Голобородько стає Голобюджетьком

«І перші стануть останніми»

«Я захисник, а не окупант!»

Верховна Рада ухвалила
в першому читанні
проєкт Держбюджету
на 2021 рік

Ветеран АТО Віталій
Марків після
виправдання судом
у Мілані повернувся
до Києва і продовжить
службу в Нацгвардії
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Перед українським
«класико» його
учасники зазнали
різних за присмаком
поразок у Лізі
чемпіонів
» стор. 15
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ПАРАДокс
революції
Чому 30 рокiв тому в Києвi не вiдзначили рiчницю
жовтневого перевороту

❙ Таким був Майдан 1990 року.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,507 грн
1 € = 33,424 грн
1 рос. руб. = 0,361 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Запахи осені
Олександр ІРВАНЕЦЬ

» стор.

5

А як у місті твоєму
Пахне осінніми ранками?
У Києві неприємно
Пахне постійно з Банкової.
Я там проходжу, і з певністю
Я можу чітко засвідчити —
Пахне там некомпетентністю,
І навіть трохи — імпічментом.
Пахне там дуже сильно,
Я б сказав, аж надміру
Підступним і агресивним
Пахне там «русскім міром».
А в місті вже запахи інші.
Там пахне то снігом нежданим,
То тінню нового вірша,
І трохи пахне Майданом...

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

ІнФорУМ

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!..

Тарас Шевченко
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■ ДИКТАНТ

■ НА ФРОНТІ

Спочатку буде
100 слів

Інформаційне поле чіткіших обрисів

Яку таємницю актор Богдан
Бенюк намагається вивідати
у видавця Івана Малковича
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У понеділок, 9 листопада, всі бажаючі отримають змогу перевірити свої знання з української мови під час ювілейного ХХ Радіодиктанту
національної єдності. Його цього року писатимуть уже вдвадцяте. Базовою локацією заходу
стане зала столичної бібліотеки імені В. І. Вернадського, куди традиційно обіцяють прибути
відомі політики, управлінці, актори та спортсмени. Їх участь не лише додає популярності
заходу, а й доводить той факт, що він задуманий перш за все як своєрідний флешмоб єднання навколо рідної мови. Тобто демонстрація і перевірка грамотності — важливе, але не основне
завдання цього проєкту.
Як повідомили організатори, ювілейний диктант охопить значно ширшу аудиторію, оскільки його транслюватимуть на всіх платформах
«UA: Суспільне мовлення» — на «Українському
радіо», радіо «Культура», «UA: Першому», всіх
регіональних каналах, на фейсбук-сторінках
Суспільного та каналах Суспільного в YouTube.
Розпочнеться захід 9 листопада о 9-й годині ранку. Текст складається зі 100-120 слів. Його написання цього року довірили письменнику, лауреату Національної премії України імені Тараса
Шевченка Івану Малковичу. Читатиме диктант
акторка з філігранною дикцією Римма Зюбіна.
Член правління Суспільного Дмитро Хоркін повідомив на брифінгу, що ювілейний диктант уже готовий, але тримається у суворому секреті. Текст бачили наразі тільки троє людей: він,
продюсерка радіо «Культура» Ірина Славінська
і, відповідно, сам автор. При цьому Іван Малкович поскаржився на нетерплячих учасників акції, які просять хоча б віддалено натякнути на
зміст. Особливо дошкульним він жартома назвав актора Богдана Бенюка, що живе поруч iз
письменником і прагне вивідати таємницю, так
би мовити, по-сусідськи. Консультантом цьогорічного проєкту стала докторка філологічних
наук Лариса Масенко.
Нагадаємо, перший Радіодиктант національної єдності відбувся в травні 2000 року до Дня
Кирила й Мефодія та з нагоди дати перепоховання Тараса Шевченка. З того часу кількість
учасників заходу постійно зростає, а географія
— шириться. Листи з готовим текстом надсилають слухачі різного віку з усіх областей України
та з-за кордону. Переможці традиційно отримують цінні подарунки.
Особливістю цьогорічної акції став той прикрий факт, що група колишніх депутатів Верховної Ради спробувала відмінити прийнятий Закон про мову через Конституційний Суд. «Дуже
символічно, що ми проводимо цей брифінг, присвячений ХХ ювілейному Радіодиктанту в день,
коли в закритому режимі висока палата Конституційного Суду України вкотре розглядає конституційність Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
— повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. — Деякі депутати минулого скликання вважають його не конституційним».
До речі, в день написання диктанту біля стін
Кабміну та адміністративних будівель по всіх
регіонах України відбудуться протестні акції з
вимогою відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та повернення української літератури до обов’язкового ЗНО. ■

За період дії режиму тиші кількість обстрілів зменшилась у п’ять
iз половиною разів
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Ситуація на фронті залишається контрольованою українськими військами. Основні баталії знову
перемістилися в інформаційну сферу. Цього разу це
пов’язано, зокрема, з приходом у Тристоронню контактну групу нового інформаційного радника, військового оглядача, ветерана
війни Олексія Арестовича.
Інформаційне поле щодо
Мінських домовленостей
та переговорів навколо них
за цей тиждень дійсно набуло чіткіших обрисів. Чи
не вперше за доволі тривалий час українська сторона взяла ініціативу в свої
руки, почавши дискусію
щодо Плану дій iз виконання Мінських домовленостей. Сторона противника відреагувала на заяви
нашої ТКГ істерикою, що
вони так не домовлялися,
і спробувала посилити військових тиск.
Упродовж минулих двох
діб на ділянках відповідальності українських підроз-

ділів зафіксовано 12 випадків порушень домовленостей, досягнутих 22 липня
цього року.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
неподалік Водяного противник застосував ручний
протитанковий гранатомет i стрілецьку зброю, а на
околиці Авдіївки, до всього, ще й підствольний гранатомет.
У районі відповідальності ОТУ «Північ» вогонь
з автоматичного станкового гранатомета російськоокупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне осколкове
поранення. Воїна оперативно доправили до госпіталя.
Одразу після події, за допомогою координаційного механізму, був встановлений
режим тиші. У зв’язку з
порушенням противником
режиму припинення вогню
українські представники в

СЦКК направили письмову ноту до СММ ОБСЄ, ця
подія також буде обговорена під час наступного засідання ТКГ.
За даними заступника
командувача Об’єднаних
сил генерал-майора Богдана Бондара, за період дії
режиму тиші кількість обстрілів зменшилась у п’ять
iз половиною разів. Від моменту початку дії домовленостей, iз 27 липня до сьогодні, зафіксовано 224 порушення режиму припинення
вогню проросійськими найманцями. За даними генерал-майора, за аналогічний період минулого року
було близько 1 тис. 200 обстрілів. Загалом iз початку
року, станом на 01.11.2020
року, зафіксовано 2 тис. 360
обстрілів позицій наших
військ, iз них 814 обстрілів
із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові
втрати Збройних сил склали
405 військовослужбовців, з
них загиблих — 49, поранених — 356.
За словами генерала

■ АРТЕФАКТИ

Усміхаємося тисячі літ
Унікальну конічну миску трипільців
презентують у Києві
Людмила КОХАН
Що ви знаєте про найдавнішу усмішку в світі?
За оцінкою доктора історичних наук Михайла Відейка, поява «Трипільської усмішки» — 41004000 рік до н.е. Цей експонат є конічною мискою з двостороннім розписом темно-коричневою
фарбою по світло-коричневому ангобу. За різними версіями, у формі усмішки зображено різні місячні фази (8 зображень повного місяця, 6 — у
фазі зростання і 6 — старіння, всього 20).
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Поважні й колоритні українки
— народний аматорський фольклорний колектив «Бовсунівські бабусі» — дивують світ народними піснями та ремеслами і прославляють село Бовсуни, що в
Лугинському районі на Житомирщині. Мисткині щойно вибороли
гран-прі ІV міжнародного фестивалю Cossack Art Festival Athens,
який проходив у Афінах (Греція).
У фестивалі Cossack Art
Festival Athens змагаються сольні
виконавці, хореографічні, фольклорні та вокальні колективи,

Громадська спілка «Народний музей України» планує 11 листопада у Києві, у Музеї становлення української нації, вперше публічно презентувати цей унікальний артефакт — «Трипільську усмішку» з колекції «Колиска цивілізацій». Ця
збірка загалом присвячена прадавній цивілізації
трипільців, які жили в межах сучасної України у
7000—2000 роки до н.е.
Назва експонату прямо пов’язана із зображенням на ньому: візуально 4 овали схожі на обличчя з усмішкою. Такий життєствердний сим-

вол є актуальним і потрібним сучасним українцям у контексті антиукраїнської цивілізаційної
війни, завдання котрої — не лише захоплення
територій, а й знищення української ідентичності,
кількатисячолітньої тяглості української історії та
культури, акцентують організатори. «Трипільська
усмішка» експонуватиметься в Музеї Становлення української нації впродовж року.
Це не єдина ініціатива «Народного музею
України». Нещодавно передали 10 трипільських
експонатів у Музей Федора Хвойки, розташований у селі Халеп’я Київської області. Громадська
спілка була, зокрема, одним із партнерів (спільно з ГС «Музичний Батальйон» та іншими) встановлення пам’ятника Петру Болбочану в столиці
у жовтні ц. р., провадить роботу стосовно встановлення пам’ятників княгині Ользі в Ізмаїлі,
Роману Шухевичу — в Одесі, Василю Вишиваному та Євгену Коновальцю — в Києві, відновлення меморіальної дошки Юрію Шевельову в
Харкові. Наразі спільно працюють над документальною стрічкою «Ткацький шлях». ■

■ НАШІ!

