 14 матчах його 
підопічні пропустили лише 17 шайб.
 Щодо головного конкурента херсонців 
у ЧУ — «Кременчука», то його наставник 
Олександр Савицький продовжує шліфува-
ти гру колективу, акцентуючи увагу на ок-
ремих ігрових моментах, які потребують ре-
тельного доопрацювання. ■

ХОКЕЙ

Проблема чемпіонського 
масштабу
Змінивши головного тренера, «Донбас» продовжує 
програвати в чемпіонаті країни амбітному новачку

■

Хокеїсти «Дніпра» утретє в сезоні переграли чинного чемпіона країни.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Дніпро» — «Дон-
бас» — 3:2, «Динамо» — «Крижані вовки» — 
2:1, «Крижані вовки» — «Кременчук» — 2:10, 
«Донбас» — «Білий барс» — 4:0, «Динамо» — 
«Дніпро» — 2:5.
 Турнірне становище: «Дніпро» — 36 (14 
матчів), «Кременчук» — 33 (13), «Донбас» — 
27 (14), «Динамо» — 12 (14), «Білий барс» — 8 
(13), «Крижані вовки» — 7 (14).

■



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЛИСТОПАДА 201816

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №119■

ПОГОДА■

Нервуйте на здоров’я
Професор Української стоматологічної академії Максим Дудченко — в 99 років ходить на роботу, навчає 
студентів, консультує хворих
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Досить дурницями займати-
ся, треба гроші заробляти, — про-
бурмотів чарівник, розфарбовуючи 
свою чарівну паличку в чорно-білі 
смужки.

* * *
 Шoкoлад добувають iз какао-
бобів. Боби — овочі. Цукор — iз 
цукрових буряків. Буряк — овоч. Ра-
зом шоколадка — теж овоч, а овочі 
корисні для здоров’я.

* * *
 Ось що значить подруга. Вчора 
після вечірки дотягла мене додому 
на п’ятий поверх і здала чоловікові в 
руки! Хоча я живу на першому і не-
заміжня.

* * *
 Учора банк, у якому зберігали-

ся мої гроші, луснув. Ударною хви-
лею директора банку відкинуло аж 
на Канари.

* * *
 Чоловікові нінiшньої зарплати 
вистачає лише на те, щоб проводи-
ти жінку тільки поглядом.

* * *
 — Тітко Песю, і що за страшну 
та ще й злу повію ви мені підсуну-
ли?
 — Ну, Давиде Соломоновичу, 
таки ви самі попросили, щоб було 
дешево і сердито.

* * *
 — Сьомо. Увімкни телевізор! 
Може, там розповідають, що нам 
стало жити краще, а ми про це ще не 
знаємо.

По горизонталі:
 4. Столиця Хорватії. 7. Чер-
нівецька область. 8. Літератур-
не псевдо французької письмен-
ниці Аврори Дюпен, авторки ро-

ману «Консуело». 10. Речо-
вина, на яку перетворюється 
вино, коли скисне. 11. Один 
із символів держави. 12. Ос-

танній сніп пшениці з поля, який на 
Різдво ставлять на покуті. 14. Мар-
ка спортивного одягу. 16. Різновид 
булави, що являла собою металеву 
головку з гострими виступами, на-
саджену на держално, один із сим-
волів гетьманської влади. 17. Химе-
ра, лев з людською головою, загад-
ку якого розгадав Едіп. 19. Англій-
ський письменник, автор романів 
«Гоббіт» та «Володар перстнів». 
21. Один із давньогрецьких титанів, 
володар водної стихії. 22. Японська 
народна боротьба. 24. Зв’язки, які 
дозволяють отримати вигоду. 25. 
Гірське пасмо в Південній Амери-
ці. 26. Один із найвідоміших родів 
польських магнатів. 27. Рослина, 
яку використовують як зелень чи 
салат.
По вертикалі:
 1. Самогубство. 2. Коротка про-
мова під чарку. 3. Старовинна назва 
Тбілісі. 4. Лопата. 5. Мідний диск, 
дзвін якого сповіщає про початок 

і закінчення боксерського раунду. 
6. Відомий полководець часів УНР, 
який захопив Крим. 9. Українсь-
кий радянський письменник, бага-
торічний редактор журналу «Жов-
тень». 12. Герой оповідання Мак-
сима Горького, який вирвав серце, 
щоб іншим осяяти шлях. 13. Давньо-
грецька сорочка з льону, підв’язана 
в поясі. 14. Брошка, сумочка, пояс 
та інший додаток до вбрання. 15. 
Сталий вираз. 18. Райцентр на 
Київщині. 19. Головний розпоряд-
ник на весіллі чи іншому святі. 20. 
Країна, форма якої нагадує жіночий 
чобіт. 23. Префікс, що означає ра-
кове захворювання. 24. Свіжий ві-
тер з моря. ■

Кросворд №116
від 26—27  жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +4…+9

 +13…+18

 +4…+9

 +9…+14

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +3…+8

 +9…+14

 +3…+8

 +9…+14

Північ +3…+8

 +9…+14

 +3…+8

 +9…+14

Схід -1…+4

 +9…+14

 -1…+4

 +9…+14

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +3…+8

 +10…+15

 3…+8

 +10…+15

3—4 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, на +11...+13. Пiс-
лязавтра температура вночi +6...+8, удень +11...+13.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +6...+8, удень +16...+18. 
Яремче: вночi +7...+9, удень +17...+19. 
Мiжгiр’я: вночi +8...+10, удень +19...+21. 
Рахiв: уночi +9...+11, удень +18...+20.

