
 Добрий день, шановнi працiвники редакцiї «Україна молода»! Звертається до вас постiйний передплатник iз 20-

рiчним стажем передплати з такої причини. 7 вересня 2018 року при одержаннi пенсiї я попросив листоношу про-

довжити передплату на «Україну молоду» на IV квартал 2018 року. Вона менi вiдмовила, мотивуючи тим, що вони 

оформляють передплату до 1 вересня. В газетi було повiдомлення, що передплата триває до 18 вересня 2018 року. 

Я попросив сина оформити передплату в районному пiдприємствi Укрпошта смт Чернiвцi. Вiн це зробив, про що 

свiдчать ксерокопiї абонемента i квитанцiї про прийняття платежу за передплату. Оформлено передплату було 10 

вересня 2018-го.

 Але з жовтня я не одержав жодної газети. Звернувся 10 жовтня при одержаннi пенсiї до листоношi, чому немає га-

зети. Вона вiдповiла: де оформляли передплату, туди й звертайтеся. Знову посилаю сина в Чернiвецьке пiдприємство 

Укрпошти. Вiдповiдь: «Треба дзвонити в м. Шаргород, де вiдбувається сортування кореспонденцiї», а насамкiнець 

сказали, що, мовляв, одержуватимете газету... І одержали №111 за 12-13 жовтня, i бiльше нiчого.

 Хотiлося б почитати в газетi вiдповiдь керiвництва Укрпошти, як вони забезпечують права своїх клiєнтiв на без-

перешкодне отримання передплатних видань. Хоча мене беруть сумнiви в тому, що вони дадуть вiдповiдь на мiй за-

пит через газету, а я зможу його 

прочитати в улюбленiй патрiо-

тичнiй газетi, яку дуже пова-

жаю за правдиву iнформацiю.
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«Якби всі уникали служби, то російська армія, яка, до речі, дуже потужна, 
і ви це самі можете побачити в рейтингу, уже б Україну пройшла». 

Артем Погуляйло, військовослужбовець ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
виділила де-

ржава на допомогу інвалідам та малозабез-
печеним родинам, повідомили у прес-службі 
Держ казначейства.

3,2  млрд.
гривень
перерахував Фонд держмайна до бю джету 
в цьому році, похвалився в.о. голови Фон-
ду Віталій Трубаров.

одиниць
озброєння та 

військової техніки відремонтували ремонтно-віднов-
лювальні органи ЗСУ в 2018 році, за словами заступ-
ника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Пав-
ловського.

року
повинна бути 

закінчена реконструкція Андріївської цер-
кви в Києві, заявив директор Національ-
ного інституту стратегічних дослі джень 
Ростислав Павленко.

нардепів-
мільйонерів

отримують державну компенсацію 
на оренду житла в Києві, розповіли в 
сюжеті програми «Наші гроші з Де-
нисом Бігусом».
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1,2  млрд. До  2020 120Понад 4,2 тис. 

Катерина БАЧИНСЬКА

  За рейтингом впливового британсь-
кого видання  Business Insider, армія 
України посiла десяту позицію серед 
країн Європи та 29-те місце у світовому 
рейтингу. Індекс сили PowerIndex виз-
начив проект Global Firepower, а видан-
ня  Business Insider відібрало з усього 
переліку 25 найпотужніших військ Єв-
ропи. Аналітики  склали рейтинг, спи-
раючись на низку факторів, серед яких 
географія, логістичні можливості, кіль-
кість населення і потенційна жива сила 
армії. У європейському рейтингу перша 
позиція Росії, друге та третє місця — у 
Франції та Британії, відповідно. Пер-
ша європейська десятка виглядає так: 
Росія, Франція, Велика Британія, Ту-
реччина, Німеччина, Італія, Іспанія, 
Польща, Греція й Україна.
 А от світовий рейтинг очолюють 
Сполучені Штати Америки, другу по-
зицію тримає Російська Федерація. У 
першій десятці рейтингу також — Ки-
тай, Індія, Франція, Велика Британія, 
Південна Корея, Японія, Туреччина й 
Німеччина. Україна ж серед світового 
списку найсильніших армій посідає 29-
те місце. «Індекс сили» визначали за 55 
критеріями. Експерти придiляли увагу 
бiльше розмаїттю зброї, ніж на її кіль-
кості, а ядерні запаси взагалі не врахо-
вували при ранжуванні, хоча наявність 
ядерних потужностей була бонусом. Фі-
нансову стабільність країн також вра-
ховували. За даними Global Firepower, 
при населенні в 44 мільйони Украї-
на має 1,18 млн. осіб військового пер-
соналу, з яких актив — 182 тисячі, а 1 
мільйон — резерв. Оборонний бю джет 
— 4,88 млрд. доларів. Дослідники вва-
жають, що загальна сила авіації Ук-
раїни — 240 повітряних суден, бойо-
вих танків у нас — 2 тис. 214, бойових 
машин — 11 тис. 868, самохідної арти-
лерії — 1 тис. 302, тягової артилерії — 
1 тис. 669, ракетних установок — 625, 
в активі Військово-морських сил — за-
галом 25 суден. Військовий журналіст 
Олена Аксані запевняє — кардинально 
Збройні сили України змінилися за пе-
ріод війни. Ці показники i вплинули на 
загальний рейтинг. «Постійно прово-
дяться реформи, армія оснащується но-
вими зразками озброєння, проводять-
ся навчання, покращується підготовка 
особового складу. На сьогодні військо 
України має потужний бойовий досвід 
і спокійно може конкурувати з найкра-
щими арміями світу. Хочу навести хо-
роший приклад. На цьогорічних між-
народних навчаннях Saber Junction ук-
раїнські десантники 93-ї бригади захо-
пили польовий штаб американських 
військових у перший же день. Зазна-
чу, що противником виступала одна з 
найкращих бригад США — 173 спец-
призначенці разом із вояками з Італії, 
Франці та Чехії. Тут і говорити нема про 
що, наші бійці показують дійсно висо-
кий рівень підготовки», — розповідає у 
коментарі «УМ» Олена Аксані. Експерт 
переконує, що і недоліків вистачає і ще 
є куди рости. «Нашій армії потрібне су-
часне оснащення, матеріальне забезпе-

чення, оновлення багатьох норматив-
но-правових актів. Але ми крокуємо в 
правильному напрямку і попереду ще 
багато змін на краще», — резюмує вій-
ськовий журналіст. 
 Нагадаємо, що військовий бюджет 
України у 2018 році становив понад 86 
млрд. гривень. Однак ця цифра май-
же не збільшується впродовж останніх 
кількох років, відколи в Україні по-
чалися бойові дії на Донбасі. Ця сума 
зростає тільки через інфляцію, за сло-
вами колишнього офіцера оперативно-
го управління Генерального штабу ЗСУ 
Олега Жданова. «Бюджет проїдання» 
— так він назвав витрати на зарплати, 
продовольство та амуніцію для війсь-
кових. Однак якісного прориву щодо 
оснащення армії, який демонструє ре-
альну боєздатність збройних сил, в Ук-
раїні немає. «Закупівля нового озброєн-
ня повинна здійснюватися окремою 
програмою, яка не входить у держав-
ний бюджет. Сьогодні цього вистачає 
на утримання армії, ремонт та невеликі 
закупівлі чогось нового», — каже війсь-
ковий експерт.
 Цікаво, що, попри відновлення, під-
няття заробітних плат і розвиток ук-
раїнської армії, служити до лав ідуть не-
охоче. Наприклад, у столиці на початок 
листопада призовна кампанія виконана 
менш як на 40 відсотків. Військовий ко-
місар Києва Сергій Клявлін заявив, що 
ситуація з явкою критично низька та 
становить лише вісім відсотків, відтак 
призовна кампанія — на межі зриву. 
«Громадяни — жителі Києва — до при-
зовних дільниць як не зверталися, так 
і не звертаються. Ми їх шукаємо за до-
помогою органів Національної поліції 
і вже доставляємо до призовних діль-
ниць, де визначається їх придатність 
до військової служби», — розповів вій-
ськовий комісар столиці. До тих, кого 
шукають, належить і співрозмовник 
«УМ», який попросив не називати його 
імені та прізвища у матеріалі. «Мені 
неодноразово надсилали повістки, але 
я змінив місце проживання, зараз орен-
дую житло в іншому районі. До армії 
не збираюся йти, бо вважаю, що інши-
ми діями можу бути потрібним своїй 
країні, я не виїжджаю, а заробляю тут, 
сплачуючи податки. Спершу нехай чи-
новники своїх синів туди відправлять, 
а потім уже за нас беруться», — емоцій-
но відповів на питання «УМ» 20-річний 
хлопець. Категорично не згоден із та-
кою позицією військовослужбовець із 
трирічним стажем Артем Погуляйло. 
«Якби всi уникали служби, то російсь-
ка армія, яка, до речі, дуже потужна, і 
ви це самі можете побачити в рейтин-
гу, вже б Україну пройшла. Така пози-
ція в такі моменти — це боягузтво і ли-
цемірство», — вважає військовий, який 
і зараз служить на сході. Серед причин 
уникнення призову військовий комі-
сар Києва Сергій Клявлін відзначив за-
гальне негативне ставлення до служби у 
Збройних силах, зниження хвилі пат-
ріотичних настроїв, поширення нега-
тивної інформації про службу в армії у 
ЗМІ. Крім того, відіграє роль i низька 
довіра до самих військкоматів. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 7 листопада російські окупанти 19 
разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При 
цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене 
Мінськими домовленостями. Двiчi противник вів при-
цільний вогонь із мінометів калібру 82 мм по позиціях 
наших військ у районах Павлополя та Луганського, а 
біля останнього застосував і 120-мм міномети.
 Також загарбники продовжують застосовувати 
гранатомети різних систем, великокаліберні кулеме-
ти та стрілецьку зброю. Окрім того, поблизу Павлопо-
ля окупанти стріляли з озброєння БМП-1 та зенітної 
установки ЗУ-23-2. 
 Російсько-окупаційні війська здійснювали обстрі-
ли підрозділів Об’єднаних сил у районах населених 
пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зай-
цеве, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка, Крас-
ногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське. У ході 
бойових дій три військовослужбовці Об’єднаних сил 
отримали поранення. За даними розвідки, впродовж 
доби середи двох окупантів знищено та ще трьох по-
ранено.

 Станом на 7-му годину ранку 8 листопада ворог 
здійснив один обстріл наших позицій поблизу Крим-
ського. Зафіксовано вогонь із мінометів калібру 82 
мм, гранатометів i стрілецької зброї. Втрат серед осо-
бового складу Об’єднаних сил не допущено.
 Нагадаємо, що проросійські бойовики призначи-
ли «вибори» на окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей  на 11 листопада. У зв’язку з цим 
посольство США в Україні звернулося до жителів схо-
ду України із закликом бойкотувати ці заангажовані 
«вибори» на окупованій частині Донбасу. 
 «У той час як Україна робить позитивні кроки щодо 
зміцнення миру, Росія роздмухує конфлікт, організову-
ючи бутафорські «вибори». Жителям Східної України 
слід бойкотувати ці «вибори», які не відповідають ні 
Мінським угодам, ні українському законодавству», — 
йдеться у зверненні американських дипломатів. 
 Крім того, Президент Петро Порошенко зазна-
чив, що так звані фейкові «вибори», які Росія прий-
няла рішення проводити 11 листопада на окуповано-
му Донбасі, запустять запровадження нових санкцій 
щодо РФ. А в ОБСЄ вважають, що вибори на території 
ОРДЛО не відповідатимуть Мінським угодам. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Справжнім рятівником називають тепер 
на Черкащині водія Чигиринської пожеж-
но-рятувальної частини управління ДСНС 
у Черкаськiй області Артема Андрієнка. Він 
урятував на трасі життя 17 пасажирів, узяв-
ши на себе керування маршрутним автобу-
сом, коли водію стало зле і той знепритом-
нів за кермом.
 «Це трапилося за 13 кілометрів від Олек-
сандрівки Кіровоградської області, коли ав-
тобус «Мерседес» рухався за маршрутом 
«Кривий Ріг—Київ», — розповідає «Україні 
молодій» речник Черкаського обласного уп-
равління ДСНС Костянтин Проценко.
 Як пригадує сам Артем Андрієнко, за пів-
години до події він допоміг водієві поміняти 
пробите колесо. Коли завершили, той запро-
понував йому сісти поруч із ним, попереду.
 «Це нас надалі і врятувало. Адже якби я, 
як раніше, сидів у салоні, то навряд чи зумів 
би встигнути втримати автобус на трасі», — 
наголошує Артем.
 Він пригадує, як раптом автобус різко по-
несло ліворуч, де назустріч рухалась ванта-
жівка. Артем глянув на водія й побачив, що 
в того заплющені очі, а голова впала набік. 
 «Було зрозуміло, що він знепритомнів. 
Тож я одразу схопив кермо і, чесно скажу, 
ледве встиг уникнути зіткнення. Згодом вда-
лося скерувати автобус на узбіччя, де вре-
шті його й зупинив», — говорить Артем Ан-
дрієнко.
 І додає, вже потім побачив, що водій по-
синів і ледве дихає. Тож разом із пасажира-
ми, пригадавши заняття з першої медичної 
допомоги, почав робити непрямий масаж 
серця та штучне дихання. 

 

І тут, до всього, з’ясувалося, що на цій ді-
лянці траси відсутній мобільний зв’язок і 
викликати «швидку» не вдається. Виріши-
ли везти непритомного водія до лікарні. І 
тоді Артем знову сів за кермо маршрутки.
 На жаль, кажуть у Черкаському облас-
ному управлінні ДСНС, в Олександрівсь-
кій центральній районній лікарні, куди Ар-
тем привіз водія, всі спроби лікарів врятува-
ти чоловікові життя виявилися марними. У 
нього не витримало серце. 
 «Інший водій перевізника, що прибув 
на заміну, продовжив рух за маршрутом. І 
треба сказати, що якби не оперативна реак-
ція нашого рятувальника Артема Андрієн-
ка, жертв НП могло б бути значно більше. 
Адже в салоні автобуса перебували 17 паса-
жирів, а назустріч рухалася вантажівка», — 
підсумовує речник Черкаського обласного 
управління ДСНС Костянтин Проценко. ■

РЕЙТИНГИ

Не в дружбу, а в службу
Українська армія потрапила в топ-10 
найсильніших армій Європи

■

Черкаський герой-рятівник Артем Андрієнко
працює водієм ДСНС у Чигирині.

❙
❙

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

Артемове щастя
Водій ДСНС врятував 17 
пасажирів «маршрутки»

■

НА ФРОНТІ

Яка воля — таке i виявлення
США закликали  жителів окупованого Донбасу 
бойкотувати «вибори» бойовиків  

■
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років
виповнилося столичному мет-
рополітену, поінформували в 

КП «Київський метрополітен».

58 років
тому в центрі Києва вчинив само-
спалення Василь Макух, протес-

туючи проти окупації Чехословаччини військами 
країн Варшавського договору, нагадали в Інсти-
туті національної пам’яті.

місці
опинилась ук-
раїнська армія 

серед найсильніших у Європі, згідно з рей-
тингом Global Firepower за 2018 рік.

аеропортах
України проведуть реконс-
трукцію аеродромів до 

2023 року, анонсував держсекретар Мінін-
фраструктури Андрій Галущак.

українські
мегаполіси (Київ, Львів і Хар-
ків) потрапили до списку най-

забрудненіших міст Європи, засвідчив 
рейтинг статистичного сайта numbeo.
com.