Пісня рятує
«Бовсунівські бабусі» вибороли
гран-прі фестивалю в Афінах
майстри образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва.
Цьогоріч у зв’язку з пандемією
COVID-19 більшість заходів відбувалася дистанційно. Цей фест
проходить за ініціативи Клубу ук-

Бондара, проти української
армії наразі воюють сили і
частини 1-го та 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованій території
Донецької та Луганської
областей, до складу яких
входять 12 бойових бригад та полків загальною чисельністю близько 38 тисяч
бойовиків, до 480 танків,
близько 900 одиниць броньованих машин, 870 артилерійських систем, міномети й інша військова техніка
та озброєння. Також на території РФ на двох полігонах у Ростовській області
розташованi 12 батальйонно-тактичних груп та артилерійсько-тактична група,
які агресор може залучити
в разі загострення ситуації
на фронті.
Генерал-майор звернув
увагу, що спільна моніторингова місія ОБСЄ з якихось причин менше контролює сторону противника.
Від чого реальна картина
війни може спотворюватися та виставляти порушниками мирного процесу українські Збройні сили. ■

раїнок у Греції та НПО «Борисфен» за підтримки Посольства
України в Грецькій Республіці.
«Бовсунівські бабусі» одразу
підкорили серця членів журі, виконавши пісню «Ой заржи, мой конь

вороной». Виступали вони у номінації «фольклорне мистецтво».
Неперевершена манера виконання пісень: співи, ткання, прядка...
А вік учасниць колективу просто захоплює й надихає: найстаршій співачці — Надії Шваб — 90
років! До речі, її життєвий девіз:
«Працюйте і співайте! Пісня рятує й лікує!» Наймолодшій учасниці колективу — Надії Міщенко
— 80 років.
Про колектив «Бовсунівські бабусі» знято документальний фільм. Цього літа він отримав приз на кінофестивалі ECG
FilmFestival у Лондоні. ■

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

5 млрд

гривень

250 млн

38,1 млн

2026

300-річчя

гривень
гривень
року
від дня народаліментних
податків планують
повернуавіатрафік повернеться до
ження Григорія
платежів стягнуто цьогоріч із боржни- отримати після відновлення через 15 років про- то коштів за скасоване пробне ЗНО, роз- рівня 2019-го за найоптимістичнішого сценарію Сковороди в Україні відзначать на державків, зазначили в Міністерстві юстиції. стою видобутку золота з Мужіївського родови- повіли у пресслужбі Міністерства освіти боротьби з COVID-19, прогнозує Європейська ор- ному рівні згідно з ухваленою постановою,
поінформувала пресслужба ВРУ.
ща на Закарпатті.
та науки України.
ганізація з безпеки повітряної навігації.
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

■ ЧЕСТЬ ПРОФЕСІЇ

Підірвався на міні

Коли був у
концтаборі «ДНР»

У Чигирині відкрили
меморіальну дошку
учаснику АТО Сергію
Дронову

Станіслав Асєєв став лауреатом
премії за захист свободи слова
Тарас ЗДОРОВИЛО

Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині у Чигиринській
школі № 1 імені Богдана Хмельницьковго відкрили меморіальну дошку своєму випускнику — учаснику АТО Сергію Дронову, який
загинув на сході, захищаючи незалежність та волю України. У мітингу-реквіємі взяли участь мама
Героя — Лариса Дронова — та його
бойові побратими. Представники
влади, жителі козацького міста та
школярі згадали Героя, поклали
квіти до його меморіальної дошки
та хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблого.
Сергія Дронова пам’ятають у
Чигирині ще з тих часів, коли він
ходив тут у школу, коли навчався
грати на піаніно та гітарі, коли займався футболом і тайським боксом,
відвідував гурток фотографування,
брав активну участь у спортивних
змаганнях і був відзначений дипломом Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти, здобувши 3-тє місце у змаганнях до Дня
Збройних сил України.
На службу в армію за контрактом Сергій пішов у 2016 році.
Служив у Повітряних силах солдатом, оператором радіолокаційної системи, потім був відряджений у бригаду, яка дислокувалася
у Луганській області, де служив
стрільцем.
Сергій підірвався на міні 10
жовтня 2018 року на бойовій пози-

❙ У Чигиринській школі №1 уже
❙ друга дошка пам’яті про загиблих
❙ на сході України Героїв-випускників.
❙ Фото із «Фейсбука».
ції поблизу села Гранітне Волноваського району Донецької області. Йому був лише 21 рік. У нього
залишилися мама та брат.
Нагадаємо, що в Чигиринській
школі №1 це вже друга меморіальна дошка, встановлена на фасаді
навчального закладу. Першу відкрили раніше в пам’ять про ще
одного випускника — Павла Антоненка, який також загинув на
сході України. ■

■ ВИСОКА НОТА

Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ
Програму з двох подвійних, одного потрійного і четверного клавесинних концертів Йоганна Себастьяна Баха підготували спільно
українські та німецькі музиканти в рамках міжнародного проєкту «Бах єднає!» від Open Opera
Ukraine. Вони прозвучать на онлайн-концерті 7 листопада.
Важлива складова проєкту —
майстер-класи, організовані для
студентів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Кураторами з німецького боку стали професори історичного виконавства зі Штутгартської
вищої школи музики Йорґ Халубек (клавесин), Крістін Буш (барокова скрипка) та Андерсон Фйореллі (барокова віолончель).
Проєкт задумувався ще до пандемії. Однак карантинні реалії
змусили переформатувати його
— зробити акцент на виконавських студіях й експериментувати,
поєднуючи онлайн- та офлайн-коучінг.
Як показала практика весняного тотального локдауну, можливості онлайн-зв’язку далеко не
універсальні і не завжди прийнятні саме для занять музикантів. У
випадку з проєктом «Бах єднає!»
це стосується студентів, які лише

Бах єднає!
Барокове виконавство
в українськонімецькому музичному
проєкті
починають знайомство зі стилістикою барокового виконавства. Надзвичайно важливу роль посередників між німецькими викладачами,
які консультували онлайн, та українськими студентами виконали досвідчені, успішні музиканти,
обізнані у тонкощах музики бароко. Скрипалі Кирило Шарапов,
Тетяна Андрієвська, віолончеліст
Віктор Рекало опікувалися оркестрантами. Клавесиністки Ольга
Шадріна Личак, Олена Жукова та
їхнi учениці, Паола Прокопенко та
Анна Кільчицька, — представниці різних поколінь, але всі прямо
чи опосередковано пов’язані з однієї школою — класом клавесину
Світлани Шабалтіної у Національній музичній академії.
«Музика Баха — абетка в освіті

■ ВАНДАЛІЗМ
Тим часом у Черкасах iз могили Героя
27-річного Антона Моспана, командира
відділення 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув увечері 15
жовтня 2018 року від кулі снайпера поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області, вандали знову викопали квіти, які висаджує його мама. І таке,
наголошують жителі Черкас, робиться не
вперше. Окрім цього, на кладовищі виламують прапори, розбивають на могилах
лампадки, крадуть штучні квіти.

будь-якого музиканта, музика поза
часом і поза конкуренцією, є найкращою основою для такої комунікації. Ми переконані, що карантин
не повинен ставати на заваді сталому розвитку, можливостям спілкування та професійного зростання.
Тому й зважилися на цей експеримент», — каже програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька.
Концертна імпреза «Бах єднає!» пройде у Великій залі імені
героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського без
публіки, що чи не для всіх учасників буде вперше. «Сподіваюся, що
все вдасться і ми отримаємо новий
досвід i партнерів для подальших
барокових ансамблевих проєктів»,
— коментує кураторка клавесиністок, доцентка НМАУ ім. П. І. Чайковського, в. о. завідувачки кафедри старовинної музики Ольга
Шадріна-Личак, котра виступить
у ролі солістки.
Українсько-німецький проєкт
«Бах єднає!» здійснюється за підтримки партнерської програми
«Культура для змін» Українського культурного фонду та програми
«MEET UP! Німецько-українські
зустрічі молоді» Фонду «Пам’ять,
відповідальність та майбутнє»
(EVZ). ■