Дара ГАВАРРА

 Жодна голлівудська кар’єра не дасть такої попу-
лярності, як весілля з принцом Великої Британії. Ось 
і американська акторка Меган Маркл після суперпо-
пулярного серіалу «Форс-мажори» не зажила такої 
слави, як після одруження з онуком королеви Єли-
завети. Тепер кожен її крок, кожну сукню чи сумочку 
обговорюють усі любительки світських новин. Ось 
і їхній тур із принцом Гаррі по Австралії та Океанії 
(що входять у Британську Співдружність) викликає 
по стійні пересуди у жовтій і не дуже пресі: що ска-
зали, що одягнули, кого зустрічали. Навіть такий не-
значний епізод, як ярличок від нової сукні, який Ме-
ган, чи то пак її покоївка (навряд чи нині без неї може 
обійтися герцогиня Сассекська), забула відрізати, і 
він теліпався за нею, доки вони з чоловіком проходи-
ли з трапу літака у королівстві Тонга, викликав бурх-
ливе обговорення у пресі та соцмережах.

 Узагалі, на заздрість іншим членам 
королівської родини, Меган Маркл ще до 
весілля визнали іконою стилю, тож кожен 
її вихід «у світ» стає подією, яку «розби-
рають на деталі». Не став винятком і візит 
подружжя до Мельбурна. Під час привітан-
ня вінценосними особами жителів міста до 
них підійшов 6-річний хлопчик, який подару-
вав герцогині кольє, зроблене власноруч із... 
макаронин.  37-річній Меган дуже сподобала-
ся прикраса у стилі handmade, а Гевін Хейзел-
вуд (так звати героя цієї світської новини) мо-
ментально став популярною особою і почав от-
римувати замовлення на виготовлення подібних 
аксесуарів зі всього світу. «Багато людей говори-
ли нам, що Гевін повинен зробити багато прикрас і за 
це ми отримаємо чимало грошей, адже люди по всьо-
му світу почнуть замовляти їх», — сказала виданню 
People мама хлопчика — Роуен Хейзервуд. ■

з 5 до 11 листопада
 Овен (21.03—20.04). Тим, 

хто мріяв отримати першу або 
другу вищу освіту, необхідно, за-
сукавши рукави, почати готувати-
ся. Зірки протегують вам у всіх 
перспективах, що стосуються роз-
ширення свідомості та підвищен-
ня освіти.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Телець (21.04—21.05). 
Будьте уважнi, ви можете поз-
найомитися з такою людиною, за-
вданням якої буде багато в чому 
змінити ваше життя, погляди, цін-
ності. Активність і старанність — 
ключ до успіху.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Перешкодою на шляху до досяг-
нення цілей буде невміння ко-
ристуватися часом, а також не-
потрібні поїздки, зустрічі, суєта. 
Самостійність у прийнятті рішень 
— це теж одне з випробувань.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Рак (22.06—23.07). Чим лег-
ше та оптимістичніше ви постави-
теся до подій тижня, тим щедрі-
ше обдарує вас доля. У багатьох 
події будуть пов’язані з далеки-
ми країнами, культурами і людь-
ми здалеку.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Лев (24.07—23.08). Знаком 
долі буде можливість роботи з іно-
земними фірмами, а також далекі 
поїздки. І хоч як би було складно 
включатися в цю діяльність, вит-
рачені зусилля будуть винагоро-
джені. Ви зможете створити хоро-
шу базу на тривалий період часу.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Діва (24.08—23.09). Бажа-
но утриматися від спокуси притя-
гувати до себе підвищену увагу. 
Якомога менше самореклами. Не 
варто занадто афішувати свої цілі, 
плани, мрії. Якщо ж це сталося, то 
в більшості випадків удача буде не 
на вашому боці.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). 
У цей час не бажано змiнювати 
iмiдж. Підвищений егоїзм, над-
мірна увага до своєї зовнішності, 
перебільшення своїх здібностей 
і проблем душі — це шлях, що 
веде до самотності.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Завдяки підвищенiй зарозумілості 
ви можете притягнути людей, внут-
рішня природа яких відповідатиме 
вашій. Водночас ви пожалкуєте про 
те, що доля звела вас разом.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Особливо критичною виявить-
ся ситуація, якщо в цей період 
ви укладете зобов’язання щодо 
один одного. Наприклад, шлюб-
ний контракт. Будь-яку зраду або 
невірність iз боку партнера необ-
хідно буде розглядати як дзер-
кальне відображення власних 
вчинків.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). 
Шлях, на якому вас чекає захист 
ангела-хранителя, — це вміння 
справедливо та гармонійно роз-
порядитися тими духовними та 
матеріальними ресурсами, якими 
обдаровує вас доля.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). 
Вам доведеться приймати рі-
шення і брати на себе відпові-
дальність не тільки за свої сло-
ва і вчинки, а й за багатьох лю-
дей у своєму оточенні. І нічого не 
вдієш — «узявся за гуж, не го-
вори, що не дуж».
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Ви 
продовжите справу, розпочату 
минулого мiсяця. Багато пред-
ставників цього знака звалять на 
свої плечі дуже великий тягар, 
постійно відчуваючи себе у від-
повіді за все, аж до найдрібніших 
деталей.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ

Меган Маркл — 
двигун торгівлі?
Малюк створив аксесуар, який розрекламувала 
сама герцогиня Сассекська

■

Гевін Хейзелвуд.❙

Меган Маркл 
пропагує handmade.

❙
❙
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