50 На  10-му У  4 3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Ткач смерті вже на Божому суді
 Пожиттєво ув’язнений «пологівський маніяк» Сергій Ткач помер 
у Житомирській колонії. Йому було 66 років. Причиною смерті серій-
ного вбивці, як повідомляє ТСН, стала серцева недостатність. Див-
но, що в цього чоловіка взагалі було серце — так відреагували на 
смерть маніяка соцмережі. Нагадаємо, уродженець Кемеровської об-
ласті Росії Сергій Ткач убивав і гвалтував упродовж 20 років на тери-
торії Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. 
2008 року його засудили до довічного ув’язнення за 37 доведених 
убивств, хоча сам він казав, що вкоротив віку більше сотні осіб, дока-
зи цих злочинів досі шукають. Торік Ткач одружився — молодша від 
нього на 38 років росіянка вирішила пов’язати своє життя з убивцею 
та народила від нього дитину. За злочини Ткача були затримані та засу-
джені дев’ятеро невинних людей, двоє з них померли у в’язниці. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів 

 Аби місто не втрати-
ло історичного шарму, 
Львівська міська рада має 
намір iз 2019 року запро-
вадити програму співфі-
нансування реставрації 
дерев’яних вікон у будин-
ках. 
 Програма передбачає, 
що певний відсоток від 
вартості робіт сплачувати-
ме адміністрація й певний 
відсоток збиратиме насе-
лення. Спільними зусил-
лями планують відновити 
30 об’єктів.
 Співпраця міської ради 
з жителями міста розпоча-
лася ще в 2010 році, коли 
діяв проект «Муніципаль-
ний розвиток та оновлення 
старої частини міста Льво-
ва» (GIZ). У рамках цьо-
го проекту у співфінансу-
ванні німецького това-
риства та мешканців було 
відреставровано понад ти-
сячу вікон. Співвідношен-
ня фінансування станови-
ло: з 2010-го до 2012 року 
60% коштів оплачувало 
німецьке товариство, 20% 
— місто, 20% — мешкан-
ці, з 2013-го до 2017 року 

70% коштів оплачувало ні-
мецьке товариство, 30% — 
мешканці.
 Цьогоріч директор 
ЛКП «Археологічно-ар-
хітектурна служба м. 
Львова» Тетяна Балуко-
ва пропонує до обговорен-
ня такий відсоток співфі-
нансування: 60% місто 
і 40% — мешканці, якщо 
це реставрація існуючого 
дерев’яного вікна, і 50% 
— місто і 50% — мешкан-
ці, якщо дерев’яне вікно 
було самовільно замінено 
на пластикове.
 Із проблемою встанов-

лення пластикових ві-
кон в історичній частині 
Львова активно борють-
ся вже не один рік. Меш-
канці необдумано псують 
архітектурну красу буді-
вель, ставлячи замість 
вишуканого, різьблено-
го, дерев’яного вікна білу 
пластикову потвору, яка 
спотворює зовнішній виг-
ляд споруди. 
 «Щотижня на засідан-
ні адміністративної ко-
місії ми розглядаємо пра-
вопорушення законодавс-
тва про охорону історичної 
спадщини щодо незакон-

них дій, вчинених фізич-
ними особами на об’єктах 
культурної спадщини 
Львова в центральній час-
тині міста, і найпоширені-
ше порушення — це вста-
новлення пластикових ві-
кон замість дерев’яних», 
— розповів Андрій Мос-
каленко, заступник місь-
кого голови Львова з пи-
тань розвитку.
 Також чиновник  на-
голосив, що для напрацю-
вання кінцевого рішення 
щодо реставрації вікон бу-
дуть узяті до уваги озву-
чені пропозиції мешкан-
ців. Після чого буде підго-
товлено відповідну ухва-
лу, яку затверджуватиме 
сесія Львівської міської 
ради.
 Варто нагадати, що 
загалом у Львові є 214 
пам’яток національ-
ного значення. Тоді як 
пам’яток місцевого зна-
чення значно більше — по-
над 2 тисячі. Більшість із 
них розташовані в центрі. 
Збереження архітектур-
них надбань є надзвичай-
но пріоритетним завдан-
ням як для міської ради, 
так і для самих жителів 
Львова. ■

У ПОЛОНІ

Наступний етап 
— етапування
Володимир Балух голодував у 
в’язниці окупантів 200 днів поспіль 
та потребує реабілітації
Ірина КИРПА

 Мужній вчинок політичного в’язня Кремля привернув увагу право-
захисників з усього світу, дав привід посилити санкції проти Росії, а та-
кож засвідчити порушення прав та свобод людей на півострові Крим.
 Принципова позиція Володимира Балуха стала ненависною окупантам, 
які лише посилили моральний тиск на арештанта. Засуджений у Криму ук-
раїнський активіст, який нині перебуває у Керченській колонії №2, був пе-
реведений у карантин, всі побачення для нього потрапили під заборону. 
 Із цієї причини адвокат Дмитро Дінзе та архієпископ Сімферополь-
ський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли відвідати активіста та пе-
редати йому слова підтримки.
 — Після 200 днів голодування у Володимира Балуха є проблеми зі 
здоров’ям, — заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського 
народу Ахтем Чийгоз. — Лікарі діагностували загальне виснаження, є 
підозра на виразку шлунка та панкреатит. Проте якихось реальних за-
гроз життю Володимира Балуха на даний момент немає, хоча продов-
жити голодування він уже не в змозі.
 Нагадаємо, що Володимир Балух двічі був незаконно засуджений 
посіпаками Кремля: перший раз він потрапив у немилість влади окупан-
тів за те, що дозволив собі вивісити український прапор над своїм будин-
ком, а другий раз його засудили за буцімто побиття охоронця СІЗО. 
 Адвокати активіста зуміли довести, що обидві справи сфабрикували 
співробітники ФСБ Росії, бо вони не мають реальних доказів вини свого  
підзахисного. Незважаючи на це, апеляційний суд відмовився розгляда-
ти скаргу адвоката та залишив обвинувальний вирок без змін. 
 Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму лише частково 
пом’якшив вирок засудженому до п’яти років колонії Володимиру Ба-
луху, засудивши його на термін у чотири роки та 11 місяців колонії, а 
також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюрем-
ного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.
 Разом з Олегом Сенцовим, який відбуває 20-річне тюремне пока-
рання в російській колонії, Володимир Балух виступав за негайне звіль-
нення всіх невинно засуджених в’язнів Кремля. Арештант був змуше-
ний тимчасово припинити голодування, тому що на даний час він чекає 
етапування до однієї з в’язниць, яка розташована в Росії.
 — Практика показує, що вони майже всіх наших ув’язнених свідо-
мо вивозять подалі від Криму, на територію Росії, — пояснив експерт 
Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін. — Усе залежати-
ме від того, куди саме потрапить Володимир Балух. Якщо це Красно-
дар або Ростов, то етап, звичайно, не буде таким тривалим, як у випад-
ку з Далеким Сходом або Північчю. Вся надія на те, що він залишиться 
у ближній зоні, щоб родичі або активісти могли якось його відвідува-
ти та підтримувати. Ще залишається розгляд справи у касації та в Єв-
ропейському суді з прав людини, але, на жаль, Балух уже буде на волі, 
коли дійде до розгляду по суті. Тому реально вплинути на його звіль-
нення та на його долю юридичними методами вже навряд чи якось буде 
можливо. Зараз головне — відвідувати Володимира Балуха, стежити 
за станом здоров’я, тримати з ним зв’язок та розголошувати все, що з 
ним там відбувається.
 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людми-
ла Денисова також пообіцяла стежити за подальшою долею кримсько-
го активіста та інформувати громадськість про стан його здоров’я. Сам 
Володимир Балух подякував українцям за «шалену підтримку» та вис-
ловив побажання у разі передчасної смерті бути похованим на березі 
Дніпра під Києвом. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Попри те, що в Україні вдари-
ли перші морози, мільйони україн-
ців мерзнуть у холодних кварти-
рах. Одне з сотень міст, у яких не 
включили опалення, — 100-тисяч-
ний Павлоград, де нещодавно побу-
вав Олег Ляшко. «Нафтогаз» не дає 
лімітів на газ, якщо не відшкодова-
но заборгованість і немає 50% пе-
редоплати. Де місцевим бюджетам 
узяти на це гроші? Мільйони ук-
раїнців стали заручниками грабіж-
ницької політики «Нафтогазу». 
Тому парламент зобов’язаний при-
йняти рішення, дати команду уря-
ду та «Нафтогазу» підключити всю 
опалювальну систему до газу. Якщо 
рішення не буде, вони змушені бу-
дуть спускати воду, щоб не порва-
лися труби та батареї. Тоді ми от-
римаємо новий Алчевськ, у якому 
кілька років тому мерзли десятки 
тисяч людей, а потім мільярди вит-
рачали на відновлення інфраструк-
тури ЖКГ. Ми вимагаємо підклю-
чити всі міста України до газу, щоб 
люди не мерзли у власних хатах, 
маленькі діти — в дитячих садках 
і школах, а хворі — в лікарнях», — 
наголосив Ляшко.
 Рішення уряду про підвищення 
ціни на газ політик вимагає скасува-
ти та встановити мораторій на збіль-

шення тарифів. Відповідну постано-
ву політик зареєстрував у парламен-
ті. Документ уже підтримали шiсть 
парламентських фракцій i груп. 
«Сьогоднішня політика уряду, «На-
фтогазу» та Президента Порошен-
ка призводить до того, що вся краї-
на перетворюється на другий Ал-
чевськ. Мільйони українців сидіти-
муть у холодних квартирах, бо в них 
немає грошей платити «драконівсь-
кі» тарифи за газ і комунальні пос-
луги. Не може пенсіонер із пенсією у 
пiвтори тисячi гривень платити таку 
ж ціну за газ, як мільйонер чи голо-
ва «Нафтогазу» Коболєв iз «косміч-
ними» зарплатами. Вирішення цієї 
проблеми полягає в зупинці підви-
щення тарифів на «комуналку», 
встановленні справедливої ціни на 
газ, наведенні порядку в ціноутво-
ренні, збільшенні видобутку влас-
ного газу та енергомодернізації, а не 
консервації бідності та кризи непла-
тежів», — вважає лідер Радикальної 
партії.

 Його постанова про мораторій 
на підвищення ціни на газ, за сло-
вами Олега Ляшка, дасть мож-
ливість захистити мільйони ук-
раїнських сімей. «Сьогодні люди 
платять «космічні» гроші не за газ, 
а за корупцію влади, за її нездат-
ність проводити правильну еконо-
мічну політику в інтересах кожно-
го українця. Українці з власних ки-
шень платять «космічні» зарплати 
чиновникам, прокурорам, суддям, 
посадовцям «Нафтогазу» в той час, 
коли мільйони пенсіонерів отри-
мують копійчані пенсії, а мільйони 
людей вимушені їхати на заробітки 
за кордон. Ми вимагаємо від парла-
менту припинити цю корупцію вла-
ди, невідкладно розглянути зареєс-
тровану нами постанову й захисти-
ти кожну українську сім’ю від гра-
біжницької політики нинішньої 
влади. Ми не дамо владі набивати 
кишені та офшорні рахунки гро-
шима, а українців лишати жебра-
ками!» — підсумував Ляшко. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

Вікна у світ
Міська влада має намір 
відреставрувати автентичні 
дерев’яні вікна на історичних 
будівлях і позбутися пластикових, 
які громадяни вже встигли 
встановити

■

ДРИЖАКИ НА ПОРОЗІ

Ляшко вимагає підключити всі міста 
до газу
Уся країна може 
перетворитися на 
новий Алчевськ через 
ненажерливість чиновників

■

Олег Ляшко вважає неприпустимим, коли люди мерзнуть у лікарнях.❙
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Безцінна допомога американських 
партнерів
 Родзинкою урочистої програми почат-
ку тренінгу стала передача українцям аме-
риканською стороною спеціального сапер-
ного обладнання. Це 20 комплектів із по-
шуку вибухонебезпечних предметів, зок-
рема, новітні металодетектори, допоміжне 
приладдя, комплекти інженерної розвід-
ки, до складу яких входить низка ефектив-
них електронних та оптичних приладів.
 А навчатимуть працювати українських 
фахівців на сучасному обладнанні амери-
канські інструктори, які прибули сюди ра-
зом із технічною допомогою, вартість якої 
оцінюють загалом у суму понад 500 тисяч 
доларів. Варто додати, що згаданими да-
рунками наші військові користуватимуть-
ся не лише з навчальною метою, а й у про-
цесі практичного розмінування.
 Це не перша подібна «порція» допо-
моги від наших стратегічних партнерів. 
Так, цьогоріч у березні оборонне відомс-
тво США передало 20 комплектів метало-
шукачів Minelab вартістю 1,5 млн. гривень 
підрозділам із розмінування Державної 
спеціальної служби транспорту, які нате-
пер успішно використовуються за призна-
ченням. Нагадаємо, що такі підрозділи є 
одними з основних суб’єктів протимінної 
діяльності в державі, вони залучені до роз-
мінування й очищення територій від ви-
бухонебезпечних предметів. Їхня спеціалі-
зація — розмінування важливих об’єктів 
транспортної інфраструктури. Загалом від 
літа 2014 року ці підрозділи знешкодили 
майже 7 тисяч вибухонебезпечних пред-
метів, обстежили понад 700 км залізниць, 
113 км автошляхів та 500 га місцевості.
 Цікаво було спостерігати за знайомс-
твом американських інструкторів — сер-
жантів Кріса Сторі та Крістофера Тея, які 
прибули до Чернігова з військового кон-
тингенту США в Європі, — зі своїми ук-
раїнськими колегами. На найближчі три 
тижні ці іноземні тренери й фахові сапери 
стануть для них партнерами у важливій 
справі професійного зростання. Кріс має 
13 років вислуги, серед яких кілька бойо-
вих місій в Іраку та Афганістані, де він зни-
щив безліч різнотипних вибухонебезпеч-
них предметів (ВНП). Крістофер має вис-
лугу 7 років і теж є добре підготовленим 
фахівцем. Він уже бував в Україні, де, як 
зауважує, 2016-го виконував завдання з за-
чищення одного з полігонів. Метою їхньо-
го перебування в Україні, як заявив Кріс 
Сторі, є участь у процесі інтеграції міжна-
родних стандартів із протимінної діяль-
ності в українські військові стандарти.
 — Українці здобули значний досвід, 
як і ми, у цій роботі. І разом ми спробує-
мо виокремити кращі моменти в цьому 
спільному досвіді та об’єднати їх, — каже 
він. — Фактично своїх українських колег 
ми навчатимемо так само, як вишколю-
ють відповідний персонал у США. Оцін-
ка отриманих знань і навичок базувати-
меться на тестуваннях — початковому й 
по завершенні курсу, адже потрібно по-
бачити досягнутий прогрес, зокрема і в 
проведенні реальних підривних робіт. Ці 
офіцери та сержанти надалі стануть інс-
трукторами й зможуть готувати саперів, 
здатних працювати на сучасному облад-

нанні, у своїх структурах. Ось чому нам 
так важливо вдало стартувати.
 Тим часом очільник відділу оборонно-
го співробітництва Посольства США в Ук-
раїні полковник Сухопутних військ Ро-
берт Пітерс, який був присутній на заході, 
зазначив, що найважливішим моментом 
курсу є те, що його пліч-о-пліч проходять 
представники трьох різних служб — голо-
вних операторів гуманітарного розміну-
вання в Україні. Всі разом в одному класі 
— і це чудовий знак!
 — Бажаю гарної співпраці, бо ви залеж-
ні один від одного, — звернувся до присут-
ніх Роберт Пітерс. — Маємо чудову коман-
ду досвідчених інструкторів, які допомо-
жуть вам. Ці сержанти представляють кра-
щих фахівців, яких ми можемо знайти для 
цього курсу. І загалом сержантів ми вва-
жаємо основою нашої військової служби. 
Тому під час тренінгів не соромтеся стави-
ти їм багато запитань! Досвід обох наших 
країн гідний обміну. І його треба врахову-
вати, адже обсяги цієї небезпечної роботи у 
вас із часом тільки зростатимуть і вона уск-
ладниться.