Щорічно присуджується журналістська премія
імені Ігоря Лубченка працівникам медіа та організаціям, що досягли успіхів і суспільного визнання у відстоюванні права на свободу слова та боротьбі за високі професійні журналістські стандарти. Цьогорічним
лауреатом престижної премії 3 листопада став донецький журналіст і письменник Станіслав Асєєв.
З окупованого Донецька Станіслав Асєєв писав про
ситуацію в місті для низки українських медіа, а також
для проєкту «Радіо «Свобода» «Донбас. Реалії». Журналіста затримали у травні 2017 року, звинувативши
у шпигунстві та піддавши катуванням у сумнозвісній
тюрмі «Ізоляція». Понад два з половиною роки проросійські бойовики незаконно утримували Станіслава у Донецькій в’язниці, «прокуратурою ДНР» він був
засуджений до 15 років ув’язнення.
Цього тижня в Києві у переміщеному з окупованого Донецька арт-центрі «Ізоляція» представили книгу журналіста Станіслава Асєєва. Він уже рік як звільнений із полону бойовиків «ДНР». У книгу ввійшли есе
та блоги Станіслава, які він упродовж двох років надсилав з окупованого Донбасу для видань «Український
тиждень», «Дзеркало тижня» та «Радіо «Свобода».
Голова НСЖУ Сергій Томіленко на церемонії нагадав, що з перших днів затримання Станіслава до
боротьби за його звільнення підключилася спілка та
міжнародні партнери. «Постійно на міжнародному
рівні приймалися заяви про припинення переслідування журналіста, ми шукали всі форми і всі майданчики, підкреслюючи, що журналісти важливі, що їх
не можна чіпати, не можна розправлятися за їхню роботу. І члени Спілки журналістів провели кілька акцій
солідарності, наприклад підписували листівки і привітання Станіславу до його 30-річчя», — сказав очільник спілки. Звільнення журналіста вимагали Міжнародна та Європейська федерації журналістів, а також
спілки журналістів Польщі, Литви та інших країн.
Під час вручення нагороди Станіслав Асєєв подякував усім журналістам, які надавали підтримку під
час його ув’язнення: «Ця підтримка була визначальною і те, що до мене була прикута така увага, зберегло
мені здоров’я в тих умовах. Навіть на ту територію доходить інформація про підтримку журналістів iз боку
міжнародної спільноти. Пам’ятаю, коли мене привезли до слідчого, одне з обвинувачень полягало в тому,
що я писав слово «ДНР» у лапках. І за це мені дали
п’ять років, хоча в мене вже була стаття за «шпигунство» і 10 років ув’язнення. Це зайве свідчення того,
наскільки прискіпливо російські спецслужби та проросійська влада відстежують діяльність усіх журналістів, наскільки вони бояться тих, хто від них не
залежить».
Учасником церемонії також став лаурат премії імені Ігоря Лубченка 2016 року, оглядач проєкту «Радіо «Свобода» «Крим. Реалії» Микола Семена,
який отримав цю відзнаку, перебуваючи на окупованому півострові, й був незаконно засуджений російським судом за свої публікації до двох із половиною
років ув’язнення із випробувальним терміном у три
роки і з забороною займатися публічною діяльністю.
Голова НСЖУ Сергій Томіленко передав Миколі Семені відзнаку, присуджену кримськотатарським громадянським журналістам, які стали лауреатами премії у 2019 році: нагороду Микола Семена має передати
родинам ув’язнених журналістів до Криму. Нагадаємо, у травні цього року журналісти Станіслав Асєєв i
Роман Сущенко звернулися до Міжнародної та Європейської федерацій журналістів із закликом посилити зусилля, щоб звільнити кримських колег.
Наприкінці листопада вийде з друку двомовна книга Станіслава Асєєва про 28 місяців полону в «Ізоляції» в окупованому Донецьку «Світлий Шлях»: історія
одного концтабору». Попередня його книга «В ізоляції» вийшла два роки тому, коли Станіслав був iще в
полоні: у те видання увійшли есе та блоги журналіста, які він протягом двох років надсилав з окупованого Донбасу для кількох видань. ■
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переносного протитанкового ракетсьогодні не бачать реоблдержадміністрацій — Івавзимку українські школярі
в країні зайнято для COVID-пацієнтів, звітує Мініс- ного комплексу FGM-148 Javelin підготовлено зультатів боротьби влади з корупцією, згід- но-Франківської, Одеської та Сумської підуть на канікули через пандемію ков Школі протитанкової артилерії, заявив гене- но з даними опитування групи «Рейтинг». — погодився звільнити Кабмін.
ронавірусу, наголосив міністр охорони
терство охорони здоров’я України.
рал-майор Андрій Малиновський.
здоров’я Максим Степанов.
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

■ ПАРЛАМЕНТ

■ НАША ВЗЯЛА!

Голобородько
стає
Голобюджетьком
Верховна Рада ухвалила
в першому читанні проєкт
Держбюджету на 2021 рік
Інна СТЕПАНЧУК
«Діма, єщьо два чєловєка нє успєло!» — «Нє успєло? На работу нада, бл…ь, ходіть, Коля!» — такий пікантний діалог з парламенту вчора почула в прямому ефірі вся країна через невідімкнені
мікрофони біля крісла спікера. В цей час у президії
саме зібралися голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова фракції Давид Арахамія та «сотоваріщі», ідентифікувати яких через маски було досить складно. Припускають, що перша репліка належала нардепу-«слузі» Миколі Тищенку, а друга
— пану Арахамії. Саме перед цим у сесійній залі не
вдалося набрати потрібну кількість голосів для ухвали змін до Бюджетного кодексу. Тож ішлося про
те, що «два штики» не встигли проголосувати, хоча
вони могли б змінити хід голосування — за законопроєкт №4100 проголосували тільки 225 нардепів
при необхідних 226 (щоправда, згодом у першому
читанні зміни до Бюджетного кодексу таки були
ухвалені). Після цієї «експрес-наради» пан Разумков звернувся до присутніх у парламентському залі:
«Хто ще не випив кави до 11-ї години, поверніться
до зали. Адже на вас покладається велика відповідальність». Питання вчора в парламенті й справді
розглядалося важливе і відповідальне — проєкт Держбюджету на наступний рік.
Запропонований Державний бюджет притомні депутати називають міфічним і нереальним. Ірина Южаніна, народна депутатка від «Європейської
Солідарності», наголошує, що дохідну частину цього
бюджету виконати неможливо. «Дефіцит на наступний рік становитиме понад 270 млрд гривень. Витратна частина бюджету буде тільки на папері. Якщо
цей бюджет не наповнити конкретними реальними
цифрами, це буде катастрофа для країни», — наголосила пані Южаніна.
«Чомусь влада не враховує, що сьогодні ми маємо
дефіцит бюджету на позначці майже 300 млрд гривень, недовиконання цього бюджету станом на жовтень — 7,5 млрд гривень. Водночас у новій версії пропонують суттєво збільшити дохідну частину. В мене
питання — а де ці гроші планують узяти? — цілком
слушно запитує народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко. — Цей бюджет нереалістичний, він не буде виконаний. Мабуть, президент
Голобородько хоче стати ще й Голобюджетьком».
Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко з трибуни парламенту назвав бюджет «цілком збалансованим і реальним до виконання». «У
бюджеті передбачено достатньо для фінансування
всіх пріоритетних потреб держави, — оптимістично зазначив пан Марченко. — Ми зможемо впоратися з коронакризою і забезпечити фінансову стабільність, відновити економіку та підвищити добробут
громадян. Це бюджет можливостей для подальшого розвитку. Він створює інструмент для подальших
трансформацій, що зробить нашу країну успішною,
а економіку сильною». За словами міністра, дохідну частину бюджету буде збільшено ще на 20 млрд
грн, йдеться про додаткове фінансування розвитку
територій — 4,3 млрд грн, інфраструктурних проєктів — 7,5 млрд грн, культури і спорту — 3 млрд грн,
медицини — 2 млрд грн, підтримку аграріїв — 500
млн грн, соцзахист — 200 млн грн, а також видатки
на екологію, освіту науку і військову сферу.
Але Валерій Пацкан, голова Рахункової палати,
яка робила аналіз проєкту Держбюджету, не поділяє
оптимізму міністра. Зокрема, прогноз щодо економічного зростання на 4,6%— «це досить оптимістично, є ризики що таке зростання не буде досягнуто»,
наголосив він, враховуючи, що коронакриза нікуди не дінеться й у наступному році, а рецесія в промисловості та інших галузях триватиме.
«Проєкт Держбюджету є особистою розпискою
пана Зеленського у власній некомпетентності та дилетантстві, — наголосив п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко. — Бо, як каже відома приказка, до булави треба голови».
Однак нереальний проєкт Держбюджету було ухвалено в першому читанні вже по обіді. В другому читанні його орієнтовно розглянуть за два тижні. Після
цього депутати взялися за обговорення антикорупційних законопроєктів. ■

Іван ЛЕОНОВ

Три роки і чотири місяці провів в
італійській в’язниці боєць Нацгвардії Віталій Марків через помилку
слідства, «підігріту» російською
пропагандою. Втім, як зазначив сам
ветеран АТО, ступивши на українську землю після звільнення: «Я собі
дав обіцянку вистояти не лише заради себе, а й заради тих героїв, які
віддали життя і борються донині за
суверенність, за незалежність нашої країни. Ми доказали, що лише
спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є, правда існує і вона завжди перемагає!».

«Я захисник,
а не окупант!»
Ветеран АТО Віталій Марків після виправдання
судом у Мілані повернувся до Києва
і продовжить службу в Нацгвардії

Тюрма «Опера», прощавай!
Минулого вівторка Марків навіть
не сподівався на виправдальний вирок Міланського апеляційного суду,
як потім зізнавався журналістам.
Вирішальний вердикт у справі нацгвардійця винесли 6 присяжних і
двоє суддів, які повністю виправдали 31-річного українця.
Керівник МВС Арсен Аваков,
який усі ці роки підтримував бійця
у суді, згодом так пояснив рішення
Феміди: «Апеляційний суд узяв до
уваги всі аргументи, які ми дали, в
тому числі й аргументи, які сформувало українське слідство, і ми офіційними каналами відправили їх сюди.
Всупереч усьому тиску прокуратури,
ці аргументи були почуті».
Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, яка разом
із Аваковим прибула 3 листопада до
Мілана, зауважила: «Під час дебатів
прозвучали репліки адвоката держави Україна у цивільному позові
Ніколо Бертоліні Клерічі. Він пояснив, що вирок робить «злочинцями
проти людства» все українське військо. Для такого позову немає підстав,
адже Італія не має юридичного права судити державу Україна за воєнні
злочини, оскільки справа не має ознак злочину проти людства і він не
вчинений на території Італії».
А президент Зеленський (із ним
Марків зустрівся вже після повернення в Україну) додав: «Одна помилка перекладу могла призвести до
руйнування долі нашого нацгвардійця. І всією країною ми пильно стежили за справою Віталія, переймалися. Звільнення нацгвардійця Марківа — це перемога справедливості.
Щиро дякую і італійській стороні, і
всій команді, яка працювала задля
досягнення цієї справедливості».
Ще до виправдання і звільнення Марків заявив у суді, що ані українська армія, ані Нацгвардія ніколи не стріляли в цивільних: «Я людина держави, я солдат. Я поважаю
державу, як українську, так й італійську, і ніколи не порушував приписів».
Уже за кілька годин після виправдання у суді нацгвардійця зустрічали біля тюрми «Опера» у Мілані
мама, представники української громади Італії, українські журналісти,
міністр Аваков, омбудсман Денісова
та інші.
Віталій вийшов у футболці з три-

❙ Віталій Марків після звільнення продовжить службу в Нацгвардії.
зубом і одразу обгорнувся прапором
України, який йому подарували співвітчизники.
«Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога — в пам’ять усім загиблим військовим. Я щасливий,
вдячний. Мене переповнює океан емоцій. Я не вірив, чесно. Але чудо трапляється. Непереможний лише той,
хто не здається. Слава Україні!» —
сказав Марків на волі.

Найважливіша перемога
У середу після обіду літак Нацгвардії приземлився на військовому
аеродромі Києва, де Марківа зустрічали не лише побратими-гвардійці, а й
дружина Діана, яка не бачила його понад три роки.
Віталій вдягнув форму нацгвардійця і вийшов з літака із синьо-жовтим прапором в руках. Емоції переповнювали бійця: біля самого трапу
він обійняв кохану, яка вже приготувала вдома його улюблений печінковий торт.
А потім був гімн України і коротке
звернення італійського в’язня до України.
«Вітаю вас, Україно. Вітаю вас,
шановні співвітчизники і побратими. Цей день для мене — надзвичайна подія. Можливо, це найважливіша
моя особиста перемога — над підлістю
пропаганди і фальшивої інформації,
які мали за мету зганьбити не тільки цілісність, гідність та честь України, а й усього українського народу. Я
це усвідомлював на початку першого суду, але достатніх доказів не було.
Лише після мотивації вдалося подолати сумніви», — сказав Віталій Марків,
син України, яким варто пишатися. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
Віталій Марків родом із Тернопільщини. У 2003 році разом із матір’ю та сестрою переїхав до Італії, де отримав громадянство Італії. В Україну повернувся у грудні 2013 року під час Євромайдану, був членом Самооборони. З початком
російсько-української війни став добровольцем у Нацгвардії, далі підписав контракт і став заступником командира взводу батальйону. Брав участь у боях під
Слов’янськом навесні 2014 року.
Італія звинуватила Марківа у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі неподалік Слов’янська
у 2014 році. Влітку 2017 року поліція заарештувала Марківа в аеропорту Болоньї,
коли той прилетів до матері.
МВС України заперечує причетність
Марківа до смерті журналіста. Міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков назвав
справу повністю сфабрикованою в рамках
спецоперації російських спецслужб, що
реалізовується на території Італії. Слідчий експеримент у Слов’янську показав,
що нацгвардієць не міг убити фотографа.
Втім суд міста Павія визнав Марківа винним і засудив до 24 років ув’язнення. Згодом Україна подала апеляцію на вирок.
Розгляд апеляції відтермінували через
коронавірус.
Як наголошували учасники міжнародної акції Free Markiv, вся «справа Марківа» була побудована на російському наративі подій в Україні: «націоналісти, які
прийшли до влади внаслідок перевороту», «безжалісні карателі з добровольчих
батальйонів, що вбивають цивільних»,
«повстанці Донбасу, які шанують журналістів» тощо.

ПОЛІТИКА
Анастасiя МАЙОРОВА,
студентка Нацiонального унiверситету
iм. Грiнченка

Про подію 30-річної давнини, яка не
згадується в сучасних підручниках з
історії, але, безперечно, є дуже важливою у формуванні незалежності нашої
держави, в усіх подробицях і деталях
розповів для «України молодої» безпосередній свiдок i учасник тих бурхливих
часiв Олександр Гудима.
Це була якраз пора, коли до Верховної Ради прийшла нова політична сила
— Народна Рада, яка у прийнятті рішень протистояла консервативно-комуністичній парламентській більшості.
Саме в цей період відбувався процес боротьби за становлення незалежної Української держави.
Напередоднi, 16 липня, було прийнято Декларацію про державний суверенітет України, у серпні відзначили 500-ліття Запорiзького козацтва,
далі за хронологією відбулися події, які
ввійшли в історію України як Революція
на граніті. Щойно вона закінчилася 17
жовтня, розповідає пан Олександр, і все
було начебто спрямовано на самоутвердження нового, українці заявляли про
себе світу, що є така чудова самостійна
Україна, такі славні події в її історії, як
повідомили, що існує загроза створення
нового Радянського союзу. Але ж Революція на граніті саме й була спрямована проти цього, здавалося б, вона закінчилася перемогою, але сила була тоді на
боці тодішньої влади українського радянського комуністичного режиму.
І ось комуністична більшість таким
козирем для самоствердження обрала
проведення військового параду. За словами Олександра Гудими, як тільки про
це дізналися урядовці, у Верховній Раді
(Олександр Гудима — народний депутат першого скликання) запропонували прийняти постанову, щоб такого параду не відбулося, але арифметика співвідношення голосів була не на користь
українських сил, тому набрати достатньої кількості голосів не вдалося. Як не
дивно, але Київрада таке рішення напередодні все-таки ухвалила, хоч це було
не обов’язково, звичайна формальність,
яка нічого не вирішувала.
6 листопада, ввечері, на майдані Незалежності в Києві відбувався мітингреквієм пам’яті жертв комуністичного
режиму. Площа була в наметах, частина майдану заставлена лампадками.
«Мітинг не був дуже довгим, — згадує Олександр Гудима, — Слава Стецько,
В’ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь і я
виступили тоді зі своїми коротенькими
промовами. Постійно мене переслідувала
думка, що потрібно щось робити, якось
попередити, але політики, які виступали, взагалі нічого не запропонували,
вони вирішили, що ось завтра вранці ми
всі прийдемо сюди і не допустимо проведення цього військового параду. Мітинг
закінчився, і всі депутати почали розходитися по готелях, мовляв, ранком прийдемо, будемо вирiшувати...»
У такій ситуації уже на інтуїтивному
рівні сформувалася група протестантів.
Жіночки підходили до Олександра Гудими тоді й благали, щоб він iз ними залишився, адже присутність недоторканного депутата — це хоч якась гарантія безпеки для людей. Парадокс — з усіх депутатів iз групою небайдужих залишився
лише один Олександр. Спочатку було людей iз пів тисячі, потім трошки розсіялися й залишилися найвитриваліші, близько 300 осіб.
«Вечір був нормальний. Ми були по
обидва боки Хрещатика, більшість перемістилася в бік до Головпоштампту. І
тут почалося (сміється)... Серед нас почали ходити групи провокаторів у косоворотках i з балалайками й співати провокативнi частівки, якщо можна їх так
назвати. У цей момент вечір перестав
бути томливим», — пригадує пан Олександр.
Безумовно, це була провокація, бо
влада не знала, як можуть зрештою всі
ці подї обернутися, та й узагалі ніхто не
знав. Найцікавіше, що люди не реагували абсолютно жодним чином, от якраз у
такі моменти настає фаза самозбережен-
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

ПАРАДокс революції
Чому 30 рокiв тому в Києвi не вiдзначили рiчницю жовтневого перевороту

❙ Альтернативна демонстрація.