У нас будуть свої військові 
сапери-водолази
 Зауважимо, що навчальна база 8-го 
центру підготовки сприяє якісному нав-
чанню саме саперів. Віднедавна тут по-
чинають вишкіл фахівців нового спряму-
вання — саперів-водолазів. Центр має лі-
цензію Міносвіти на підготовку водолазів 
ІІІ-го класу 1 — 2-ї груп спеціалізацій. Із 
перспективами такої роботи ознайоми-
ли й американських гостей закладу. Тут є 
кілька басейнів як для базового рівня під-
готовки, так і більш складного профі-кла-
су у важкому та легкому типах споряджен-
ня. Курс для саперів-водолазів триватиме 4 
місяці, де найбільше часу приділено прак-
тичній складовій.
 — Ми показали нашим американським 
друзям ту роботу, яку вже виконуємо по-
над чотири роки поспіль. Цей курс підго-
товки та ресурсна допомога партнерів да-
дуть додатковий імпульс у розвитку на-
шої спроможності в галузі розмінування 
та мінної безпеки, — запевнив голова ад-
міністрації Державної спеціальної служ-
би транспорту генерал-лейтенант Микола 
Мальков. — Навчання почалися й за три 
тижні ми побачимо, наскільки вони є ефек-
тивними.
 — А чому саме зараз виникла потреба у 
новій спеціалізації — саперах-водолазах? 
— запитую в Миколи Івановича.
 — Незабаром відкриватимемо третій 
за ліком відновлений Держспецтран-
сслужбою міст на Луганщині — непо-
далік Попасної. І перед тим, як проводи-
ти такі будівельні роботи на звільненій 
території, сапери повинні обов’язково ви-
конувати інженерну розвідку, — відпові-
дає генерал-лейтенант Мальков. — Часто 
так стається, що вони знаходять вибухо-
небезпечні предмети. Виявлення останніх 
у водному середовищі має свою специфі-
ку й труднощі. Потреба в підготовці водо-
лазів-саперів саме тому виникла, що Де-
ржспецтрансслужба відновлює зруйно-
вані мости і транспортну інфраструктуру 
на сході. І щоб наші будівельники та пон-

тонери могли безпечно працювати, пот-
рібні спеціалізовані водолази. Наша нав-
чальна база перебуває в хорошому стані й 
унікальна тим, що спроможна готувати 
фахівців навіть узимку, адже в багатьох 
інших місцях навчання використовують 
звичайні відкриті водойми, а тут є закриті 
басейни.
 За словами начальника 8-го навчально-
го центру Держспецтрансслужби полков-
ника Андрія Лагутіна, у підготовці фахів-
ців із підводної інженерної розвідки також 
допомагатимуть наші американські парт-

нери, як і в освоєнні нових засобів підвод-
ного очищення території від вибухонебез-
печних предметів.
 Також у Чернігові я помітив важли-
вий сигнал — в Україні почали готувати 
і жінок-саперів, що уможливили останні 
зміни в законодавстві, які розширили пе-
релік посад у ЗСУ і дозволили призначати 
жінок на такі бойові посади. Принаймні се-
ред 15 слухачів згаданих курсів є сержант 
— представниця Державної спеціальної 
служби транспорту, яка має стати, до того 
ж, інструктором. ■

Інструктор зі США Крістофер Тей показує особливості конструкції та роботи 
новітніх металодетекторів. 
Фото Олега ФЕЦЕНЦЯ.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Цього тижня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроек про протимінну 
діяльність в Україні (№9080-1). «Є закони принципові. За які борешся, які відстоюєш і вигризаєш. 
Для мене таким є законопроект про протимінну діяльність, — написала у «Фейсбуці» Ірина Геращен-
ко. — 1800 українців загинули і поранені від мін на Донбасі. 7 тисяч квадратних кілометрів, нашпи-
гованих вибухівкою. Ми так довго працювали над цим законопроектом, який наближає до стандартів 
НАТО у сфері антимінної діяльності, враховує досвід Хорватії, сприятиме активізації підтримки Украї-
ни з боку країн НАТО у сфері розмінування. Сьогодні ми отримали лист-підтримку законопроекту від 
посольств США і низки європейських країн. Розмінування — це і є стратегія миру для Донбасу, це і є 
новий курс миру». 
 Під час окупації Росією території Донецької та Луганської областей більшість обладнання для са-
перів залишилось на окупованих територіях. Наші партнери з країн НАТО готові надати матеріально-
технічну допомогу, але за умови прийняття відповідного законодавства і запровадження стандартів 
Альянсу у цій сфері гуманітарного розмінування, зазначають у прес-службі Верховної Ради. 
 «Я сьогодні (у вівторок. — Ред.) пережила стрес у залі ВР, коли деякі фракції завили, що не голосу-
ватимуть за розмінування, поки... не проголосують постанову по тарифах. Популізм і спроба протистави-
ти непоєднуване — гаманці, батареї і людські життя — вбивають, — додає Ірина Геращенко. — Я зга-
дувала дітей з відірваними кінцівками, яких ми з Марією Іоновою (заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань європейської інтеграції. — Ред.) всіма силами відправляли на протезування у за-
хідні країни. Я ледь не розплакалася в ці хвилини провалу голосування у ВР. Врешті решт, переміг здоро-
вий глузд і законопроект у першому читанні підтримали. За що дуже вдячна всім депутатам і фракціям 
— хто голосував «за». Жодного голосу не дав Опоблок... Це їхня «турбота про жителів Донбасу». 

■

ВИШКІЛ

Обережно, міни!
Українські сапери вдосконалюють своє вміння 
безпечного розмінування звільнених територій 
українського Донбасу

■

Геннадій КАРПЮК

У Чернігові, у 8-му навчальному центрі Держспецтрансслужби Міноборони днями 
стартував тренінг із вишколу саперів 1-го рівня EOD з гуманітарного розмінування. 
Це пілотний проект, у ході якого навчатимуться 15 фахівців — по п’ять представни-
ків від Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту та Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій, рівень підготовки яких засвідчать дипломи міжнарод-
ного рівня. Курси запроваджено за сприяння Відділу оборонного співробітництва 
Посольства США в Україні в межах Програми гуманітарного розмінування коман-
дування контингенту американських Збройних сил у Європі. Ініціатива переслідує 
актуальну для Києва мету — системно покращити якість робіт із розмінування на 
звільнених теренах українського Донбасу й мінімізувати мінно-вибухові ризики для 
місцевого населення.

Американський сержант Кріс Сторі та керівник 8-го навчального центру 
Держспецтрансслужби полковник Андрій Лагутін до співпраці готові.  

❙
❙
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 Інф. «УМ».

 Українці мають право створити 
власну церкву, як мали право на це 
фіни 100 років тому. Таку думку висло-
вив предстоятель Фінляндської право-
славної церкви архієпископ Лев під час 
зустрічі з Президентом України Петром 
Порошенком. Глава Української держа-
ви подякував архієпископу Леву за під-
тримку православною церквою Фінлян-
дії автокефалії УПЦ: «Для нас важливо 
знати, що ваша церква підтримує нас у 
цьому історично важливому процесі».
 Зустріч відбулася у рамках робочо-
го візиту Президента України до Фін-
ляндії. Там Петро Порошенко мав низ-
ку контактів на найвищому рівні, зок-
рема, з главою Європейської комісії 
Жан-Клодом Юнкером. Під час їхньої 
зустрічі йшлося про прискорення про-
цедур, пов’язаних iз наданням макро-
фінансової допомоги Україні. Її деталі 
Порошенко обговорив із віце-прези-
дентом Єврокомісії Валдісом Домбров-
скісом. Йдеться про Четверту програ-
му макрофінансової допомоги Україні 
в обсязі 1 млрд. євро. «На сьогодні за-
вершується виконання всіх шести умов 
для отримання першого траншу допо-
моги (500 млн. євро) та очікується по-
зитивна оцінка Європейської комісії», 
— наголосив Порошенко. 
 Під час перемовин із президентом 
Фінляндської Республіки Саулі Ніініс-
тьо йшлося про зміцнення двосторон-
нього співробітництва між обома краї-

нами, зокрема в торгівлі. Президент 
Нііністьо запевнив, що Фінляндія й 
надалі підтримуватиме Україну в бо-
ротьбі за відновлення суверенітету й 
територіальної цілісності, в тому чис-
лі шляхом підтримки реформ у нашій 
державі. Петро Порошенко подякував 
за відчутну допомогу Фінляндії в подо-

ланні гуманітарних наслідків російсь-
кої агресії на Донбасі. Сторони обгово-
рили подальші кроки задля звільнен-
ня українських політичних в’язнів у 
Росії. Президент України подякував 
фінському колезі за його особисту ак-
тивну позицію в цьому питанні, зазна-
чає прес-служба Президента. ■

Зустріч Трампа й Путіна скасовано 
 Президент США Дональд Трамп заявив, що перего-
ворів iз Володимиром Путіним у Парижі «ймовірно, не 
буде». Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков 
підтвердив, що анонсована раніше повноформатна зус-
тріч 11 листопада не відбудеться. Російська газета «Ком-
мєрсант» пише, що зустріч Трампа і Путіна зірвалася че-
рез відповідне прохання президента Франції Емманюеля 
Макрона. У Москві ж заявили, що Трамп і Путін побачать-
ся у Парижі, але зустріч буде короткою. «Багатосторонній 
формат заходів, присвячених сторіччю закінчення Пер-
шої світової війни, не дозволяє провести ґрунтовну зуст-
річ двом президентам», —  пояснив Дмитро Пєсков. 

У Британії заарештували жінку за… шопінг
 У Великій Британії заарештували жінку, яка витрати-
ла 16 млн. фунтів стерлінгів на шопінг у найдорожчому 
універмазі Лондона Harrods. Їй загрожує екстрадиція. 55-
річна Заміра Хаджиєва — дружина колишнього очільника 
державного банку Азербайджану, якого на батьківщині за-
судили до 15 років в’язниці за розкрадання коштів. Жінка, 
яка мешкає біля Harrods у будинку вартістю 15 млн. фун-
тів, стала першою іноземною громадянкою, яка приверну-
ла увагу Національного агентства з боротьби зі злочинніс-
тю в контексті нового закону про боротьбу з відмиванням 
грошей. Хаджиєва витрачала в універмазі Harrods по 4000 
фунтів на день. Британська влада вимагає від неї поясни-
ти джерело її статків. Проти неї висунули обвинувачення у 
розтраті коштів. Побоюючись, що Хаджиєва втече з краї-
ни, її залишили під вартою.

Греція позбавила зарплат священиків 
 У Греції держава припинить виплату зарплат право-
славним священикам. Відповідну домовленість уклали 
прем’єр-міністр Алексіс Ципрас і предстоятель Грецької 
православної церкви архієпископ Ієронім II. Священикiв 
та єпископiв більше не вважатимуть держслужбовцями. 
Це рішення, яке зачіпає близько 10 тисяч священнослужи-
телів та працівників церкви, посприяє відділенню церкви 
від держави. Православ’я вважається державною релігією 
в Греції. Цей статус закріплений у Конституції країни, де 
православ’я визначено як «панівна релігія». Архієпископ 
Ієронім на зустрічі з прем’єром Греції Ципрасом підтвер-
див, що церква не проти перетворення країни на «релігій-
но нейтральну» державу. ■

Ігор ВІТОВИЧ

У вівторок на цьому тижні у 
США відбулися проміжні вибо-
ри. Такі вибори традиційно про-
водяться рівно через два роки 
після президентських виборів 
і за два роки до наступних ви-
борів президента. Під час про-
міжних виборів переобирається 
третина складу верхньої палати 
Конгресу — Сенату і повністю 
оновлюється склад нижньої па-
лати Конгресу — Палати пред-
ставників. Також проводяться 
вибори губернаторів частини 
штатів. 

Усі на вибори!
 До цього Республіканська 
партія мала не лише свого пре-
зидента, а й більшість в обох па-
латах Конгресу. Американці не 
люблять, коли влада концент-
рується в одних руках, тому ще 
до виборів прогнозували зміну 
розкладу сил у Конгресі. Та й 
хаотична й суперечлива політи-
ка президента Дональда Трам-
па неодмінно мала викликати 
реакцію виборців. Ось чому ін-
терес до цих виборів у США та 
світі був дуже високим, як і ак-
тивність американських вибор-
ців. У виборах узяли участь 114 
мільйонів осіб (для порівняння, 
на попередніх проміжних вибо-
рах 2014 року на виборчі діль-
ниці прийшли 83 мільйони аме-
риканців). Понад 35 мільйонів 
проголосували достроково, що 
також є рекордом.
 Згідно з попередніми ре-
зультатами виборів до Конг-
ресу, республіканці, як і очі-
кувалось, втратили контроль 
над Палатою представників. У 
партії Дональда Трампа зали-
шається 205 мандатів, у демо-
кратів — 230. Водночас респуб-
ліканці зберегли більшість і на-
віть зміцнили свої позиції у Се-
наті. Тут у них тепер 53 місця у 
порівнянні з 51 дотеперішнім, а 

у їхніх суперників-демократів 
— 43.
 Відтак обидві партії заявля-
ють про успіх і святкують пере-
могу. А на Капітолійському па-
горбі встановилось двовладдя, 
яке не сприятиме стабільності 
політичної ситуації у країні. 
 Якщо загальна активність 
виборців на проміжних ви борах 
була високою, то активність ви-
борців-жінок і взагалі рекорд-
ною. Переважним голосуван-
ням за противників республі-
канців — демократів — жінки 
прагнули дати гідну відповідь 
на всі образи на їхню адресу з 
вуст Дональда Трампа, за ксе-
нофобію президента, за секс-
скандали за участi як самого 
Трампа, так і членів його ад-
міністрації. За демократів про-
голосувала і більшість молодих 
людей віком до 35 років. Якби 
Сенат оновлювався не на тре-
тину, а переобирався повністю, 
то, певно, в ньому демократи от-
римали б більшість. 
 Як наслідок, до Конгресу 
було обрано рекордну за всю 
історію кількість жінок — по-
над 80. Серед них також упер-
ше в історії опинились одна му-
сульманка (біженка з Сомалі 
Ільхан Омар зi штату Міннесо-
та) та одна представниця корін-
ного індіанського населен-
ня США. Остання, до того ж, є 
представницею секс-меншин. 
На цих виборах також упер-
ше обрали губернатором шта-
ту гея. Запам’ятаються вибори 
й тим, що на них було обрано 

наймолодшу в історії США кон-
гресвумен — 29-річну демокра-
тичну соціалістку Александ-
рію Окасіо-Кортес, яка здобу-
ла перемогу в одному з округів 
штату Нью-Йорк. Лише тро-
хи не дотягнула до перемоги в 
штаті Джорджія афроамери-
канка Стейсі Ебрамс, яка мог-
ла, в разі перемоги, стати пер-
шою в історії чорношкірою жін-
кою-губернатором. 
 За демократів переважно го-
лосували жінки, молодь, люди з 
вищою освітою, представники 
нацменшин та заможні меш-
канці передмість. Показово, що 
під час президентських ви борів 
останні голосували здебільшо-
го за Трампа. Америка таки 
поступово усвідомлює помил-
ки та змінюється. Не змінюєть-
ся лише традиційний електорат 
Трампа — мешканці сільських 
районів та глибокої провінції. 
Вони і тепер підтримали Рес-

публіканську партію. Також за 
партію Трампа переважно голо-
сували люди похилого віку. 

«Попереджувальний постріл» 
Трампа
 Трамп заявив iз характер-
ною для нього хвалькуватістю, 
що його партія здобула на про-
міжних виборах «блискучу» 
перемогу, але одночасно ска-
зав, що буде тісніше співпра-
цювати з демократами в Конг-
ресі. Адже демократи можуть 
ініціювати процес імпічменту 
Трампа, а це питання належить 
якраз до компетенції Палати 
представників. Якщо воно про-
ходить у нижній палаті, то для 
остаточного схвалення потріб-
на ще згода двох третин Сенату. 
Тобто, першу частину процеду-
ри імпічменту пройти можна, 
але другу — нереально, з огля-
ду на перевагу в Сенаті респуб-
ліканців.

 Здобуття демократами біль-
шості у Палаті представників 
надасть другого дихання розслі-
дуванню спецпрокурора Робер-
та Мюллера про втручання Росії 
у президентські вибори в США 
2016 року на користь Дональ-
да Трампа. Це усвідомлює як 
сам Трамп, так і його адмініст-
рація. Тому в середу, на другий 
день після проміжних виборів, 
президент зробив «попереджу-
вальний постріл» — звільнив iз 
посади генпрокурора та мініст-
ра юстиції (у США ці дві посади 
суміщені в одну) Джеффа Сешн-
са.
 Президент США кілька мі-
сяців критикував Сешнса, який 
раніше був сенатором-респуб-
ліканцем і підтримував Трам-
па від самого початку його кам-
панії. Але на посаді генпроку-
рора він зайняв нейтральну по-
зицію, фактично самоусунувся 
від контролю за роботою комісії 
Роберта Мюллера. В підсумку 
розслідування, яке проводив 
спецпрокурор Мюллер, поста-
вило під сумнів чимало заяв Бі-
лого Дому, викликало підозри, 
що Трамп зайняв президент-
ську посаду завдяки допомозі 
Москви. Тимчасово виконую-
чим обов’язки генпрокурора 
Трамп призначив «свою люди-
ну» Метью Вітакера, який не-
одноразово критикував розслі-
дування імовірного втручання 
Росії у вибори 2016 року.
 Попри сумнівні кадрові кро-
ки Трампа, міжпартійне про-
тистояння «вiслюкiв» і «слонів» 
(так в США неофіційно назива-
ють демократів і республiкан-
ців) буде зберігатись до наступ-
них президентських виборів 
2020 року. Отримавши конт-
роль над Палатою представни-
ків, демократи зможуть бло-
кувати законодавчі ініціативи 
Трампа та здійснювати тиск на 
Білий дім через різні комітети 
Конгресу. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

«Слонів» по осені рахують...
Результати проміжних виборів у США: і демократи, і республіканці 
вважають себе переможцями

■

Слон і віслюк поділили Конгрес.❙

НОВИНИ ПЛЮС■

Президент Порошенко та архієпископ Лев.❙

ВІЗИТИ

Фіни змогли і ми зможемо 
Фінляндія підтримує Україну в отриманні Томосу та звільненні в’язнів Кремля

■



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, 5.25 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»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Т/с «Дві матері»

21.45 «Міняю жінку — 14»

23.40, 0.50 «Танці з зірками»

04.30 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

03.25, 2.40 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15 Д/п «Місця сили»

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»

10.30, 12.25 Х/ф «Доктор 
Живаго»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

22.00 Т/с «Катя»

00.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»

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

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 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 «Обливион»
02.00 Телемагазин

03.20 Зоряний шлях

04.40 «Агенти 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39, 6.34 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.35 М/ф «Тарзан і Джейн»

08.00 Х/ф «Робосапіен: 

Перезавантаження»

09.45 Х/ф «Моя дівчина-

монстр»

12.00 Х/ф «Месники»

14.50 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»

17.45, 1.50 Таємний агент

19.00 Ревізор

22.00 Страсті за ревізором

00.00 Пост шоу. Таємний 

агент

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 

Надзвичайні новини

10.15 Антизомбі

11.15, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Люди 
Ікс: Остання битва»

16.40 Х/ф «Люди Ікс: 
Початок. Росомаха»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Прорвемось!