❙ Олександр Гудима.
ня, є головна мета, а на другорядне ніхто
не відволікається.
Далі всі одноголосно вирішили, що
необхідно ночувати. По закутках поприсідали, а пана Олександра обсіли «рад-

ники», не надто компетентні, тому час
до ранку для нього промайнув у розмовах i різноманітних рекомендаціях дуже
швидко.
Ніч пройшла спокійно. Було все

сплановано, що та як правильно зробити. Визріла думка, що, на випадок,
якщо їхатимуть танки, то люди кинуться під них.
Коли почало світати, група людей під
супроводом Олександра Гудими пішла
будити депутатів до готелю «Україна»,
де вони ночували (зараз «Прем’єр палац»). Усі нарешті зібралися, і тоді вже
картинка склалася докупи. Саме наявність цих двох груп людей iз безмежним
ентузіазмом по різні боки Майдану не
дала можливості провести військовий
парад.
Усі події, що відбувалися в ту ніч,
— це імпровізація чистої води. Можна справді вважати великою перемогою те, що все ж таки вдалося уникнути конфлікту, коли могли втрутитися
силовики й просто людей порозтягувати, порозводити і відкрити військовим
шлях. «Якби парад був би все-таки проведений, це призвело б до фатальних історичних змін, — припускає Олександр
Гудима, — сценарій політичної еволюції України від радянської до незалежної був би кардинально іншим».
Якраз зрив проведення військового
параду в Києві окрилив усіх, і було завдано нищівного удару по спроможності
комуністичної влади не тільки реалізувати щось своє, а й виконати вказівку
Москви. На щастя, спільними зусиллями це вдалося! ■

До наших читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер
газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий),
друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки
постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна
iнформацiя була доступною для читачiв. Невелике
зростання вартостi за 2019-2021 роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її
роботи з доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену
газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною iнформацiєю. Ми також робитимемо все можливе для відстоювання головних

нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності України в час, коли за сприяння влади промосковськi сили рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив
«України молодої»
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UA: Перший

9 листопада

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

06.00, 3.00 Енеїда

06.00 ТСН «ТСН-тиждень»

02.20 «Легенди бандитської

06.30 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

Одеси»
03.05 Х/ф «Шукач води»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.55 Еврика!

04.55 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

05.05 Служба розшуку дітей

23.00 Сьогодні

05.10 Громадянська оборона

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 1.35
Новини

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих

07.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20,
2.00 Суспільна студія
09.05 Радіодиктант національної

людей-2020»
11.25, 12.20 «Життя відомих
людей»

єдності

13.00, 14.15 «Міняю жінку»

10.00 «Дикі тварини»

17.10 Мелодрама «Жінка»

10.35 Стильні подорожі

19.00 «Секретні матеріали-

11.00 Дивовижні сади.
Кірстенбош — Південна
Африка

2020»
20.45 Комедія «Свати»
21.45 Комедія «СидОренкиСидорЕнки-2»
22.45 «Гроші-2020»

15.10, 21.25, 0.00 Спорт

00.00 «Дубінізми-2020»

15.20 Країна пісень

00.20 «Танці з зірками-2020»

17.30 Д/ф «Дикая планета»

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.35, 18.00, 19.00, 3.25
«Стосується кожного»

21.35 «Зворотний відлік»
00.05 Перша шпальта
03.50 Д/ф «З України до
Голлівуду»
05.00 Бюджетники
НТН
05.00, 4.50 «Top Shop»

03.00 Мелодрама «Шлях у
порожнечу»

20.20 Теорія змови. Прем’єра

00.30, 2.00 Т/с «Смак щастя»

21.25 Т/с «Коп із минулого»

01.30 Телемагазин

22.35 Свобода слова
23.35 Х/ф «Едді «Орел»

04.30 Реальна містика

01.45 Анти-зомбі

00.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На
лінії фронту»
02.05 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 На власні очі
07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
08.15 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила
війни»
12.30 Pro Військо

10.10 МастерШеф.

22.05, 23.55 Т/с «Кістки-5»

Професіонали

02.40 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазини

08.15 Х/ф «Бережіть жінок»

18.05 Супермама

10.50, 22.30 Т/с «Морський

19.05 Детектор брехні
20.15, 22.45 Т/с «Життя
прекрасне»
22.00 Вiкна-новини
01.10 Слідство ведуть
екстрасенси

15.35 «Прокляття скіфських
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

19.30 «Легенди карного

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

розшуку»

18.00, 19.45 «Репортер».

00.20 Х/ф «Нічна бригада»

Новини

02.55 «Речовий доказ»

07.10, 8.10 «Новий день»

03.55 «Правда життя»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Чорний плащ
09.30 М/с «Сімпсони»
11.30 Т/с «Друзі»
13.00 Т/с «Суперкопи»

«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «За фактом»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 11.45, 20.35 Топ-матч
06.10 «Мілан» — «Верона».
Чемпіонат Італії
08.10 «Рух» — «Інгулець».
Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»

20.05 Т/с «Касл»

КАНАЛ «2+2»

23.40 Мама реготала

06.00 Т/с «Опер за викликом-2»

03.30 Чистоплюї

09.50 «Загублений світ»

04.00 Роздовбаї

14.25 Х/ф «Чистильник»

04.50 Оттак Мастак!

16.20 Х/ф «Макс Пейн»
18.15, 1.40 «Спецкор»

СТБ

Чемпіонат Італії
13.50 «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 «Олімпік» —

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

05.25, 23.15 Т/с «Доктор Хаус»

19.30 Т/с «Опер за викликом-3»

07.10 Т/с «Комісар Рекс»

20.35 Т/с «Ангели»

14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Любов,
ненависть і пропаганда»

06.00 «Олександрія» —
«Львів». Чемпіонат Італії
07.50, 11.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА

Чемпіонат Італії
20.40 «Олександрія»
— «Львів». Чемпіонат
України

Чемпіонат України
03.55 «Ніцца- Монако».
Чемпіонат Франції

16.30 Х/ф «Людина-мураха
та Оса»
21.00 Х/ф «Із Парижа з

03.35, 4.10 Культ Ура!
МЕГА

22.50 Х/ф «Удача Логана»
01.30 Х/ф «Змія»
02.55 Служба розшуку дітей
03.00 Зона ночі
05.00 Абзац
02.10 «Орел і решка. Навколо

06.00 Бандитська Одеса

світу»

08.50, 1.45 Правда життя

02.50 «Нічне життя»

10.00, 0.35 Речовий доказ
К2

11.10, 17.50 Дика природа Чилі

14.55 Повітряні воїни

09.40 Квартирне питання

16.00, 21.50 Сучасні дива

10.30, 19.00 Удалий проєкт

«Маріуполь». Чемпіонат

16.50 Найекстремальніший

12.10, 15.00 Корисні поради

18.50, 2.45 Україна: забута історія

13.00 Люблю готувати

Італії

20.45 Вирішальні битви Другої

14.00 Спеція

Європи УЄФА
10.00 «Олімпік» —

12.00 «Ніцца» — «Монако».
Чемпіонат Франції
13.45 «Т/с «AUTO ГОЛ!»

Чемпіонат Італії
16.05 Чемпіонат Франції. Огляд
туру. Прем’єра

19.00 Відбір до Євро-2020 р.
Передмова до туру.
Прем’єра
19.30 «Аталанта» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
21.20 Передмова до 5-го та 6-го
турів. Ліга націй УЄФА.
Прем’єра

23.40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
02.20 «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
04.05 «Парма» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії

15.50 Неймовірні історії кохання

світової
22.40 Дива нашого життя

16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь

14.15 «Рух» — «Інгулець».

Чемпіонат Італії

02.05 «Десна» — «Минай».

14.10 Х/ф «Людина-мураха»

матеріали: хочу вірити»

08.40, 18.00 Майстри ремонту

21.50 «Десна» — «Минай».

туру

12.10 Х/ф «Секретні

13.55, 19.45 Фантастичні історії

09.50 «Суперматчі». Ліга

23.20 «Болонья» — «Наполі».

01.10 Чемпіонат Франції. Огляд

по-українськи

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

Передмова до туру

Чемпіонат Італії

10.10, 19.00 Супер топ-модель

13.05 Теорія Змови

Чемпіонат Італії

18.45 Топ-матч

18.45 «Лаціо» — «Ювентус».

09.10 Шалена зірка

06.30, 8.00 Телемагазин

України

туру. Прем’єра

07.20 Вар’яти

12.10, 23.40 Гарячі точки

17.00, 0.35 «Великий футбол»

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд

18.10, 22.00 Д/с «Адольф Гітлер:
шлях»
19.20, 1.15 «Кондратюк у
понеділок»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й
загадки»

ФУТБОЛ-2

«Маріуполь». Чемпіонат

22.50 Відбір до Євро-2020 р.

15.30, 19.00 Т/с «Швидка»

Анною Мірошниченко

08.00 «Лаціо» — «Ювентус».

12.00 «Аталанта» — «Інтер».

18.20 «Свідок. Агенти»

13.00 Час. Підсумки тижня з

майбутнього»

любов’ю»

5 канал

15.35 Т/с «Слід»

курганів»

злочину

справа»

07.45, 16.50, 20.50, 2.35

14.40 «Полювання на НЛО»

10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф «Пік Данте»

21.00, 23.30 Т/с «Шуша»

04.55 «Зловмисники»

12.50 «Таємниці світу»

з Костянтином Стогнієм

18.45, 21.05 Факти. Вечір

14.30, 15.30 Історія одного

06.05 М/с «Майлз із

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

04.15 «102. Поліція»

«Свідок»

12.30 Агенти справедливості

08.45 Факти. Ранок

20.00 «Подробиці»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05

випуски

05.55 Факти тижня

17.00 Т/с «Відважні»

05.50 Х/ф «Чортова дюжина»

патруль»

10.30 Реальна містика. Нові

06.00, 7.15 Kids’ Time

15.45 «Чекай на мене. Україна»

Ренуар»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

«Випадковий свідок»

випуски

04.50 Скарб нації

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «Еверест»
16.50 Х/ф «Міцний горішок5: гарний день, щоб
померти»

18.55 «Вижити в дикій природі»
19.55 «Світ дикої природи»

09.30 Зоряний шлях. Нові

10.35, 12.25 Т/с «Детектив

11.25 Телепродаж

16.25, 0.35 Т/с «Полдарк»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з

НОВИЙ КАНАЛ

К1

22.20 Готуємо разом

06.30 «Top Shop»

01.40 Формула любові

08.00 М/с «Юху та його друзі»

03.20 Арт-простір

08.40 «Ух ти show»

03.40 Школа лікаря

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 Х/ф «Не зважаючи ні
на що»

Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

12.00 Х/ф «Фатальна
ТЕТ

красуня»
14.00 «Орел і решка. Дива
світу»
15.00 «Орел і решка. Дива
світу-2. Невидане»
16.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.05 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля

18.10 Т/с «Я — зомбі»

14.15, 1.05 Панянка-селянка

20.00 «Орел і решка.

16.15 Супержінка

Перезавантаження.
Америка»
22.00 «Орел і решка. Шалені
вихідні»
00.00 Х/ф «Впусти мене.
Сага»

21.15 Х/ф «Кохання та інші
негаразди»
23.05 Сімейка У
02.05 Щоденники Темного
02.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

10 листопада
UA: Перший
06.00, 3.20 Енеїда
06.30 М/с «Листи від Фелікса»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.30 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 14.20 «Міняю

студія
09.30, 16.25 Т/с «Величні

жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»

Медичі»
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сад Рут
Банкрофт — США
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45
Спорт

19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Комедія «Свати-6»
21.45 Комедія «СидОренкиСидорЕнки-2»
22.45 «Міняю жінку 15»

15.20 Країна пісень
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Вижити в дикій природі»

00.40 Мелодрама «Шлях у
порожнечу»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На
лінії фронту»
02.05 Х/ф «Ті, що зійшли з
небес»
04.50 «Телемагазин»

22.00 Наші гроші
22.30 «Боротьба за виживання»
00.25 Т/с «Полдарк»
04.10 Д/ф «Заміновані
вірністю»
НТН
05.50 Х/ф «Кому вгору, кому
вниз»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.15 «Свідок»
09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.45 «Великі українці»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Легенди бандитського
Києва»
01.40, 2.50 «Речовий доказ»
03.45 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Чорний плащ
09.40 М/с «Сімпсони»
11.30 Т/с «Друзі»
13.00 Т/с «Суперкопи»
15.30, 19.00 Т/с «Швидка»
20.05 Т/с «Касл»
23.50 Мама реготала
03.25 Чистоплюї
03.50 Роздовбаї
04.40 Оттак Мастак!
СТБ
04.50, 23.20 Т/с «Доктор Хаус»
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.50 МастерШеф.
Професіонали
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30 Вiкна-новини
15.35 Т/с «Слід»
18.05 Супермама
19.05 Таємниці ДНК
20.15, 22.45 Т/с «Життя
прекрасне»
22.00 Вiкна-новини
01.15 Слідство ведуть
екстрасенси

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

01.30 Телемагазин

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10, 0.50 Теорія змови
11.10 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Пес»
16.50, 21.25 Т/с «Коп із
минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
22.35 Х/ф «Назад у
майбутнє»

03.40 Реальна містика

01.45 Анти-зомбі

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски
10.30 Реальна містика. Нові
випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості
14.30, 15.30 Історія одного
злочину
17.00 Т/с «Відважні»
20.10 «Говорить Україна»
21.00, 0.00 Т/с «Шуша»
23.20 Контролер
01.00, 2.00 Х/ф «Служниця
трьох панів»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Pro Військо
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «За фактом»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 Т/с «Команда А-2»
07.55 Х/ф «Блекджек»
09.50, 17.15 «Загублений світ»
13.20 Х/ф «Герой»
15.15 Х/ф «Сталевий
світанок»
18.15, 1.50 «Спецкор»
18.50, 2.20 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом-3»
20.30, 21.30 Т/с «Ангели»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-5»
02.50 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Олександрія»
— «Львів». Чемпіонат
України
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Лаціо» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
08.15 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»
09.30 Машина часу

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила
війни»
12.30 Стоп Реванш
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Любов,
ненависть і пропаганда»

16.00 «Рух» — «Інгулець».
Чемпіонат України
17.50 «Т/с «AUTO ГОЛ!»
18.20 «Аталанта» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
20.10 Відбір до Євро-2020 р.
Передмова до туру
20.40 «Десна» — «Минай».
Чемпіонат України
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23.45 «Мілан» — «Верона».
Чемпіонат Італії
01.35 Передмова до 5-го та 6-го
турів. Ліга націй УЄФА
02.05 «Ніцца» — «Монако».
Чемпіонат Франції
03.55 «Дженоа» — «Рома».
Чемпіонат Італії

21.50 «Олександрія» —

ФУТБОЛ-2
06.00, 4.05 «Страсбур»
— «Марсель». Чемпіонат
Франції
07.50, 11.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Мілан» — «Верона».
Чемпіонат Італії
09.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Ніцца- Монако».
Чемпіонат Франції
12.00 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
Італії
13.45 Відбір до Євро-2020 р.
Передмова до туру
14.15 «Болонья» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
16.05 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
17.00 «Десна» — «Минай».
Чемпіонат Італії
18.50 Топ-матч
19.00 Журнал Ліги Чемпіонів
19.30 «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
21.20 «Т/с «AUTO ГОЛ!»

«Львів». Чемпіонат Італії
23.40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру

18.10, 22.00 Д/с «Великі танкові
битви»
19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й
загадки»

06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти
09.00 Т/с «Мерлін»
11.10 Х/ф «Із Парижа з
любов’ю»
13.10 Суперінтуїція
15.10 Хто зверху?
17.00, 19.00 Кохання на
виживання

23.40 Х/ф «Кур’єр»
01.40 Т/с «Сирена»
02.30 Зона ночі

03.35, 4.10 Культ Ура!

05.00 Абзац

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і решка. Шопінг»

00.35 «Аталанта» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
02.20 «Рух» — «Інгулець».
Чемпіонат Італії

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.15, 18.10 Т/с «Я — зомбі»
14.00, 22.00 «Орел і решка.
Шалені вихідні»
16.00, 20.00 «Орел і решка.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 1.45 Правда життя
09.55, 0.35 Речовий доказ
11.05, 17.50 Дика природа Чилі
12.05, 23.40 Гарячі точки
13.00 Теорія Змови

Перезавантаження.
Америка»
00.00 Х/ф «Кохання та інші
катастрофи»
01.45 «Орел і решка. Навколо
світу»
02.30 «Нічне життя»

13.55, 19.45 Фантастичні історії
К2

14.55 Повітряні воїни
15.55, 21.50 Сучасні дива

06.30, 8.00 Телемагазин

16.50 Найекстремальніший

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

18.50 Україна: забута історія

08.40, 18.00 Майстри ремонту

20.45 Вирішальні битви Другої

09.40 Квартирне питання

світової

10.30, 19.00 Удалий проєкт

22.40 Дива нашого життя

12.10, 15.00 Корисні поради

02.45 Таємниці кримінального

13.00 Люблю готувати

світу

06.00, 7.15 Kids’ Time

21.00 Х/ф «Дежа вю»

5 канал

20.00 «Суперчуття. Особливий
загін»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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14.00 Спеція

15.50, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.30 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.30 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»
23.30 Сімейка У
02.30 Щоденники Темного
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплатіть
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Триває передплата на «Україну молоду» на
2021 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» 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.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020
UA: Перший

11 листопада

КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.20 Енеїда

06.00 «Українські сенсації»

06.30 М/с «Листи від Фелікса»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна
студія

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.20 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 14.15 «Міняю

09.30, 16.25 Т/с «Величні
Медичі»

жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»

10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади.
Лотосленд — США
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45

19.00 «Секретні матеріали2020»
20.45 Комедія «Свати»
21.45 Комедія «СидОренкиСидорЕнки-2»

Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Наші гроші
18.55 «Вижити в дикій природі»

22.45, 23.55 «Світ навиворіт-11:
Китай»
01.05 «Світ навиворіт»

ІНТЕР
05.20, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На
лінії фронту»
02.00 Х/ф «Жіночі радощі та
печалі»

Щуром

12.50 «Таємниці кримінального
світу»
14.55 «Великі українці»

23.40 Бельгія — Швейцарія.