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 Свобода слова

01.00 Х/ф «Крижані 
солдати»

02.40 Т/с «Прокурори»

03.20 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 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 Top Shop

05.45 Х/ф «Таємниця 
записної книжки»

07.15, 18.25 «Свідок. Агенти»

07.50 Х/ф «Золоте теля»
11.00, 12.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

14.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 11»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Х/ф «Залізний 
лицар-2»

01.55 «Реальні злочинці»

03.15 «Випадковий свідок»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Віктор 

Гресь

07.00 Новини 

07.10 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Рим

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. «Як вийти заміж 

за короля». 

  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. 

Валенсія

13.50 Погода 

14.00 Букоголіки 

14.30 Відкривай Україну з 

Суспільним

15.00 Сильна доля

15.55 Фольк-music

17.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

22.00 Документальна 

програма. 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Національна опера 

України. 

 Гаетано Доніцетті. Опера 

«Любовний напій»

01.10 Територія Кіно. Віктор 

Гресь

02.05 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро» 

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

 

СТБ

05.30, 15.25 Все буде добре!

07.25 Х/ф «Шкільний 
вальс»

09.20 МастерШеф

12.30 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

19.00 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»

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 Мультфільми

08.00 «Помста природи»

08.40, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-4»

09.20, 18.15 «Спецкор»

10.00, 18.50 «ДжеДАІ»

10.35 Т/с «Опер за викликом»

14.30 Х/ф «Американець»
16.20 Х/ф «Універсальний 

солдат-3: Новий 
початок»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20, 1.55 Т/с «Кістки»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Дженоа» — «Наполі». 

ЧІ

07.45, 16.35, 1.35 Журнал 

Ліги чемпіонів

08.15 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.45, 21.45 Топ-матч

12.00 «Мілан» — 

«Ювентус». ЧІ

13.50 «Арсенал-Київ» 

— «Олександрія». ЧУ

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «Моя гра» І. Пластун

17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00 Передмова до «Реал» 

— «Динамо» (К) 

(1998 р. /99). Золота 

колекція Ліги чемпіонів 

з А. Шевченком. Прем’єра

18.05 «Реал» — «Динамо» 

(К). 1/4 фіналу (1998 р. 

/99). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів з 

А. Шевченком. Прем’єра

19.55 «Динамо» (К) 

— «Реал». 1/4 фіналу 

(1998 р. /99). Золота 

колекція Ліги чемпіонів 

з А. Шевченком. 

Прем’єра

22.00 «Передмова до 5 та 6 

турів. Ліга націй УЄФА

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.45 «Ман Сіті» — «МЮ». 

ЧА

02.05 «Львів» — «Олімпік». 

ЧУ

03.55 «Аталанта» — «Інтер». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Фулгем». ЧА

08.10 «Аталанта» — «Інтер». 

ЧІ

10.00 «Моя гра» І. Пластун

10.30 «Львів» — «Олімпік». 

ЧУ

12.20, 14.25 «Check-in»

12.40 «Ман Сіті» — «МЮ». 

ЧА

14.55 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ

16.40, 2.05 «Великий футбол»

18.25 Передмова до 5-го та 

6-го турів. Ліга націй 

УЄФА. Прем’єра

18.55 «Мілан» — 

«Ювентус». ЧІ

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.30 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

23.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.15 «Арсенал-Київ» 

— «Олександрія». ЧУ

03.55 «Кардіфф» — 

«Брайтон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Диво з острова Борнео

09.45, 17.45 Пригоди Остіна 

Стівенса

10.45 Скептик

11.15 Код доступу

11.50 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55 Америка в кольорі

15.50, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Цікаво.com

18.40 Їжа богів

20.50 Їжа богів. Сіль

23.45 Шпигунство та змови

01.25 Академік Корольов

02.15 Мерилін Монро

03.00 Володимир Івасюк

03.45 Ризиковане життя

04.30 Містична Україна

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 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»

00.00 Х/ф «Місяць 2112»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Принцеса Лілліфі 

та маленький єдиноріг»

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»

06.30, 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

11.55 Енеїда

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

15.20 Чудова гра

15.50 «Це цікаво»

16.20 Лайфхак українською

16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

16.55 Пообіді шоу

18.00 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

22.55, 2.25 Складна розмова

23.25 Перша шпальта

00.00 Телепродаж «Тюсо»

03.35 Тема дня

03.55 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

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, 5.25 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 Т/с «Дві матері»

21.45 «Інспектор. Міста»

23.45, 0.50 Х/ф «Інструкції 
не додаються»

02.20 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 Top Shop
05.15, 20.00 «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, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 
Крісті-3»

13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
01.50 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»

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
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 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: Майамі»
01.30 Телемагазин
03.00 Реальна містика
04.40 «Агенти 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

04.40 Абзац

06.25, 7.40 Kids Time

06.30 М/с «Том і Джеррі шоу»

07.45, 0.00 Київ вдень та вночі

08.45 Т/с «Любов напрокат»

09.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.50, 21.00 Пацанки. Нове життя

17.00, 19.00 Вар’яти

22.10 Х/ф «Проти шторму»

01.00 Х/ф «Шалені перегони»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.45 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!

12.10, 13.30 Х/ф «Крижані 
солдати»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-4»

22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+

23.55 Х/ф «Зоряний 
десант-2. Герой 
Федерації»

01.45 Т/с «Прокурори»

02.30 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, 19.25 Інформаційний 

вечір

18.20 Чому НАТО?

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Процес»
07.00 Х/ф «Абітурієнтка»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Розслідування»
10.30, 12.50, 3.25 «Речовий доказ»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»
14.25, 19.30 Т/с «Коломбо»
16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 11»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
21.30 Т/с «Закон і порядок»
23.45 Т/с «Криміналіст»
02.05 «Реальні злочинці»
03.55 «Правда життя. 

Професії»
04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 
Дзюбенко-Мейс, ч. 1

06.30 Документальна 
програма. Після прем’єри 
— розстріл

07.00 Новини 
07.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Софія Андрухович

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.10 Сильна доля
11.00 Візитка Полтавщини 
11.10 100 років української 

історії історії 
11.20 100 років українського 

кінематографа 
11.30 100 років української 

літератури 
11.45 Уроки української 

літератури 
11.50 100 років українського 

мистецтва 
12.00 Українська читанка. 

Петро Мідянка
12.10 Кліпи учасників 
Дитячого пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 
12.20 Погода 
12.30 Документальна 

програма. 
 Легіон. Хроніка 

Української галицької 
армії 

13.20 Документальна 

програма. 

 Дмитро Вітовський. 

Шлях до волі 

14.25 Погода 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

15.40 Перемоги України

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. 

Твій час/Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.05 Хочу бути 

17.30 Мистецькі історії

17.40 Кліпи учасників 

 Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018» 

17.45 Українська читанка. 

Павло Коробчук

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років української 

історії 

19.00 100 років українськ 

літератури

19.10 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

19.15 UA.МУЗИКА. кліп 

19.20 Букоголіки 

20.10 Документальний цикл. 

Напам`ять. 

 Мустафа Джемілєв, ч. 3

20.25 Документальна 

програма. Своя земля

21.00 До 75-річчя Мустафи 

Джемілєва. 

 Документальний фільм 

«Мустафа» 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Світло 

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 1

01.35 Сильна доля

03.10 Національна опера 

України. Михайло 

Булгаков. 

 Майстер і Маргарита 

05.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

СТБ

05.35, 15.25 Все буде добре!
07.35 Х/ф «Осінній марафон»
09.25, 20.00, 22.35 МастерШеф
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх
19.00, 23.45 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

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»
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 Мультфільми
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 Відеобімба
15.20 Х/ф «Веселі канікули»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.40, 23.25, 2.00 Т/с «Кістки»
02.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 
«Європейський WEEKEND»

06.50, 1.35 Передмова до 5 та 6 
турів. Ліга Націй УЄФА

07.20, 22.50 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру

08.10 «Челсі» — «Евертон». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.25 «Десна» — 

«Чорноморець». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Рома» — «Сампдорія». 

ЧІ
16.55 «Ман Сіті» — «МЮ». ЧА
18.45 «Львів» — «Олімпік». ЧУ
20.35 Топ-матч
20.40 «Мілан» — «Ювентус». 

ЧІ

23.45 «Ліверпуль» — 
«Фулгем». ЧА

02.05 «Арсенал-Київ» 
— «Олександрія». ЧУ

03.55 «Дженоа» — «Наполі». 
ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05 «Check-in»
06.20 «Ман Сіті» — «МЮ». ЧА
08.35 «Мілан» — «Ювентус». 

ЧІ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 «Ліверпуль» — 

«Фулгем». ЧА
12.55, 19.45 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру
13.50, 23.00 «Ворскла» 

— «Шахтар». ЧУ
15.35, 0.50 Журнал Ліги 

чемпіонів
16.05 Передмова до «Реал-

Динамо» (К ) (1998 
р./99). Золота Колекція 
Ліги чемпіонів 
з А. Шевченком

16.10 «Реал» — «Динамо» 
(К). 1/4 фіналу (1998 
р./99). Золота колекція 
Ліги чемпіонів з 
А. Шевченком

17.55 «Динамо» (К) 
— «Реал». 1/4 фіналу 
(1998 р./99). Золота 
колекція Ліги чемпіонів з 
А. Шевченком

20.40 «Кристал Пелес» 
— «Тоттенгем». ЧА

22.30 Передмова до 5 та 6 
турів. Ліга націй УЄФА

01.20 «Аталанта» — «Інтер». ЧІ
03.10 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
04.05 «Челсі» — «Евертон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.55, 3.00 Правда життя
08.45 Дикий Індокитай
09.45, 17.45 Пригоди Остіна 

Стівенса
10.45 Код доступу
11.55 Там, де нас нема
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.45 Америка в кольорі
15.55, 21.45 Річкові монстри
16.45, 22.45 Цікаво.com
18.40, 20.50 Їжа богів
01.30 Містична Україна

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. Шопінг»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Жовтодзьоб»
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»
06.30, 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
11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачення-
2018»

12.00 «Смачні історії»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 «Гордість світу»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55, 4.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
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 До 75-річчя 

Мустафи Джемілєва. 
Документальна 
програма «Мустафа»

00.00 Телепродаж «Тюсо»
02.25 Складна розмова
03.35 Тема дня
03.55 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
05.30 «Спільноти тварин»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛИСТОПАДА 2018
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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
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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, 5.25 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.20 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Т/с «Дві матері»

21.45, 22.45, 23.45 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

00.50 Т/с «Життя і доля»

ІНТЕР

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 Top Shop
05.15, 20.00 «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, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 
Крісті-3»

13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Політ фантазії»
01.55 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 
сезон»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»

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

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 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: Майамі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

04.40 «Агенти 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

04.15 Абзац

06.04, 7.19 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі шоу»

07.20, 0.30 Київ вдень та вночі

08.20 Т/с «Любов напрокат»

09.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.45, 21.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00, 19.00 Екси

22.10 Х/ф «І гримнув шторм»

02.55 Служба розшуку дітей

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, 10.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.15 Я зняв!

12.30, 13.20 Х/ф «Зоряний 
десант-2. Герой 
Федерації»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Марк+Наталка»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес-4»

22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+

23.50 Х/ф «Зоряний 
десант-3. Мародер»

01.50 Т/с «Прокурори»

02.35 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, 19.25 Інформаційний 

вечір

18.20 Євроінтеграція — сила 

можливостей
19.50 Дзеркало історії
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Процес»
06.55 Х/ф «Акваланги на 

дні»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

10.40, 12.50, 3.30 «Речовий 

доказ»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

14.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.10 «Реальні злочинці»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 2

06.30 Документальна 

програма. Після 

прем’єри — розстріл

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

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

10.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

 Українського радіо. Я 

— віртуоз

11.25 100 років українського 

кінематографа 

11.40 100 років українського 

мистецтва 

11.55 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені 

 Володимира 

Вернадського

12.00 Українська читанка. 

Юрій Винничук

12.10 Кліпи учасників

 Дитячого пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

12.20 Погода 

12.30 Київський академічний 

театр «Колесо». 

 Франсуа Вебер, 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

14.25 Погода 

14.30 52 вікенди 

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

15.00 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

15.40 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені 

 Володимира 

Вернадського

15.50 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. 

 Твій час/Модуль знань 

16.50 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені 

 Володимира 

Вернадського

16.55 Лайфхак українською 

17.05 Хочу бути 

17.30 Мистецькі історії

17.40 Кліпи учасників 

 Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018»

17.45 Українська читанка. 

Оксана Забужко

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років українського 

кінематографа 

19.00 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

19.10 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.20 До 100-річчя 

національної бібліотеки 

імені 

 Володимира 

Вернадського

19.30 Розсекречена історія 

20.25 Посттравматичний 

синдром 

21.00 Концертна програма 

гурту Антитіла «Сонце» 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Розсекречена історія 

00.45 52 вікенди 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 2

01.35 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»

02.45 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. Опера 

«Дон Жуан»

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.50, 15.25 Все буде добре!

08.50, 19.00, 23.45 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.55, 20.00, 22.35 

МастерШеф

12.55 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

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»

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 Мультфільми

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»

12.55 «Помста природи»

15.10 Х/ф «Пекло»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.40 Т/с «Кістки-2»

23.25 Т/с «Кістки»

02.00 Т/с «Опер за викликом»

02.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кристал Пелес» 
— «Тоттенгем». ЧА

07.45, 18.25 «Моя гра» 
І. Пластун

08.15 «Львів» — «Олімпік». 
ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25 «Мілан» — 
«Ювентус». ЧІ

12.10 «Челсі» — «Евертон». 
ЧА

13.55 «Десна» — 
«Чорноморець». ЧУ

16.05 «Сіткорізи». Прем’єра
16.35 «Дженоа» — «Наполі». 

ЧІ
18.55 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ

20.40 «Ман. Сіті» — «МЮ». ЧА

22.50 Огляд матчу Швейцарія 

— Катар. Контрольна 

гра. Прем’єра

23.00 «Рома» — 

«Сампдорія». ЧІ

00.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.45 «Кардіфф» — 

«Брайтон». ЧА

03.35 Топ-матч

03.55 «Арсенал-Київ» 

— «Олександрія». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 17.00 Топ-матч

06.10 «Арсенал-Київ» 

— «Олександрія». ЧУ

08.10 «Рома» — 

«Сампдорія». ЧІ

10.00, 23.45 Передмова до 

5-го та 6-го турів. Ліга 

націй УЄФА

10.30 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ

12.20 Журнал Ліги Чемпіонів

12.50 «Аталанта» — «Інтер». 

ЧІ

14.40 «Моя гра» І. Пластун

15.10, 3.55 «Ман Сіті» 

— «МЮ». ЧА

17.05 «Львів» — «Олімпік». 

ЧУ

18.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.50 LIVE. Швейцарія 

— Катар. Контрольна 

гра

21.55 «Ліверпуль» — 

«Фулгем». ЧА

00.15 «Дженоа» — «Наполі». 

ЧІ

02.05 «Десна» — 

«Чорноморець». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Дикий Індокитай

09.45, 17.45 Пригоди Остіна 

Стівенса

10.45 Код доступу

11.55 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55 Америка в кольорі

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Цікаво.com

18.40, 20.50 Їжа богів

23.45 Великі танкові битви

01.30 Містична Україна

03.00 Бандитський Київ

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. Шопінг»

02.00 «Нічне життя

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Співоче 
деревце»

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»

06.30, 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

11.50, 16.50 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 «Смачні історії»

13.10 РадіоДень

13.35 «Гордість світу»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.00 Інформаційна година

19.00 Шахтарська зміна

19.35 «Світ дикої природи»

20.05, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 Прем’єра. «Елементи»

22.55 Схеми. Корупція в 

деталях

23.25 Букоголіки

00.00 Телепродаж «Тюсо»

02.25 Наші гроші

03.35 Тема дня

03.55 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛИСТОПАДА 2018
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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, 5.25 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.35 «Чистоnews-2018»

20.45 Т/с «Дві матері»

21.45 «Гроші-2018»

22.30 «Право на владу-2018»

00.50 Т/с «Життя і доля»

ІНТЕР

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 «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, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті-3»

13.50 «Правила виживання»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

22.00 Т/с «Катя»

23.50 Х/ф «Іди і дивись»
02.35 «Орел і решка. Шопінг»

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

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30 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: Майамі»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

04.00 «Агенти справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

04.15 Абзац

06.04, 7.19 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі шоу»

07.20, 0.25 Київ вдень та вночі

08.20 Т/с «Любов напрокат»

09.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.45, 21.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.15 Х/ф «Хвиля»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.25 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!

12.05, 13.20 Х/ф «Зоряний 

десант-3. Мародер»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.25 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 «Нещасний 

випадок»

02.00 Т/с «Прокурори»

02.45 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, 0.15 

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 Чому НАТО?

19.25 Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Добре сидимо!»
07.05 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Товариш 
генерал»

10.45, 12.50 «Речовий доказ»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

14.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

16.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

17.50 «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»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 3

06.30 Документальна 

програма. Наталья 

Сумська. Перевтілення

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. 

 Твій чаc/Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Любко Дереш

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 

11.00 Візитка Полтавщини 

11.10 100 років української 

історії 

11.15 100 років української 

літератури 

11.30 #ПроСлово з Тетяною 

Стус

11.40 Уроки української 

літератури 

11.45 100 років українського 

кінематографа 

12.00 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

12.10 Кліпи учасників 

 Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

12.20 Погода 

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. 

 Микола Коляда, 

спектакль «Дівочий 

виноград» 

14.25 Погода 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

15.40 Перемоги України

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.05 Як це?

17.30 Мистецькі історії

17.40 Кліпи учасників 

 Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. 

Любко Дереш

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років українського 

мистецтва 

19.00 #ПроСлово з 

Олександром Михедом

19.10 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

19.20 UA.МУЗИКА. кліп 

19.30 Світло 

20.30 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч. 

21.00 Букоголіки 

21.25 Лайфхак українською

21.45 Концерт Ольги 

Чубаревої «Єднаймося»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Світло повтор

00.45 РадіоДень

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 3

01.35 Концертна програма 

гурту Антитіла «Сонце» 

03.40 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер, 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

06.00, 15.25 Все буде добре!

08.05, 19.00, 23.50 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова історія»

09.05 МастерШеф

13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

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»

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 Мультфільми

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»

12.55, 5.35 «Облом.UA.»

15.50 Х/ф «Телефонна 
будка»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.40 Т/с «Кістки-2»

23.25 Т/с «Кістки»

02.00 Т/с «Опер за викликом»

03.45 15-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Карпати»

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.25 Швейцарія 

— Катар. Контрольна гра

07.45, 16.05 Передмова до 5 

та 6 турів. Ліга націй 

УЄФА

08.15 Україна — Чехія. Ліга 

націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Польща — Італія. Ліга 

націй УЄФА

12.10 Ісландія — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

13.55 Франція — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

16.35 Огляд матчу 

«Швейцарія — Катар». 

Контрольна гра

16.50 LIVE. Казахстан 

— Латвія. Ліга націй 

УЄФА

18.55 Журнал Ліги чемпіонів

21.10, 3.30 «Сіткорізи»

21.35 LIVE. Бельгія 

— Ісландія. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Англія — США. 

Контрольна гра. Прем’єра

01.30 Ірландія — Півн. 

Ірландія. Контрольна 

гра. Прем’єра

03.20 Огляд матчу «Хорватія 

— Іспанія». Ліга націй 

УЄФА

04.00 Хорватія — Іспанія. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 Боснія і Герцеговина 

— Півн. Ірландія. Ліга 

націй УЄФА

08.00 Огляд матчу 

«Швейцарія — Катар». 

Контрольна гра

08.10 Ірландія — Вельс. Ліга 

націй УЄФА

10.00 Журнал Ліги чемпіонів

10.30 Іспанія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

12.20 «Моя гра» І. Пластун

12.50, 4.15 Швейцарія 

— Катар. Контрольна гра

14.40 «Сіткорізи». Чемпіонат 

Англії

15.10 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

17.00 Україна — Чехія. Ліга 

націй УЄФА

18.50 LIVE. Польща — Чехія. 

Контрольна гра

20.55, 23.40 «Ліга yацій. 

Матч-центр»

21.35 LIVE. Хорватія 

— Іспанія. Ліга націй 

УЄФА

00.10 Огляд 1-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

02.30 Казахстан — Латвія. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.55 Правда життя

08.45 Дикий Індокитай

09.45, 17.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

10.45 Код доступу

11.55 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Великі танкові 

битви

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.45 Цікаво.com

18.45, 20.50 Їжа богів

00.40 Скептик

01.30 Містична Україна

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. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Щасливий Ганс»
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»

06.30, 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

11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

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 Інформаційна година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.35 Д/ф «Жива природа»

20.05, 1.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»

21.25, 3.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Елементи»

22.55 Сильна доля

00.00 Телепродаж «Тюсо»

02.25 Складна розмова

03.35 Тема дня

03.55 #МузLove з Любою 

Морозовою

04.30 Фольк-music

05.30 «Спільноти тварин»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛИСТОПАДА 2018
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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»

12.55, 14.20 «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»

05.10 «Чистоnews-2018»

ІНТЕР

04.00, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.45 Top Shop

05.15 «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 Т/с «Пуаро Агати Крісті-3»

11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті-4»

13.50 «Правила виживання»

14.50, 15.45, 16.45, 3.00 «Речдок»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Катя»

00.50 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.40 Реальна містика

13.25, 15.30 Т/с «Втікачка»

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.35 Футбол. Ліга нації 

УЄФА. Словаччина 

— Україна

00.05 слідами

00.45, 2.10 Т/с «CSI: Майамі»

01.40 Телемагазин

05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.35 Абзац

05.25, 6.40 Kids Time

05.30 М/с «Том і Джеррі шоу»

06.45, 0.50 Київ вдень та вночі

07.40 Ревізор

10.40 Страсті за ревізором

12.45, 21.40 Пацанки. Нове 

життя

16.15, 19.00 Топ-модель

22.55 Екси

01.50 Х/ф «І грянув 
шторм»

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!

12.10, 13.20 Х/ф 

«Нещасний випадок»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.25 Т/с «Пес»

17.40, 0.20 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30 Дизель-шоу 12+

03.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

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, 19.25 Інформаційний вечір
18.20 Євроінтеграція — сила 

можливостей

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15 Х/ф «Викрадений 
поїзд»

06.40 Х/ф «Захар Беркут»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Це було в 
розвідці»

10.45, 12.50, 3.30 «Речовий 

доказ»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

14.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

16.55 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

21.30 Т/с «Закон і порядок»

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.05 «Реальні злочинці»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 4

06.30 Документальна 

програма. Дворянин 

Микола Лисенко

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

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 Енеїда

10.40 Уроки української 

літератури 

10.50 #ПроСлово з Тарасом 

Прохасько

11.05 100 років української 

літератури 

11.20 100 років українського 

мистецтва 

11.30 100 років українського 

кінематографа 

11.50 Лайфхак українською 

12.00 Українська читанка. 

Галина Крук

12.10 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

12.20 Погода 

12.30 Національна опера 

України. Адольф Адан. 

Балет «Жізель»

14.25 Погода 

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.00 Українська читанка. 

Павло Коробчук

15.10 РадіоДень 

15.35 Документальна 

програма. Пісня 

Всесвіту. Їхав козак за 

Дунай

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.05 Школа Мері Поппінс

17.30 Мистецькі історії

17.40 Кліпи учасників 

Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018» 

17.45 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 100 років української 

літератури 

19.00 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

19.10 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

19.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.30 Фольк-music 

20.30 Музеї. Як це працює?

21.00 Як дивитися кіно 

21.25 Я, Деніел Блейк. 

Художній фільм 12+

23.05 Новини

23.35 Тема дня

23.55 Розсекречена історія 

00.45 РадіоДень 

01.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталя 

Дзюбенко-Мейс, ч. 4

01.30 Концерт Ольги 

Чубаревої «Єднаймося»

03.25 Київський театр 

оперети. Вадим Ільїн, 

Владлен Лукашов. «За 

двома зайцями»

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

05.15 Х/ф «Покровські 
ворота»

08.05 Т/с «Кандіс Ренуар»

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»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.00 «Підсумки»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

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

15.45 Х/ф «Бета-тест»
19.25 Х/ф «Найманець»
21.15 Х/ф «Спека»
23.10 «Бойове шоу талантів 

UFC: Визнані зірки 

проти зухвалих новачків»

01.40 Т/с «Опер за викликом»

02.40 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 Польща — Чехія. 

Контрольна гра

07.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга Націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Ірландія — Півн. 

Ірландія. Контрольна 

гра

12.10 Казахстан — Латвія. 

Ліга Націй УЄФА

13.55, 1.45 Бельгія 

— Ісландія. Ліга націй 

УЄФА

16.05, 18.30 «Ліга націй. 

Матч-центр»

16.45 Хорватія — Іспанія. 

Ліга націй УЄФА

19.00 Англія — США. 

Контрольна гра

20.45, 23.40 «Головна команда»

21.40 LIVE. Словаччина 

— Україна. Ліга націй 

УЄФА

00.30 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

03.35 Світ Прем’єр-ліги

04.05 Нідерланди — 

Франція. Ліга націй 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд матчу «Англія-

США». Контрольна гра

06.10 Бельгія — Ісландія. 

Ліга націй УЄФА

08.00, 10.35 «Ліга націй. 

Матч-центр»

08.45 Хорватія — Іспанія. 

Ліга націй УЄФА

11.05, 3.20 Англія — США. 

Контрольна гра

12.55, 19.30 Огляд 1-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

15.20 Ірландія — Півн. 

Ірландія. Контрольна 

гра

17.10 Прем’єра

17.40 Польща — Чехія. 

Контрольна гра

21.35 LIVE. Нідерланди 

— Франція. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Вельс — Данія. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

01.30 Кіпр — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

05.10 Світ Прем’єр-ліги

05.40 Огляд матчу «Ірландія-

Півн. Ірландія». 

Контрольна

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.55 Правда життя

08.45, 15.55, 21.45 Річкові 

монстри

09.45, 17.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

10.45 Код доступу

11.55 1377 спалених заживо

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.45 Великі танкові 

битви

16.45, 22.45 Цікаво.com

18.45, 20.50 Їжа богів

00.30 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Міа та я-2»

08.15 М/с «Каспер»

09.00 М/ф «Барбі в ролі 

принцеси острова»

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: 
Повернення»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Мольфар

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Зірконавти

15.00, 3.35 Віталька

16.15 М/ф «Норм та 

Незламні»

18.00 Чотири весілля

21.00 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Х/ф «Найдовший 
тиждень»

01.45 17+

02.45 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 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

11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

12.00 «Смачні історії»

12.25 «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35, 23.25 «Гордість світу»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Енеїда

18.00 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

23.05 Лайфхак українською

00.00 Телепродаж «Тюсо»

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 «Їмо за 100»

11.15, 23.20 «Світське життя-

2018»

12.20 Т/с «Між нами, 

дівчатами»

16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал-2018»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.25 «Ліга сміху-2018»

04.40 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

05.05 Top Shop
05.35 Д/п «Ельдар Рязанов. 

Жіночі історії»
06.20 М/ф
06.45 «Чекай на мене. Україна»
08.40 «Слово Предстоятеля»
08.45 Х/ф «Гусарська 

балада»
10.45 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
12.30 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
14.10 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
16.10 Х/ф «Обміняйтесь 

обручками»
18.00 Х/ф «Мій коханий 

привід»
20.00, 2.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Краще»
22.30 Концерт «Срібний бал 

Олександра Малініна»
00.15 Х/ф «Гувернантка»
02.40 Д/п «Ірина Муравйова. 

Не вчіть мене жити!»
03.20 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

07.45, 15.20 Т/с «Акварелі»

17.00, 20.00 Т/с «Дитина на 

мільйон»

22.00 Т/с «Дружина з того 

світу»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI: Майамі»

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Служба розшуку дітей

03.35, 2.00 Зона ночі

05.59, 7.55 Kids Time

06.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

08.00, 12.00 Заробітчани

13.50 Вар’яти

15.50 Хто зверху?

17.50 М/ф «У пошуках Жар-

птиці»

19.10 М/ф «Викрадена 

принцеса»

21.00 Х/ф «Валеріан і місто 

тисячі планет»

23.50 Х/ф «Моя дівчина-

монстр»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу 12+

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-

12.45 Факти. День

13.00, 1.35 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+

15.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Т/с «Пес-4»

20.15 Х/ф «Росомаха»

22.50 Х/ф «Люди Ікс: 

Дні минулого 

майбутнього»

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, 15.15, 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

09.40Натхнення

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
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

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.15 Винна Карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.50 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.45 Т/с «Коломбо»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

21.30 Х/ф «Корсиканець»

23.20 Х/ф «Кодове ім’я: 
Чистильник»

01.05 «Таємниці 

кримінального світу»

02.40 «Випадковий свідок»

02.45 «Речовий доказ»

03.15 «Правда життя. 

Професії»

04.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Лев 

Сомов

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.15 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.30 Хочу бути 

08.50 UA.МУЗИКА. кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. «Вероніка». 

Художній фільм 

10.35 Фольк-music 

11.30 Енеїда 

12.00 Букоголіки 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Афіни

13.50 Погода 

14.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра 

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп

15.00 Суспільний університет 

15.20 Документальна 

програма. Українська 

рапсодія

15.55 Фольк-music

17.05 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. In 

Paradisum

19.05 Світло 

20.00 Документальна 

програма. Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954 

21.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

22.00 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня

23.00 Олександр Грибоєдов. 

Cпектакль «Горе з 

розуму», 18+

01.10 Головна роль. Лев 

Сомов

02.05 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. In 

Paradisum

04.55 Документальна 

програма. Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954 

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.50 Караоке на Майдані

08.50 Все буде смачно!

09.50 Битва екстрасенсів

11.00 Х/ф «Операція «И» 
та інші пригоди 
Шурика»

13.00 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

14.50 Х/ф «Діамантова 
рука»

16.55 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

22.55 Цієї миті рік потому

01.00 Ультиматум

ПРЯМИЙ

09.00, 22.00 Ток-шоу «Эхо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»

12.15 «МЕМ»

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 Мультфільми

08.05, 2.00 «102. Поліція»

09.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Телефонна 
будка»

15.25 Х/ф «Голодний 
кролик атакує»

17.30 Х/ф «Збройний барон»
19.55 Х/ф «Пекло»
22.00 Х/ф «Вбити Білла»
00.05 Х/ф «Спека»
02.55 «Облом.UA.»

04.10 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Моя гра» І. Пластун

06.30 Вельс — Данія. Ліга 

націй УЄФА

08.15 Світ Прем’єр-ліги

08.45, 20.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.25 Хорватія — Іспанія. 

Ліга націй УЄФА

12.10 Кіпр — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

13.55 Англія — США. 

Контрольна гра

16.05 Словаччина — Україна. 

Ліга націй УЄФА

17.55 «Головна команда»

18.50 LIVE. Азербайджан 

— Фарерські острови. 

Ліга націй УЄФА

21.35 LIVE. Албанія — 

Шотландія. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Сербія — Чорногорія. 

Ліга націй УЄФА

01.30 Туреччина — Швеція. 

Ліга націй УЄФА

03.20 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.35, 5.00 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.15, 10.00 «Головна 

команда»

08.10, 1.25 Словаччина 

— Україна. Ліга націй 

УЄФА

10.50 Нідерланди — 

Франція. Ліга націй 

УЄФА

12.40 Огляд матчу Бельгія 

— Ісландія. Ліга націй 

УЄФА

12.50 Вельс — Данія. Ліга 

націй УЄФА

15.50 LIVE. Сербія — 

Чорногорія. Ліга націй 

УЄФА

17.55, 20.55, 23.40 «Ліга 

націй. Матч-центр»

18.50 LIVE. Туреччина 

— Швеція. Ліга націй 

УЄФА

21.35 LIVE. Італія — 

Португалія. Ліга націй 

УЄФА

00.10 Огляд 3-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

03.15 Азербайджан — 

Фарерські острови. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 5.10 Містична Україна

07.40, 23.00 Їжа богів

08.40, 18.00 У пошуках істини

10.20 Великі танкові битви

12.05, 21.00 Таємниці Хреста

14.05 Дикий Індокитай

16.05 Річкові монстри

00.00 Наші

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 в ролі 

принцеси острова»

14.30, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.00 Х/ф «Доріан Грей»
02.10 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Жаб’яче 

королівство: Таємниця 

кришталевої жаби»

13.00 Х/ф «Співоче деревце»
14.15 Чотири весілля

16.15 Танька і Володька

17.15 М/ф «Воруши ластами-2. 

Утеча з раю»

19.00 Зірконавти

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Сімейка У

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.30 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

10.00 Лайфхак українською

10.10 «Це цікаво»

11.05, 16.40 Телепродаж

11.20, 11.55, 14.50, 16.35 

Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 

конкурсу «Євробачення-

2018»

11.25 Хто в домі хазяїн?

12.00 Сильна доля

13.00 Х/ф «Пророк Єремія 
— викривач царів»

15.00 Пообіді шоу

16.10 Спільно

17.00 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00, 5.05 Розсекречена 

історія

21.25 Промінь живий

22.30 «Неповторна природа»

23.00, 3.30 Світло

00.00 Телепродаж «Тюсо»

01.35 «Орегонський путівник»

02.05 «Смачні історії»

02.30 «Смаки культур»

04.20 Війна і мир
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 1.40 «Українські 

сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00, 11.00 «Світ навиворіт-

10: Бразилія»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Світ навиворіт-2: 

Індія»

16.00 Х/ф «Ейс Вентура: 
Коли природа кличе»

17.50 Х/ф «Кохання у 
великому місті-3»

19.30, 4.50 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.40 «Королева ночі. 