Професіонали

07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Чорний плащ
09.40 М/с «Сімпсони»
11.30 Т/с «Друзі»
13.00 Т/с «Суперкопи»
15.30, 19.00 Т/с «Швидка»
20.05 Т/с «Касл»

Контрольна гра. Прем’єра
01.30 Журнал Ліги чемпіонів

14.30, 17.30 Вiкна-новини

22.25, 0.00 Т/с «Кістки-5»

02.00 Албанія — Косово.

15.35 Т/с «Слід»

02.45 «Облом.UA.»

Контрольна гра

18.00 Супермама

04.15 «102. Поліція»

03.55 Туреччина — Хорватія.

19.05 Про що мовчать жінки

04.55 «Зловмисники»

Контрольна гра

20.15, 22.45 Т/с «Два полюси

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-2

любові»

екстрасенси

ФУТБОЛ-1
06.00 «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
07.45 Відбір до Євро-2020 р.

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Передмова до туру
08.15 «Олімпік» —

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

«Маріуполь». Чемпіонат

18.00, 19.45 «Репортер».

України

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на

07.30 М/ф «Людина-павук»

21.35 LIVE. Польща — Україна.

20.25, 21.25 Т/с «Ангели»

Новини

06.15 Телемагазин

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

турів. Ліга націй УЄФА

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

ПРЯМИЙ

НЛО-ТБ

00.10, 2.00 Т/с «Дівчата мої»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

00.15 «Легенди бандитського

04.55 «Top Shop»

Польща — Україна

10.15 МастерШеф.

01.00 Слідство ведуть

03.55 «Правда життя»

21.35 Футбол. Контрольна гра

Контрольна гра

19.30 «Легенди карного

01.45, 2.55 «Речовий доказ»

20.10 «Говорить Україна»

18.15, 1.45 «Спецкор»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

22.00 Вiкна-новини

Києва»

17.00 Т/с «Відважні»

07.10 Т/с «Комісар Рекс»

СТБ

18.20 «Вартість життя»

розшуку»

злочину

05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

06.25 Стоп Реванш

НТН

патруль»

14.30, 15.30 Історія одного

21.40 LIVE. Нідерланди

новин

10.40, 22.30 Т/с «Морський

12.30, 5.30 Агенти справедливості

21.05 Передмова до 5-го та 6-го

04.10 Д/ф «Війна на нульовому

2.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «Право на постріл»

випуски

12.55 Х/ф «Кришталеві
черепи»
14.30 Х/ф «Експедиція «Ноїв
ковчег»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

10.30 Реальна містика. Нові

18.10, 22.00 Д/с «Великі танкові

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

«Випадковий свідок»

випуски

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила
війни»
12.30 Спостерігач
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Любов,
ненависть і пропаганда»

00.25 Т/с «Полдарк»

07.50, 16.50, 20.50, 2.50

01.30 Анти-зомбі

09.30 Зоряний шлях. Нові

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
08.15 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»
09.30 Машина часу

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

05.15 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»

04.00 Реальна містика

23.50 Сьогодні

06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти
09.00 Т/с «Мерлін»
11.10 Х/ф «Розлучення поамериканські»
13.10 Хто проти блондинок
15.20 Хто зверху?
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф «Ворог держави»
23.30 Х/ф «Погана компанія»

22.30 «Боротьба за виживання»

кілометрі»

01.30 Телемагазин

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

22.00 #@)[]?$0 з Майклом

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10, 0.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Повстання»
15.10, 16.15 Т/с «Пес»
16.50, 21.25 Т/с «Коп із
минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт.
Прем’єра
22.30 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.50 «Телемагазин»

20.00 «Суперчуття. Особливий
загін»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «За фактом»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Середмістя»

23.30 Мама реготала
КАНАЛ «2+2»
03.20 Чистоплюї
03.50 Роздовбаї

06.00 Т/с «Команда А-2»
07.55 Х/ф «Зіткнення»

04.40 Оттак Мастак!

09.50, 17.15 «Загублений світ»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Лаціо» — «Ювентус».

06.00 «Болонья» — «Наполі».
Чемпіонат Італії

— Іспанія. Контрольна гра
23.40 Передмова до 5-го та 6-го

05.00 Абзац
00.00 «Орел і решка. Морський
сезон»
02.35 «Нічне життя»

турів. Ліга націй УЄФА
К2

00.10 Чорногорія — Казахстан.
Контрольна гра
02.00 Польща — Україна.
Контрольна гра

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Майстри ремонту

03.55 Бельгія — Швейцарія.

09.40 Квартирне питання

Контрольна гра

10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради

МЕГА

13.00 Люблю готувати

08.30, 1.55 Правда життя

14.00 Спеція

10.25, 0.45 Речовий доказ

15.50, 1.40 Неймовірні історії

11.35, 18.05 Дика природа Чилі

кохання

22.20 Готуємо разом

15.15 Повітряні воїни

02.30 Формула любові

16.10, 21.55 Сучасні дива

03.20 Арт-простір

Чемпіонат Франції

17.05 Найекстремальніший

03.40 Школа лікаря

09.50, 19.25 «Суперматчі». Ліга

19.05 Україна: забута історія

08.00 «Ніцца» — «Монако».

Європи УЄФА
10.00 «Десна» — «Минай».

13.50 Журнал Ліги Чемпіонів
14.20 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
Італії
16.20 Відбір до Євро-2020 р.
Передмова до туру
16.50 LIVE. Албанія — Косово.
Контрольна гра

— Казахстан. Контрольна

19.05, 3.50 Топ-матч

гра

19.35 LIVE. Туреччина —

20.55, 3.50 Топ-матч

03.35, 4.10 Культ Ура!

чемпіонів УЄФА

13.55 «Аталанта» — «Інтер».

18.50 LIVE. Чорногорія

загадки»

20.30 Дачна відповідь

Чемпіонат Італії

туру

02.45 Зона ночі

14.20, 20.00 Фантастичні історії

Чемпіонат України

17.50 Чемпіонат Франції. Огляд

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й

«Суперматчі». Ліга

12.00 «Мілан» — «Верона».

України

21.40 Час-Time

16.50 Зіркові долі

Чемпіонат Італії

— «Львів». Чемпіонат

02.40 Служба розшуку дітей

13.30 Теорія Змови

07.50, 11.50, 16.10, 18.55

12.10 «Рух» — «Інгулець».

16.00 «Олександрія»

19.20, 1.15 «Велика політика»

12.35 Гарячі точки

Чемпіонат Італії

Чемпіонат Італії

01.50 Т/с «Сирена»

битви»

Хорватія. Контрольна гра

20.55 Бойовий відлік
22.45 Дива нашого життя

Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

23.45 Коза ностра
ТЕТ

02.55 Ризиковане життя
К1

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.45 «Орел і решка. Шопінг»
10.30, 1.00 Т/с «Мисливці на
реліквії»
12.15, 18.10 Т/с «Я — зомбі»
14.00, 22.00 «Орел і решка.
Шалені вихідні»
16.00, 20.00 «Орел і решка.

під Полтавою
10.15, 0.00 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.00 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Євротур»
23.00 Сімейка У
02.00 Щоденники Темного

Перезавантаження.

02.45 Віталька

Америка»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР
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12 листопада
UA: Перший
06.00, 3.20 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна
студія

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

Медичі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.20, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

з «1+1»

Новини

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.20 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 14.15 «Одруження

09.30, 16.25 Т/с «Величні

ІНТЕР

11.00 Дивовижні сади. Сад
«Майстер сіток» — Китай
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 #@)[]?$0 з Майклом

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»

випуски

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її

12.30 Агенти справедливості
14.30, 15.30 Історія одного

20.45 Комедія «Свати»
21.45 «Право на владу-2020»
00.45 Комедія «Кінцева зупинка
— весілля»

Щуром
18.55 «Вижити в дикій

злочину

16.15 «Речдок. Особливий
випадок»

17.00 Т/с «Відважні»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

20.35 «Чистоnews-2020»

02.35 «Життя відомих людей»

04.30 Факти

10.30 Реальна містика. Нові

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

14.20, 15.20 «Речдок»

10.35 Стильні подорожі

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

випуски

10.00 «Корисна програма»

доньки»

наосліп»

04.25 Еврика!

09.30 Зоряний шлях. Нові

«Інтером»

20.10 «Говорить Україна»

кожного»

21.00 Т/с «Шуша»

20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Х/ф «Дот»

06.05 М/с «Майлз із

04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
08.45 Факти. Ранок
з Костянтином Стогнієм
10.10, 0.50 Секретний фронт

02.30 Реальна містика

09.00 Т/с «Мерлін»
10.10 Х/ф «Дежа вю»

12.35, 13.15 Х/ф «Пік Данте»
12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 19.00 Хто зверху?