Концерт Олі Полякової»

04.40 Мультфільм

ІНТЕР

04.05 М/ф «Казка про царя 
Салтана»

04.55 Top Shop
05.25, 20.00 «Подробиці»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Поживемо 

— побачимо»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 
сезон»

12.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

14.00 «Крутіше всіх. Краще»
16.00 Х/ф «Мій коханий 

привід»
18.00, 20.30 Т/с «Терор 

любов’ю»
22.30 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
00.30 «Речдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.45 Т/с «Дитина на мільйон»

12.50 Т/с «Дружина з того світу»

17.00, 21.00 Т/с «Повернення 

до себе»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Павутинка 
бабиного літа»

00.50, 2.20 Історія одного злочину

01.50 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.55 Стендап-шоу

06.54, 9.09 Kids Time

06.55 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.10 М/ф «Тарзан-2»

10.30 Х/ф «Джордж із 
джунглів»

12.20 М/ф «У пошуках Жар-

птиці»

14.00 М/ф «Викрадена 

принцеса»

15.40 Х/ф «Валеріан і місто 
тисячі планет»

18.30 Х/ф «Джон Картер»
21.00 Х/ф «Сходження 

Юпітер»
23.30 Х/ф «Атлантида»
01.25 Х/ф «Хвиля»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Інсайдер

06.50 Т/с «Відділ 44»

10.40, 13.00 Х/ф «Люди 
Ікс: Перший клас»

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Росомаха»
16.00 Х/ф «Люди Ікс: 

Дні минулого 
майбутнього»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис»

23.45 Х/ф «Логан: 
Росомаха»

02.15 Скетч-шоу «На трьох» 

16+

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30 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, 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, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 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, 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
22.05 Док. проект
23.15 Винна Карта
00.30 Open Theatre, ч. 1.
01.20 Open Theatre, ч. 2.
02.10 Кендзьор
02.55 Огляд преси

НТН

05.05 Top Shop

06.05 Х/ф «Дама з 
папугою»

07.55 Т/с «Темні лабіринти 

минулого»

11.50 Х/ф «Летюча миша»
14.30 Х/ф «Як три 

мушкетери»
17.10 Х/ф «Корсиканець»
19.00 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
20.50 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»
22.45 Х/ф «Ніндзя-2»
00.35 Х/ф «Кодове ім’я: 

Чистильник»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Віктор 

Гресь

07.00 Новини 

07.10 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Рим

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. «Як вийти заміж 

за короля». 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. 

Валенсія

13.50 Погода 

14.00 Букоголіки 

14.30 Відкривай Україну з 

Суспільним

15.00 Сильна доля

15.55 Фольк-music

17.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

22.00 Документальна 

програма. 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Національна опера 

України. Гаетано 

Доніцетті. Опера 

«Любовний напій»

01.10 Територія Кіно. Віктор 

Гресь

02.05 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро» 

05.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

 

СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

06.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.45 Все буде смачно!

10.50 Караоке на Майдані

11.50 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, 

14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 12.10, 17.10 Інтерв’ю с 

Юлієй Литвиненко

10.15 Ток-шоу «Кримінал»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 «Закрита зона»

15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика»

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

18.00 Ток-шоу «Ехо України»

19.00 «ВАТА-шоу»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 Ток-шоу «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 «102. Поліція»

08.55 «Загублений світ»

11.55 «Шалені перегони»

12.55 Х/ф «Голодний 
кролик атакує»

14.55 Х/ф «Бета-тест»
16.30 Х/ф «Найманець»
18.15 Х/ф «Я, робот»
20.20 Х/ф «Вбити Білла-2»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.00 «Бойове шоу талантів 

UFC: Визнані Зірки 

проти зухвалих новачків»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Світ Прем’єр-ліги

06.30 Італія — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

08.15 «Сіткорізи»

08.45, 3.25 Огляд 3-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Моя гра». Прем’єра

10.55 Словаччина — Україна. 

Ліга націй УЄФА

12.45 «Головна команда»

13.40 Нідерланди — 

Франція. Ліга націй 

УЄФА

15.50 LIVE. Англія — 

Хорватія. Ліга націй 

УЄФА

17.55, 23.40 «Ліга націй. 

Матч-центр»

18.50 LIVE. Півн. Ірландія 

— Австрія. Ліга націй 

УЄФА

20.55 «Великий футбол»

21.40 LIVE. Швейцарія 

— Бельгія. Ліга націй 

УЄФА

00.10 Огляд 1-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

01.35 Молдова —

Люксембурр. Ліга націй 

УЄФА

04.05 Іспанія — Боснія 

і Герцеговина. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.50 Огляд 3-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.15 Сербія — Чорногорія. 

Ліга націй УЄФА

09.05, 11.50, 14.20 «Ліга 

націй. Матч-центр»

10.00 Туреччина — Швеція. 

Ліга націй УЄФА

12.30 Італія — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

16.05 Албанія — Шотландія. 

Ліга націй УЄФА

17.55 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру. Прем’єра

18.50 LIVE. Молдова 

— Люксембург. Ліга 

націй УЄФА

20.55 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

21.25 Огляд матчу «Італія 

— Португалія». Ліга 

націй УЄФА

21.35 LIVE. Іспанія — Боснія 

і Герцеговина. 

Контрольна гра

23.40 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

00.35 Англія — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

02.20 Півн. Ірландія 

— Австрія. Ліга націй 

УЄФА

04.10 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50 Містична Україна

07.40, 23.00 Їжа богів

08.40, 18.00 У пошуках істини

10.20 Великі танкові битви

12.05, 21.00 Таємниці Хреста

14.05 Дикий Індокитай

15.05 Дикі острови

16.05 Річкові монстри

00.00 Війна всередині нас

05.15 Смарт-шоу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»

12.30, 18.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

00.00 «Вечірній квартал»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»

13.00 Чотири весілля

16.00 Танька і Володька

17.00 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»

19.00 Зірконавти

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Сімейка У

23.00 ЛавЛавCar

01.00 Х/ф «Найдовший 
тиждень»

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

09.40 Х/ф «Пророк Єремія 
— викривач царів»

11.20, 11.50, 14.55 Кліпи 

учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 

«Євробачення-2018»

11.25 «Світ дикої природи»

12.00 Енеїда

13.00 Лайфхак українською

13.25, 16.35 Телепродаж

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

15.00 Фольк-music

16.10 Шахтарська зміна

17.00 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 «Ігри імператорів»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 «Неповторна природа»

23.00 «Незвичайні культури»

00.00 Телепродаж «Тюсо»

01.35 «Орегонський путівник»

02.05 «Смачні історії»

02.30 «Смаки культур»

03.30 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Валентина САМЧЕНКО

 Столичний Театр опе-
рети вже більше року як 
помітно виходить за жан-
рові рамки. Тому поміж со-
бою його — Національний 
академічний — називають 
абревіатурою НАТО. Таке 
скорочення органічніше 
з новою прем’єрою у теат-
рі — виставою «Москали-
ця» за однойменним тво-
ром Шевченківської лауре-
атки Марії Матіос. Це, до 
речі, 14-та театральна пос-
тановка за текстами автор-
ки, хоча жодної п’єси пись-
менниця не написала.
 «Я вражена модерним 
підходом», — сказала піс-
ля прем’єрного показу 
«Москалиці» присутня се-
ред перших глядачів Марія 
Матіос, яка відзначила пре-
красну гру виконавців, му-
зичне оформлення і хоре-
ографію постановки. Пись-
менниця разом з іншими 
аплодувала постановникам 
і акторам.
 Нагадаємо, москали-
цями на Буковині назива-
ли байстрючок, народже-
них під час Першої світової 
війни від солдатів окупа-
ційного російського війсь-
ка. Щемлива книжка Марії 
Матіос про Панську долину, 
трагедії Катрінки та її донь-

ки-москалиці Северини ви-
йшла десять років тому.
 Постановка «Моска-
лиця» молодої режисерки 
Влади Бєлозоренко май-
стерно виписану локаль-
ну історію людського горя, 
яка пробирає до сліз, акту-
алізувала і перетворила на 
позачасову містично-фі-
лософську притчу. У ній 
безтурботна сільська юнка 
стрибає, замість скакалки, 
через рушник. У ґвалтів-
ників замість облич — бин-
тування і роги на голові, бо 
вся та навала, що прибиває 
табличку-вказівник зі сло-
вом «Москва» — каліки-
потвори з нутром нечистої 
сили. Втім жахи, насилля, 
наруга, беззахисність Севе-
рину-москалицю роблять 
відлюдькуватою і дивною, 
але роги в неї на голові — 
то ознака царівни; просто 
сирота з’єдналася з приро-
дою... (Режисерка уважно 
читала першоджерело).
 Дуже вдало створити 
напівмістичне дійство до-
помогла нова Сцена 77 те-
атру. Дії на ній відбувають-
ся в прямому сенсі на перех-
ресті — подій і свідоглядів. 
І точка відліку цієї системи 
координат — як хрест, який 
випало нести спочатку Кат-
рінці, а потім її доньці Севе-
рині. Москалиці вдасться 

перехитрити всіх підступ-
них реальних перелесників 
у радянських формах. І її 
душа, як у Мавки, лишить-
ся чистою — лікує травами 
вона навіть кривдників. 
 На початку вистави Біла 

Панна розкаже, що Севе-
рина ходить увесь час у 
чорному одязі. Втім у віч-
ність, у височінь, її чиста 
душа обережно крокува-
тиме у білому. Створила 
незвичайний багатогран-

ний браз Москалиці ак-
торка Ірина Ткаченко. 
 Оригінальна поста-
новка «Москалиця» в 
київському НАТО буде 
цікава навіть тим, хто 

мало цікавиться сучас-
ною українською літера-
турою й історією. Бо ця 
вистава — щось на зра-
зок «Аватара», потаєм-
ного світу. ■

Валентина САМЧЕНКО 

 В українських кінотеатрах із 8 листо-
пада показують один із найочікуваніших 
фільмів — «Дике поле», перше повномет-
ражне кіно для широкого прокату за тво-
ром Сергія Жадана. Основа кінострічки 
— «Ворошиловград» культового автора, 
за визначенням експертів, «Книга року 
Бі-Бі-Сі — 2010». 2014 року BBC Украї-
на спільно з культурною програмою ЄБРР 
оголосили цей роман Книгою десятиліт-
тя Бі-Бі-Сі. До речі, окрім української, ро-
ман виданий російською, польською, ні-
мецькою, французькою та ще кількома 
мовами. В Україні та Польщі кілька років 
тому накладом у 1000 примірників у кож-
ній з країн було поширено комікс за моти-
вами «Ворошиловграда», який офіційно 
розміщений у мережі інтернет.
 Режисер Ярослав Лодигін у 2013-му 
повідомив, що має з Сергієм Жаданом 
спільну ідею екранізувати «Ворошилов-
град». Зйомки розпочалися у містечку 
народження письменника — Старобіль-
ську Луганської області влітку 2017-го. 
«Наталка Ворожбит написала сценарій, 
здається, врятувала нашу кількарічну ро-
боту з Ярославом», — каже тепер автор ро-
ману. Сценаристами фільму заявлені усі 
троє.
 Уже влітку минулого року команда ро-
зуміла, що на кіноринок треба виходити 
з іншою назвою, аніж «Ворошиловград». 
Бо навіть із Луганськом її не всі асоцію-
ють, оскільки обласний центр на сході Ук-

раїни змінив назву ще до офіційної деко-
мунізації топонімів, 28 років тому. «Дике 
поле» у потенційних глядачів включає 
асоціації з «диким капіталізмом» після-
радянського періоду, і з анархією, і гео-
графічні. 
 І режисер, і письменник спільної дум-
ки: фільм і книга — дві окремі історії. Бо 
у кіно, на відміну від роману, не можна 
багато ідей розкрити якісно. Тому й дове-
лось концентруватися на одній. «Ми ви-
рішили, що ідеєю фільму має бути захист 
свого. Це найголовніше. Захист заправки, 
яка наче нікому не потрібна, символізує 
мені нашу країну. Там круті люди, крута 
дружба та справжня любов. І раптом хтось 
переходить червону межу: на твоє каже, 
що це не твоє. Як діяти далі?» — каже 
Ярослав Лодигін.
 «Дике поле» показує особливі поряд-
ки Луганщини і колоритних персонажів. 
(Якщо згадати, Сергій Жадан іронічно 
«присвячував» роман «Ворошиловград» 
рейдерам). За сюжетом, красунчик Гер-
ман — незалежний експерт — поза ма-
лою батьківщиною з телефонного дзвінка 
дізнається, що його брат поїхав за кордон, 
і він тепер, у Богом забутому краї дитинс-
тва, — власник старої заправки, «золотої 
жили», яка за 70 км від наступного подіб-
ного сервісного центру. Гері «пропону-
ють» продати бізнес за 50 «штук», але, 
не отримавши миттєвої згоди, вирішу-
ють його прости «віджати». По один бік 
— місцевий кукурудзяний король Мар-
лен Владленович із найманими прихвос-

нями. По інший — Герман зі знайомими 
з дитинства старшими Кочею та силачем 
Олександром на прізвисько Травма. 
 Як не дивно, фільм обнадіює, а не за-
ганяє у глухий кут. Цим «Дике поле» 
відрізняється від інших українських ху-
дожніх прокатних кінострічок про непро-
сте життя в Україні: «Припутніх», герої 
яких мешкають на Чернігівщині, пост-
чорнобильської «Брами» і «Донбасу», 
який жахає «порядками» Новоросії. До-
дає оптимізму глядачам «Дикого поля» 
і переважно красива операторська робо-
та: незважаючи на загалом депресивний 
антураж, естетів періодично зачарову-
ють пейзажі. Оператор Сергій Михаль-
чук (його попередні роботи: «Коханець», 
«Мамай», «Поводир»), художник-поста-
новник Влад Одуденко («Плем’я», «Пово-
дир»), другий режисер — Олексій Смоляр 
(«Землетрус», «Захисники», «Кома»).
 Кажуть, на виконавця ролі Германа 
претендувало понад 150 виконавців. Об-
раний Олег Москаленко на екрані — це 
герой перехідного часу, якому прості-
ше пливти за течією, але повагу від ін-

ших отримуєш лише тоді, коли проявиш 
принциповість. Взагалі, виконавчий ан-
самбль «Дикого поля» органічний: Коча 
— Володимир Ямненко, Травма — Геор-
гій Поволоцький, пастор із наркомансь-
ким минулим — Олексій Горбунов, інші. 
 Герман, який не один рік жив у Києві, 
у фільмі говорить українською (хтось йому 
навіть зауважує: «гаварі па-русскі»). Дон-
баські хлопці, як і в житті, російськомов-
ні. Суржику теж немало. Ті, хто читав ро-
ман «Ворошиловград», не дивуються, що 
і з екрана інколи звучать мати. Діалоги і 
репліки героїв не раз змушують посміхну-
тися. 
 «Цей фільм — сміливий експеримент. 
Не зовсім жанрове кіно. Це незвичайний 
приклад, коли ми робимо атмосферне, але 
доволі складне кіно з позицій серйозного 
національного релізу. Маю надію, що воно 
свого глядача знайде», — каже продюсер 
«Дикого поля» Володимир Яценко.
 Бюджет фільму — 31 мільйон гривень. 
Майже 16 мільйонів iз них надало Держкіно 
України. Уже наступного року «Дике поле» 
покажуть на телеканалі «Україна». ■

«Дике поле»: Герман, Травма і Коча.
Фото надане ТРК «Україна».

❙
❙

ПРОКАТ

Край «дикого капіталізму»
«Ворошиловград» Сергія Жадана — 
на великих екранах

■

Катрінка зі своїми мучителями.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙

ЧАС «Т»

Матіос у НАТО
Містично-філософську «Москалицю» 
за твором лауреатки Шевченківської 
премії показують у Києві

■

Роль Северини-Москалиці виконала акторка Ірина Ткаченко.❙

На перехресті подій і світоглядів.❙

Марія Матіос (праворуч) відзначила чудове поєднання 
традиції з модерном у виставі «Москалиця».
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙
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«УП. Життя» публікує спецпро-
ект «Щирі. Свята» — серію ма-
теріалів, присвячених вбранню і 
традиційним народним святам.
Про особливості весільних тра-
дицій, походження обряду ви-
купу нареченої, як визначити за-
можність молодої за вбранням та 
обов’язкові весільні обряди роз-
повіла співробітниця Музею Івана 
Гончара Олександра Сторчай.

* * *
 — В українській традиції 
весілля було кульмінацією всьо-
го життя. 
 Молода починала готувати 
своє придане з 10-12 років. До 
заміжжя вона мала встигнути 
надбати собі гардероб, який но-
ситиме до самої старості, — роз-
повідає Сторчай, експертка з іс-
торії традиційних костюмів.
 Традиційно сезон весіль по-
чинався восени, коли завершу-
вали всі польові роботи, і тривав 
до кінця зими. Звичайно, трап-
лялися винятки й одружувати-
ся могли впродовж усього року. 
Єдиною забороною на святкуван-
ня весілля були періоди посту.
 До весілля ставилися відпові-
дально. Часто батьки, розумію-
чи, що дівчині потрібно підго-
тувати придане, звільняли її від 
будь-якої додаткової роботи.
 Весільне вбрання мали виго-
товляти за певними законами. 
Зокрема, завжди створювали 
нову сорочку, шиту новою гол-
кою.
 Весілля ніколи не відбувало-
ся за один день, переважно тиж-
день. Це був комплекс святку-
вань, який складався з перед-
весільних обрядів, самого весіл-
ля та післявесільних ритуалів.

З чого починалося святкування
 Починалося все зі сватання, 
коли свати з нареченим чи без 
нього приходили до родини мо-
лодої домовлятися про весілля. 
Вони обов’язково мали обміня-
тися хлібами, що були загорнуті 
в хустку або рушник. У біль-
шості регіонів головні обрядові 
дії типові, проте є безліч особли-
востей святкування залежно від 
регіону.
 У Центральній Україні наре-
чена пов’язувала сватів рушни-
ками, а нареченому передавала 
пишно вишиту сорочку, в якій 
він з’являвся на весіллі.
 На Поліссі свати приноси-
ли до будинку родини молодої 
пляшку горілки, яку розпи-
вали, а на знак згоди про одру-
ження засипали у неї зерно та 
прикрашали червоною квіткою 
з червоною стрічкою. Пишаю-
чись, що отримали згоду від дів-
чини, свати могли впродовж мі-
сяця ходити селом та хизувати-
ся пляшкою.
 На Гуцульщині молода не 
пов’язувала рушником сватів, 
але також передавала молодому 
сорочку.
 У деяких регіонах існував та-
кий весільний атрибут, як риту-
альна хустинка, яку молода пе-
редавала нареченому, а на він-
чанні затикала йому її за пояс, 
показуючи, що хлопець уже не 
є вільним.
 Обов’язковою складовою 
весілля було вінчання. У де-
яких регіонах за традицією на-
речений чекав на молоду в цер-
кві, в інших — молоді йшли до 
вінчання разом.
 Дорогою від шлюбу співали 
пісень:
Із дороги, вороги,
Не переходьте дороги.
Ой нехай пройде родина, 
Щоб була молода щаслива.
Нехай пройде чоловік,
Щоб був молодої довгий вік.

 На Гуцульщині вінчалися 
о другій половині дня, а саме 
святкування було вночі. Під час 
вінчання до церкви приходили 
лише 12-15 пар дружок та друж-
бів, батьки та хрещені батьки 
молодих.
 З територією Гуцульщини 
межує Покуття, де весільний 
одяг відрізнявся від інших ре-
гіонів. Образ нареченої з цього 
регіону у календарі «Щирі. Свя-
та» втілює телеведуча Маша Єф-
росиніна. Вона одягнена в пиш-
но оздоблену весільну сорочку, а 
також кептар — жилет з овечої 
шкіри та хутра, декорований ап-
лікаціями зі шкіри, вовняними 
шнурами, китицями та смуш-
ком.
 На заможність нареченої 
вказують і прикраси: скляні на-
миста, дороге венеційське скло 
та монети. Під самою шиєю 
можна побачити плетену з бісе-
ру силянку і перли — природ-
ний матеріал, який мав енерге-
тику довголіття, родючості та 
жіночності.
 — Унікальним є вінок на ге-
роїні, який уподібнює сонце. Він 
доповнюється променями та за-
повненими скляними намисти-
нами, — коментує Олександра 
Сторчай.

Звідки пішов обряд викупу 
нареченої
 До сьогодні популярним на 
сучасних українських весіллях 
є викуп нареченої.
 Загалом обряд існує на те-
ренах України від давніх часів. 
Коли молодий зі своїми дружба-
ми приїздив до хати нареченої, 
вони мали викупити дівчину. 
Наприклад, існував обряд, коли 
молодший брат розчісував моло-
ду, брав у руки ножиці й вима-
гав у молодого викуп, інакше 
відріже дівчині косу — символ 
дівоцтва та незайманості.
 — Обряд викупу нарече-
ної сягає ще дохристиянських 
часів, коли племена жили відо-
соблено й ворогували одне з од-
ним. У громаді бракувало жінок 
для шлюбу, і тому, щоб не одру-
жувати між собою родичів, ви-
крадали дівчат із сусідніх пле-
мен. 
 Згодом, щоб не загострюва-
ти конфлікт, племена приноси-
ли викуп за дівчину. З часом во-
рожість зникала, утім давні об-
ряди міцно закріпилися в на-
родній культурі, — розповідає 
експертка.

Як відбувався обряд переходу 
дівчини в статус жінки
 Повертаючись додому з він-
чання, молоді їхали спочатку до 
хати молодої, а потім — молодо-
го, де свекруха перевіряла невіс-
тку, даючи завдання.
 Після завершення святку-
вань молодій змінювали вінок 
на хустку або намітку. Цей ри-
туал був найважливішим мо-
ментом весілля й свідчив про те, 
що дівчина переходила до стату-
су жінки й повноправної госпо-
дині в хаті чоловіка.
 У більшості регіонів після 
цього обряду жінка вже ніколи 
не показувала своє волосся.
 — Якщо дівчина виходила за-
між в інше село, на чужину, му-
сила поповнити його тим одягом, 
який був традицією у місцевості, 
де вона житиме з чоловіком.

 А під час самого весілля, 
коли дружки вбирали молоду 
до шлюбу і коли покривали на-
міткою, то співали таких туж-
ливих пісень, які перегукува-
лися з плачами. Матір ніби хова-
ла свою дочку, — пояснює Олек-
сандра Сторчай.
Йа з суботоньки на неділеньку
Мати дочку змивала.
Йа змиваючи, заплітаючи,
До її промовляла:
 — Доненьку моя, кісонька 
твоя
Перемовлена буде.
Ой доню моя, ой мова твоя
Перемовлена буде.
Ой де ступиш, да й похилишся,
Ой що скажеш, да і помилишся.

* * *
Не раз, не два, ненько моя, та й 
заплачеш,
Поки мене в своїй хаті та й по-
бачиш.
Не раз, не два ненько моя, та й 
затужиш,
Поки мене через люди та й по-
чуєш.
Не жаль тобі, ненько моя, мене 
буде,
Ой як мене в твоїй хаті та й не 
буде.

Які були обов’язкові елементи 
весільного вбрання
 Одяг на весіллі був не лише 
прикрасою та оберегом. За ним 
можна було дізнатися про роди-
ну та соціальний статус особи.
 Лише заможні дівчата могли 
дозволити собі пошити весільну 
сорочку із тканини, привезеної 
з-за кордону. «Голландське» по-
лотно, з якого виконана весільна 
сорочка на світлині зі співачкою 
Олександрою Зарицькою (гурт 
KAZKA), було ознакою замож-
ності молодої.
 Її голову прикрашає незви-
чайний весільний вінок, одяг-
нений на розпущене волосся. 
На Черкащині, звідки походить 
це вбрання, молодій зав’язували 
під волосся шовкові стрічки, по-
верх яких вона розпускала во-
лосся.
Грайте, музики, як грали,
Ми вже й Сашечку убрали.
Як не убрали, то й вберемо,
До шлюбу поведемо.
 Попри погоду та пору року, в 
день весілля молоді завжди одя-
гали повний комплект святко-
вого вбрання: сорочку, поясний 
одяг (плахта із запаскою, спід-
ниця чи обгортка), який зміню-
вався залежно від регіону.
 Талію мав прикрашати пояс, 
який тримав на собі весь одяг. 
Доповнювали весільний образ 
намистом та головним убором.
 Дівчина завжди одягала 
рясно оздоблений вінок, іноді 
зі стрічками чи вовняними нит-
ками.
 — Весільний вінок виготов-
ляли з будь-яких матеріалів, 
утім ніколи не використовува-
ли живі квіти, адже вони в’яли, 
— розповідає Сторчай.
 Серед живих рослин могли 
використовувати лише вічнозе-
лені — листя барвінку, мирту 
або самшиту. Такий урочистий 
вінок, виготовлений із барвін-
ку та дрібних квітів із паперової 
стружки, прикрасив образ на-
реченої зі Львівщини, втілений 
прима-балериною Національно-
го академічного театру опери та 
балету Катериною Кухар.
 На святковість наряду вка-

зує й сорочка, вишита унікаль-
ним городоцьким швом. Він та-
кий складний для опанування, 
що сьогодні вже неможливо його 
відтворити.
 Спідниця нареченої нази-
вається «димка» з вибійкою. 
Щоб створити на ній «принт» із 
коричневих цяток, тканину від-
бивали дерев’яними штампика-
ми.
 Цікаво й те, як рясно заплісе-
рована спідниця. Її було небажа-
но прати, адже заплісерувати її 
знову надзвичайно складно.
 Увесь наряд на талії тримає 
вузький тканий пояс, а шию 
прикрашають смальтові скляні 
намиста.
 Із верхнього одягу, залежно 
від регіону, молоді одягали сви-
ту, кептар, сердак та кожух.

Навіщо на весіллі старші 
дружка та дружба
 Упродовж весілля молодя-
та не їли, не пили, не танцюва-
ли і не цілувалися. Все, що їм 
дозволяли, — кланятися на всі 
боки. 
 Тому на весіллі в пригоді ста-
вали старша дружка та дружба. 
На їхні плечі лягала відпові-
дальність виконання обрядо-
вих весільних дій.
 Одяг старшої дружки май-
же повністю повторював образ 
нареченої. Утім старша дружка 
мала атрибут, який вирізняв її, 
— калач. Саме його тримає на 
світлині співачка Ната Жиж-
ченко (ONUKA). Із такими ка-
лачами молода із дружками за-
прошувала гостей на весілля.
 Образ старшої дружки на 
світлині прикрашає вишита со-
рочка з домотканого полотна, 
ткана вовняна обгортка та тка-
ний пояс, зверху також одягну-
тий вовняний кептар.
 Таке вбрання було харак-
терне для Покуття. Шию стар-
шої дружки прикрашають до-
рогі намиста з венеційського 
скла та згарди з австрійськи-
ми монетами, що вказує на за-
можність як нареченої, так і 
старшої дружки.

 Яскравий весільний вінок 
виконаний із паперових воще-
них квітів та листя з бісером 
і намистинами з додаванням 
пасм вовняних ниток та атлас-
них стрічок.

Як за приданим визначали 
статус молодої
 Придане дівчини складало-
ся з одягу, який вона носитиме 
впродовж усього життя, а також 
зі скатертин, рушників тощо.
 30 святкових сорочок у скри-
ні дівчини вказували на її бід-
ність. 
 Наречена з середнім достат-
ком могла приготувати до 50. А 
от ті, хто мали понад 70 виши-
тих сорочок у скрині, вважали-
ся заможними.
 — Святкову сорочку одягали 
щонеділі, йдучи до церкви. Ма-
ючи 50 сорочок та одягаючи їх 
раз на рік у неділю, дівчина мог-
ла протягом року жодного разу 
не повторити вбрання. 
 Крім того, одяг не зношував-
ся, і вона зберігала його в гарно-
му стані до старості, — пояснює 
Олександра Сторчак.
 14 листопада у Національ-
ному центрі народної культу-
ри «Музей Івана Гончара» від-
криється фотовиставка «Щирі. 
Свята». 
 У зйомках благодійного про-
екту взяли участь 15 українсь-
ких зірок, серед яких співачки 
Ніна Матвієнко, Тіна Кароль, 
Ната Жижченко (ONUKA), те-
леведучі Маша Єфросініна, Рус-
лан Сенічкін та інші. Вони при-
міряли традиційні костюми з 
різних регіонів України. 
 Прибуток від благодійно-
го календаря спрямують на ре-
конструкцію Національного 
центру народної культури «Му-
зей Івана Гончара». ■

ТРАДИЦІЇ

«Щирі. Свята»
Як українці святкували весілля сто років тому

■

Співачка Олександра Зарицька 
у весільній сорочці 
із закордонного полотна 
та багатому восковому вінку 
з Черкащини.
Фото Юлії Остроушко.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Співачка Ната Жижченко (ONUKA) 
у характерному вбранні 
старшої дружки. 
Фото з сайта life.pravda.com.ua.

❙
❙
❙
❙

Телеведуча Маша Єфросініна 
у вишуканому весільному 
костюмі з села Корнич,
що на Івано-Франківщині 
(Покуття). 
Фото Юлії ОСТРОУШКО.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
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«Манчестер Сіті» — команда іншого рівня. 
Вони заслужили на таку перемогу».

Паулу Фонсека
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 В останні роки донецький 
клуб регулярно продавав своїх 
майстровитих вихованців до про-
відних клубів Європи. І щора-
зу на їхнє місце приходили нові 
досить висококласні футболіс-
ти. Утім після останнього роз-
продажу, коли з команди пішли 
Феррейра, Фред та Бернард, а та-
кож багаторічний капітан Даріо 
Срна, репутацію котрого підмо-
чила неприваблива допінгова іс-
торія, швидко залатати кадрові 
прогалини «гірникам» не вдало-
ся.
 Як результат, неймовірно бо-
люче подвійне фіаско від «Ман-
честер Сіті» в груповому раун-
ді нинішньої Ліги чемпіонів, 
сумарний рахунок якого — 0:9 
— дуже болісно б’є по амбіціях 
«Шахтаря». «Удруге в житті 
у мене такий досвід у Лізі чем-
піонів. Перший був проти «Ба-
варії». Дуже важко. У «Шах-
тарі» я вже дев’ятий рік і знаю 
одне, що ніколи ця команда не 
здається, і зараз не буде», — на-
голосив півзахисник донецького 
колективу та збірної України Та-
рас Степаненко.
 Варто нагадати, що невда-
лий досвід протистояння з мюн-
хенським суперклубом, про який 
iз прикрістю згадує Степаненко, 
датований березнем 2015 року, 
коли у Мюнхені в повторному 
поєдинку 1/8 фіналу «Шахтар» 
зазнав найбільшої в історії пораз-
ки — 0:7. Щоправда, тоді прак-
тично увесь матч «гірникам» ви-
пало грати в меншості, після ви-
лучення на третій хвилині мат-
чу свого центрального захисника 
Олександра Кучера.
 Манчестерського розгрому 
донецький клуб зазнав, граючи у 

рівних iз «городянами» складах. 
Хоча найпалкішi фанати «Шах-
таря», виправдовуючи його про-
вал у Манчестері, нарікатимуть 
на необ’єктивність угорського 
судді Віктора Кашшаї, котрий 

на 23-й хвилині матчу призна-
чив у ворота Андрія П’ятова пе-
нальті, підстав для якого взагалі 
не було. Момент, коли форвард 
«блакитних» Рахім Стерлінг упав 
у штрафному майданчику гостей, 

Кашшаї розцінив як фол Миколи 
Матвієнка, хоча насправді анг-
лієць просто спіткнувся об газон.
 «Я хотів ударити по м’ячу, а 
потім не знаю, що сталося. Я за-
чепився об газон і проїхався по 

ньому, так що приношу свої ви-
бачення рефері і «Шахтарю», — 
сказав після гри Стерлінг.
 Цікаво, що в обох випадках 
«помаранчево-чорних» за хокей-
ні розгроми змусив червоніти іс-
панський наставник Хосеп Гвар-
діола. Однак, якщо в «Баварії» 
під його керівництвом «гірни-
ків» громила зіркова команда, 
наполовину зібрана з чемпіонів 
світу 2014 року, то минулої сере-
ди шість голів донеччан відван-
тажив колектив, який виглядає 
значно скромнішим за своїми 
іменами.
 Примітно, що місце у старті 
на матч проти «Шахтаря» Гвар-
діола довірив півзахиснику збір-
ної України Олександру Зінчен-
ку. У цілому, за винятком кіль-
кох виконавців з іменем, «Ман-
честер Сіті» складав враження 
вельми скромного колективу. 
Чого, щоправда, не скажеш про 
його гру. Удруге поспіль розгро-
мивши «Шахтар», команда Гвар-
діоли стала без однієї хвилини 
(одного очка) учасником «плей-
оф» ЛЧ-2018/2019. Натомість 
«гірникам», які після чотирьох 
турів опинилися на останньому 
місці у групі, навіть для участі 
навесні в Лізі Європи доведеться 
докласти титанічних зусиль. ■

ФУТБОЛ

Прикрий досвід
Після двох нічийних результатів «Шахтар» у своїй групі Ліги 
чемпіонів зазнав двох розгромних поразок

■

Нинішній розіграш Ліги чемпіонів «Шахтар» долає на дуже низькій висоті.
Фото з сайта shakhtar.com.
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група F. 4-й 
тур. «Манчестер Сіті» (Англія) — 
«Шахтар» (Україна) — 6:0 (Д. Силь-
ва, 13; Жезус, 24, 72 (обидва — пен.), 
90+2; Стерлінг, 49; Марез, 84). «Ліон» 
(Франція) — «Хоффенхайм» (Ні-
меччина) — 2:2.
 Турнірне становище: «МС» — 
9, «Ліон» — 6, «Хоффенхайм» — 3, 
«Шахтар» — 2.

■

Григорій ХАТА

 Змінивши в нинішньому сезоні регла-
ментні норми кваліфікації Суперліги, які, 
слід визнати, значно обмежили доступ пред-
ставників скромних європейських чемпіонів 
до найсильнішого клубного турніру Старого 
світу, в УЄФА розраховували на підвищен-
ня рівня боротьби на груповому етапі зма-
гань. Якоюсь мірою інтриги в Лізі чемпіонів 
стало більше, адже після чотирьох зіграних 
турів жодна з команд не має стовідсотково-
го результату. Щоправда, як і раніше, рей-
тинг-фаворити своїх «пульок» практично 
без проблем рухаються до весняного «плей-
оф». Приміром, «Барселона» вже оформила 
свою участь у 1/8 фіналу ЛЧ-2018/2019, став-
ши першим колективом iз достроковим ста-
тусом учасника «стикових» матчів. Іще низ-
ка «сіяних» клубів у наступному турі зможе 
розжитися аналогічним рангом.
 Так само прекрасні нагоди завчасно здо-
бути путівки до «плей-оф» мають «Баварія», 
«Ювентус», «Реал», «Манчестер Сіті», «Бо-
руссія» з Дортмунда, «Атлетико», «Рома» та 
«Порту». За винятком хіба що португальсь-
кого клубу, кожного з номінантів на достро-
кові перепустки (разом із «Барселоною») до 
1/8 фіналу можна записати до числа потен-
ційних фіналістів турніру.
 Без сумніву, особливу увагу в поточному 
розіграші Суперліги привертає турнірна доля 
переможця останніх трьох фіналів — мадрид-
ського «Реалу», котрий, залишившись без Зі-

недіна Зідана та Кріштіану Роналду, нині пе-
реживає закономірний спад.
 Ігрова криза, в яку потрапили «реалісти» з 
новим наставником Хуленом Лопатегі, призве-
ла до його швидкої відставки. Натомість після 
приходу до керма Сантьяго Соларі, на котрого 
поклали обов’язки виконувача обов’язків го-

ловного тренера, «Реал» виграв три матчі пос-
піль. Цікаво, що до аргентинця так удало роз-
починали свою тренерську діяльність у «ко-
ролівському» клубі лише двоє наставників 
— Берраондо (у 1928 році) та Карнілья (у 1957-
му). Так само встановити рекордне досягнення 
«допомогла» чеська «Вікторія», котру «вер-
шкові» розгромили 5:0, й французькому фор-
варду мадридців Каріму Бенземі. Двічі відзна-
чившись у воротах чеського чемпіона, фран-
цуз досяг таким чином позначки в 200 м’ячів 
у футболці «Реалу».
 А колишній лідер «вершкових» нині заби-
ває за «Ювентус». Щоправда, дебютний гол 
Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів, який він 
провів у складі італійського чемпіона, не доз-
волив «Юве» здобути навіть одного очка в грі 
проти «Манчестер юнайтед», де до слова, під 
керівництвом Сера Алекса Фергюсона порту-
галець розпочинав своє становлення, як вели-
ка футбольна зірка. Ця невдача не дозволила 
«Ювентусу» слідом за «Барселоною» достро-
ково прослідувати до «плей-оф», утім випра-
вити ситуацію італійський гранд зможе в на-
ступному турі. 
 Перебування в компанії тих, хто відчай-
душно рухається до дострокової перемоги в 
групі, португальського «Порту» виглядає 
дещо несподівано. Але у рівній і позбавленій 
чіткого гранда «пульці» «D» «дракони» почу-
ваються напрочуд комфортно. Так само хоро-
ший шанс вийти з неї має й «Шальке» Євгена 
Коноплянки, котрий в 4-му турі без українця 
переграв «Галатасарай».
 Натомість у групі С, можна сказати, спос-
терігається надлишок іменитих клубів. «Лі-
верпуль», «Наполі», «ПСЖ» влаштували 
настільки запекле протистояння, що навіть 
скромна «Црвена Звєзда» (після домашньо-
го перемоги над англійським клубом) збері-
гає шанси на «плей-оф».
 Упевнено тримає курс на «стикові» мат-
чі й голландський «Аякс», який, нагадаємо, 
не пустив до групового раунду київське «Ди-
намо». У парі з «Баварією» уже в наступно-
му турі амстердамський клуб може оформи-
ти собі «лігочемпіонську весну». ■

А ІНШІ ЯК?

Достроковий паритет
Із новим наставником-«кризовим менеджером» чинний 
переможець Суперліги здобув третю поспіль перемогу в 
офіційних матчах

■

На рахунку француза Каріма Бензема — 
200 голів за «Реал».
Фото з сайта realmadrid.com.
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ТАБЛО

Ліга чемпіонів. 4-й тур. 
 Група А. «Монако» (Франція) — 
«Брюгге» (Бельгія) — 0:4, «Атлетико» 
(Іспанія) — «Боруссія» (Д, Німеччина) 
— 2:0.
 Турнірне становище: «Боруссія», 
«Атлетико» — 9, «Брюгге» — 4, «Мона-
ко» — 1.
 Група В. «Тоттенхем» (Англія) 
— «ПСВ» (Голландія) — 2:1, «Інтер» 
(Італія) — «Барселона» — 1:1.
 Турнірне становище: «Барселона» 
— 10, «Інтер» — 7, «Тоттенхем» — 4, 
«ПСВ» -1.
 Група С. «Црвена Звєзда» (Сербія) 
— «Ліверпуль» (Англія) — 2:0, «Наполі» 
(Італія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:1.
 Турнірне становище: «Наполі», «Лі-
верпуль» — 6, «ПСЖ» — 5, «Црвена 
Звєзда» — 4.
 Група D. «Порту» (Португалія) — 
«Локомотив» (Росія) — 4:1, «Шальке» 
(Німеччина) — «Галатасарай» (Туреч-
чина) — 2:0.
 Турнірне становище: «Порту» — 10, 
«Шальке» — 8, «Галатасарай» — 4, «Ло-
комотив» — 0.
 Група Е. «Бенфіка» (Португалія) — 
«Аякс» (Голландія) — 1:1, «Баварія» 
(Німеччина) — АЕК (Греція) — 2:0.
 Турнірне становище: «Баварія» — 
10, «Аякс» — 8, «Бенфіка» — 4, АЕК — 0.
 Група G. ЦСКА (Росія) — «Рома» 
(Італія) — 1:2, «Вікторія» (Чехія) — 
«Реал» (Іспанія) — 0:5.
 Турнірне становище: «Реал», 
«Рома» — 9, ЦСКА — 4, «Вікторія» — 1.
 Група Н. «Валенсія» (Іспанія) — 
«Янг Бойз» (Швейцарія) — 3:1, «Ювен-
тус» (Італія) — «Манчестер Юнайтед» 
— 1:2.
 Турнірне становище: «Ювентус» 
— 9, «МЮ» — 7, «Валенсія» — 5, «Янг 
Бойз» — 1.

■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Купiть своїй дружині тро-
янди.
 — У мене немає дружини.
 — Тоді своїй нареченій.
 — У мене й нареченої немає.
 — Тодi купiть на радощах, 
що ви маєте таке спокійне 
життя.

* * *
 — Ви таки забули купити ци-
булю.
 — У мене цибулі нема у спис-
ку.
 — Так давайте я вам допи-
шу.

* * *
 Професор — студенту-лінг-
вісту пiд час чергового заліку:
 — Ну добре, поставлю вам 
залік, якщо ви скажете мені, які 
три слова найчастiше використо-
вують студенти.
 — Я не знаю.
 — Правильно, давайте залі-
ковку.

* * *
 У результаті вибуху на ліке-
ро-горілчаному заводі все живе в 
радіусі трьох кiлометрiв вимагає 
продовження банкету.

По горизонталі:
 1. Генеральний прокурор Украї-
ни, якого так і не відправили у від-
ставку. 5. Жіноче півпальто вільного 
крою. 7. Вигук захоплення виступом 
артиста. 8. Офіційне ім’я молодшо-
го сина британської принцеси Діани, 
засновника Ігор нескорених. 9. Ук-
раїнський хореограф, суддя бага тьох 
телешоу. 11. Політична реклама. 
12. Напрям у європейській літературі 
й мистецтві кінця XVIII — початку 
XIX ст., представниками якого були 
Байрон та Міцкевич. 13. Півлітровий 
кухоль для пива. 15. Віддалене не-
бесне тіло, що відзначається вели-
кою кількістю випромінюваної енер-
гії. 19. Давньогрецький обряд, пуб-
лічне жертвопринесення богам ста 
биків. 20. Хімічна сполука, що міс-
тить атоми кисню. 21. Американсь-
кий штат. 23. Романтичний бальний 
танець.  24. Невеличка дитяча шер-
стяна ковдрочка. 25. Болотяна паху-
ча рослина, стеблами якої прийня-
то прикрашати домівку на Трійцю. 
26. Пляшконосий дельфін. 
По вертикалі:
 1. Німецьке місто, столиця Сак-
сонії. 2. Партійна приналежність 
Михайла Грушевського в часи Ук-
раїнської революції 1917-1921 років. 
3. «Жене. Невже кохана бортане 
мене? Невже мене не прийме в пал-
кі свої ..., а візьме й лажане?» (Три-
зубий Стас). 4. Село на Чернігівщині, 
де був родовий маєток відомих ме-
ценатів Тарновських. 5. Бобова рос-

лина, яку вегетаріанці вживають як 
замінник м’яса. 6. Мудрий удав із 
«Книги джунглів» Редьярда Кіплін-
га. 8. Перший демократичний пре-
зидент Чехії. 10. Тверді залишки 
винограду, оливок або інших фрук-
тів після віджимання соку або олії, 
вичавки. 12. Один із популярних у 
радянські часи жіночих журналів. 
14. Позбавлення волі. 16. Попу-
лярний співак чи актор. 17. Підро-
щені рослини, які висаджуються у 
відкритий ґрунт. 18. «Згасало сон-
це за вечірнім пругом. Летіла ..., як 
лебедій пух. Гула бджола. Ратай хо-
див за плугом» (Ліна Костенко). 
20. Давньогрецька монета, яку кла-
ли покійникам під язик, щоб було 
чим заплатити Харону за переправу. 
21. Одіозний учень Христа. 22. Дав-
ня одиниця площі у Великій Британії, 
що дорівнює приблизно 4 гектарам.

Кросворд №119 
від 2—3 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 
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 00…00
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Північ 00…00
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 00…00

Схід 00…00
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  +1...+6
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дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +2...-3
 +9...+14
 +2...-3
 +5...+10

Дара ГАВАРРА

 Комусь подобаються актриси типу сексапіль-
ної Мерилін Монро, а хтось божеволіє від веселої 
і безпосередньої «кралечки» Джулії Робертс. Саме 
до останніх і належить індонезійський блогер Кен-
ні Сантана, який заради своєї мрії — зустрітися з 
улюбленою актрисою — перетнув не один океан, 
здолав не одну тисячу кілометрів, а це чогось та й 
варте. От і знаменита голлівудська кінозірка оціни-
ла такий вчинок свого шанувальника. 
 Саме зараз у Торонто проходить один із голо-
вних кінофестивалів Канади, куди, звісно ж, при-
їхало, прилетіло, припливло чимало зірок, а та-
кож шанувальників кіномистецтва, які прагнуть не 
лише переглянути «свіжачок», а й подивитися бо-
дай одним оком на своїх кумирів. Серед них — 
і Кенні Сантана. Коли на прес-конференції, при-
свяченій презентації нового серіалу Homecoming 
(«Повернення додому»), в якому одну з головних 

ролей зіграла Робертс, індонезійцю надали мікро-
фон, він розповів залу і насамперед улюбленій ак-
трисі, що мріяв про цю зустріч 28 (!) років і здолав 
для цього чималу відстань. Звісно, таке зізнання 
не залишило актрису байдужою і вона запропону-
вала йому піднятися на сцену, представила його 
публіці, зробила кілька фотографій з ним і зали-
шила автограф на футболці, яку він ретельно під-
бирав, ніби передбачив їхню зустріч, — благодій-
ної марки Be Love, яку підтримує Джулія Робертс. 
«Я навіть не міг про таке мріяти!» — казав згодом 
журналістам щасливий хлопець.
 Нагадаємо, новий серіал «Повернення додо-
му» розповідає про жінку, яка працює в реабілі-
таційному центрі (її зіграла Джулія Робертс, яка 
до цього не грала у багатосерійних фільмах) і 
допомагає повернутися до звичайного життя 
воїнам, які пройшли війну. Це — психологіч-
ний трилер, який може стати в нагоді й на-
шим хлопцям, які зазнали жахіть війни. ■

з 12 до 18 листопада
 Овен (21.03—20.04). Направте думки 
на розширення своєї дiяльностi. Трохи нових 
знань — і світ бiля ваших нiг. Перед вами хо-
роші перспективи для активного просування в 
життя політичних переконань.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
 Телець (21.04—21.05). Ваша тактика ви-
явиться правильною, оскільки серед друзів чи 
однодумців намічаються конфлiктии, що зава-
жають просувати в життя важливий і потрібний 
проект. Такі ситуації можуть спалахувати пос-
тійно.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. 
 Близнюки (22.05—21.06). Не виключе-
но, що з кимось із партнерів або давніх ком-
паньйонів доведеться розлучитися. Інакше ви-
никнуть проблеми з високопоставленими осо-
бами або покровителями, що несприятливо 
позначиться на справах і контактах.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
 Рак (22.06—23.07). Незважаючи на труд-
нощі й навіть усупереч їм справи рухатимуть-
ся вперед, поступово ви втiлите в життя бага-
то планів та ідей. І якщо будуть потрібні кошти 
або помічники, справа за цим не стане.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Не виключено роз-
ширення бізнесу, придбання офісу та інші пе-
ретворення у справах. Підприємці та началь-
ники можуть розраховувати на підлеглих, а 
службовці — на колег.
 Дні: спр. — 18; неспр. — немає.
 Діва (24.08—23.09). Ви зможете розра-
ховувати на підвищення на посаді. Водночас 
з’являться проблеми. Зв’язки з партнерами 
Колеги з iнших мiст можуть не виконати своїх 
зобов’язань, що призведе до цілком зрозумі-
лих розбіжностей і гальмування у бiзнесi.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Терези (24.09—23.10). Пік неприєм-
ностей припаде на цей тиждень. Не виклю-
чено, що з кимось із зарубіжних колег дове-
деться розiрвати контракт, але замість старих 
зв’язків з’являться нові, але на більш міцній 
основі.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
 Скорпіон (24.10—22.11).  У багатьох iз 
вас почнуться проблеми юридичного харак-
теру. Вони можуть тривати невизначений час. 
Доходи збiльшаться, тож можна розрахову-
вати на пристойні гроші. Водночас збільшать-
ся і витрати.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). Особисті сто-
сунки можуть розвиватися нерівно, особли-
во багато проблем очікується, коли в почуттях 
може настати значне охолодження. Це особли-
во актуально для тих, хто звик змішувати спра-
ви, гроші й кохання.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
 Козеріг (22.12—20.01). У сім’ях вини-
катимуть труднощі з дітьми, які виллються в 
солідні витрати. Багато сімей вирішать прид-
бати нерухомість в іншому місті. Не виключені 
плани, пов’язані з переїздом.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
 Водолій (21.01—19.02). У декого виник-
нуть проблеми з родичами. В одному випадку 
близькі люди займуть позицію, яка суперечить 
вашим інтересам, в іншому — вони потребу-
ватимуть допомоги, що важким тягарем ляже 
на вашi плечi.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
 Риби (20.02—20.03). Енергетичний по-
тенціал у представникiв цього знаку досить ви-
сокий. Зірки радять бути уважнішими до свого 
організму. Ви вiдчуватимете деяке ослаблення 
енергетики та загострення хронічних захворю-
вань.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■

ШЛЯХ ДО МРІЇ

Джулія Робертс — 
межа бажань
Індонезієць ішов до своєї мрії 28 років

■

Кенні Сантана.❙

Джулія Робертс.❙

10—11 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Уночi 
та вранцi мiсцями туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. 
Температура вночi 0...-2, удень +7...+9. Пiслязавтра тем-
пература вночi близько 0, удень +4...+6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. 
Славське: вночi 0...+2, удень +11...+13. 
Яремче: вночi -1...+1, удень +12...+14. 
Мiжгiр’я: вночi 0...+-2, удень +11...+13. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +12...+14.

Визвольний рух і прояви колабораціонізму
Чому підручник з історії збурив львів’ян і змусив згадати, що на честь Романа Шухевича встановлено 
15 пам’ятників і пам’ятних знаків та названо 16 вулиць, зокрема в Одесі, Дніпрі, Кропивницькому
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