15.10, 16.15 Т/с «Пес»
16.45, 21.25 Т/с «Коп із
минулого»

21.00 Х/ф «Місія неможлива:
фолаут»

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

04.55 «Телемагазин»

07.20, 13.00, 2.00 Вар’яти

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

00.00, 2.00 Х/ф «Волошки для

01.30 Телемагазин

майбутнього»

06.30 Ранок у великому місті

18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.50 Х/ф «Доля людини»

природі»

06.00, 7.15 Kids’ Time

23.20 Слідами

Василини»

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

23.00 Сьогодні

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

ICTV
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00.00 Х/ф «Поїздочка-2:

22.35 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
01.45 Анти-зомбі

смерть попереду»
02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

20.00 «Суперчуття. Особливий
загін»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

22.00 Схеми. Корупція в
деталях
22.30 «Боротьба за
виживання»
00.25 Т/с «Полдарк»
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Спостерігач
СТБ

НТН

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Бойові машини»
08.15 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»
09.30 Машина часу
10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила
війни»
09.55, 17.15 «Загублений світ»

12.30 Невигадані історії
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
16.20 Таємниці війни

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й

ненависть і пропаганда»
23.40 Вельс — США.
Контрольна гра. Прем’єра

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

13.55 Х/ф «Самоволка-72»

07.55, 16.50, 20.50, 3.00

05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

15.25 Х/ф «Віддалений схил»

07.10 Т/с «Комісар Рекс»

18.15, 1.45 «Спецкор»

Плей-оф. Відбір до Євро-

10.15 МастерШеф.

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

2020 р.

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «На війні як на
війні»

Професіонали

20.25, 21.25 Т/с «Ангели»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

22.25, 0.00 Т/с «Кістки-5»

15.35 Т/с «Слід»

10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Вартість життя»
14.50 «Великі українці»

18.00 Супермама
19.00 Один за всіх
20.15, 22.45 Т/с «Два полюси

22.00 Вiкна-новини

19.30 «Легенди карного

01.05 Слідство ведуть

розшуку»

екстрасенси

ПРЯМИЙ

01.20, 3.15 «Речовий доказ»
04.45 «Top Shop»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

07.50 М/ф «Качині історії»

13.10 «Гаряча тема»

08.40 М/ф Чорний плащ

14.10 «За фактом»

09.40 М/с «Сімпсони»

16.00 «Час пік»

11.30 Т/с «Друзі»
13.00 Т/с «Суперкопи»

17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

15.30, 19.00 Т/с «Швидка»
20.05 Т/с «Касл»

22.00 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»

23.30 Мама реготала
03.30 Чистоплюї

03.35, 4.10 Культ Ура!
01.35 Боснія і Герцеговина
— Іран. Контрольна гра
03.25 Журнал Ліги чемпіонів

00.00 «Орел і решка. Морський
сезон»
02.40 «Нічне життя»

03.55 Угорщина — Ісландія.
К2

Плей-оф. Відбір до Євро-

06.30, 8.00 Телемагазин

ФУТБОЛ-2

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту
МЕГА

06.00 Албанія — Косово.

08.40, 18.00 Майстри ремонту

06.00 Бандитський Київ

09.40 Квартирне питання

07.50, 11.50 «Суперматчі». Ліга

08.45, 1.50 Правда життя

10.30, 19.00 Удалий проєкт

04.55 «Зловмисники»

чемпіонів УЄФА

09.55, 0.40 Речовий доказ

12.10, 15.00 Корисні поради

11.05, 17.50 Дика природа Чилі

13.00 Люблю готувати

05.45 Телемагазини

08.00 Туреччина — Хорватія.
Контрольна гра

ФУТБОЛ-1
06.00 Нідерланди — Іспанія.
Контрольна гра
08.10 Чорногорія — Казахстан.
Контрольна гра
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 1.45 Польща — Україна.
Контрольна гра

09.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 Нідерланди — Іспанія.
Контрольна гра
12.00 Чорногорія — Казахстан.
Контрольна гра
13.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
14.40 Польща — Україна.

12.10 Бельгія — Швейцарія.

Контрольна гра

Контрольна гра

16.30 Бельгія — Швейцарія.

13.55 Албанія — Косово.
Контрольна гра
16.00, 21.05 Журнал Ліги
чемпіонів
16.30 Туреччина — Хорватія.
Контрольна гра
18.20 Відбір до Євро-2020 р.
Передмова до туру
18.50 LIVE. Боснія і Герцеговина
— Іран. Контрольна гра
20.55, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-матч

КАНАЛ «2+2»

загадки»

2020 р.

Контрольна гра

05.00 Абзац

04.15 «102. Поліція»

07.45 Т/с «AUTO ГОЛ!»

00.20 «Легенди бандитського
Києва»

02.45 «Облом.UA.»

любові»

18.20, 3.45 «Правда життя»

03.50 Грузія — Півн. Македонія.

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА
21.40 Час-Time

17.10, 23.10 Д/с «Любов,

03.00 Зона ночі

битви»

15.30, 3.10 Час «Ч»

05.55 Х/ф «Люби мене»

«Випадковий свідок»

18.10, 22.00 Д/с «Великі танкові

21.35 LIVE. Угорщина —

Контрольна гра

12.05 Гарячі точки
13.00 Теорія Змови
13.55, 19.50 Фантастичні історії
14.55 Повітряні воїни
15.55, 21.50 Сучасні дива
16.50 Найекстремальніший
18.50 Україна: забута історія
20.50 Бойовий відлік
22.40 Дива нашого життя
23.40 Коза ностра
03.10 Ілюзії сучасності

15.50, 1.40 Неймовірні історії
кохання
16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

05.15 Прокляття скіфських
курганів

ТЕТ

18.20 Відбір до Євро-2020 р.
К1

Передмова до туру
18.50 LIVE. Грузія — Півн.

14.00 Спеція

06.30 «Top Shop»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою

Македонія. Плей-оф.

08.00 М/с «Юху та його друзі»

10.15, 0.00 Країна У

Відбір до Євро-2020 р.

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»

10.40, 1.00 Т/с «Мисливці на

12.15, 17.15 4 весілля

20.55, 23.40 «Євровідбір-2020.
Матч-центр»
21.35 LIVE. Сербія —
Шотландія. Плей-оф.
Відбір до Євро-2020 р.
00.10 Огляд матчів плей-оф.

реліквії»

14.15, 1.00 Панянка-селянка

12.25, 18.10 Т/с «Я — зомбі»

16.15 Супержінка

14.10, 22.00 «Орел і решка.

21.15 Х/ф «Жага мандрів»

Шалені вихідні»
16.10, 20.00 «Орел і решка.

23.00 Сімейка У
02.00 Щоденники Темного

03.50 Роздовбаї

06.00 Т/с «Команда А-2»

Ісландія. Плей-оф. Відбір

Відбір до Євро-2020 р.

Перезавантаження.

02.45 Віталька

04.45 Оттак Мастак!

07.55 Х/ф «Меч дракона»

до Євро-2020 р.

Прем’єра

Америка»

05.50 Корисні підказки
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06.00 Енеїда

13 листопада

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»

06.30 Книга-мандрівка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

09.30, 16.25 Т/с «Величні
Медичі»
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сад ЛіЮань — Китай
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.35 ТСН
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 14.20
«Життя відомих людей-

17.30 Перша шпальта (оригінал)

05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

18.00 Гучна справа

16.20 «Речдок. Особливий

20.10 «Говорить Україна»

20.45 «Ліга сміху-2020»

18.00, 2.25 «Стосується кожного»

22.45 «Вечірній квартал»

20.00 «Подробиці тижня»

00.00 «Жіночий квартал-2020»

21.00 «Мир і війна»
00.50 Х/ф «Екіпаж машини
бойової»

05.10 «Світське життя-2020»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.15 Д/с «Бойові машини»

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.15 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»

новин
06.25 Невигадані історії

НТН

2.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «Хід конем»

СТБ

09.30 Машина часу
21.20 Х/ф «Кікбоксер-2»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

23.10 Х/ф «Кікбоксер-3»

06.05, 19.00, 22.45 Холостячка

02.10 «Облом.UA.»

10.05, 23.50 Як вийти заміж

03.50 «Цілком таємно-2017»

11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

04.15 «102. Поліція»

14.30, 17.30 Вiкна-новини

04.55 «Зловмисники»

22.00 Вiкна-новини

05.45 Телемагазини

00.55 Про що мовчать жінки

12.50, 3.55 «Правда життя»

ФУТБОЛ-1
ПРЯМИЙ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

14.40 «Наші права»

13.00, 14.00, 17.00

18.20 «Таємниці світу»

«Репортер». Новини

19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Легенди бандитського

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

Києва»
01.15, 3.25 «Речовий доказ»
04.55 «Top Shop»

13.10 «Гаряча тема»
14.15 «За фактом»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф Чорний плащ

18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

09.40 М/с «Сімпсони»

06.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
06.55, 2.05 Сербія — Шотландія.
Плей-оф. Відбір до Євро2020 р.
08.40, 22.50 Огляд матчів плейоф. Відбір до Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Боснія і Герцеговина
— Іран. Контрольна гра
12.10 Угорщина — Ісландія.
Плей-оф. Відбір до Євро2020 р.
13.55 Нідерланди — Іспанія.
Контрольна гра
16.00 Бельгія — Швейцарія.
Контрольна гра
17.50 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру. Прем’єра

11.30 Т/с «Друзі»

КАНАЛ «2+2»

18.45 Вельс — США.

13.00 Т/с «Суперкопи»

06.00 Т/с «Команда А-2»

15.30, 19.00 Т/с «Швидка»

07.55, 17.15 «Загублений світ»

20.35 Топ-матч

20.05 Х/ф «Безчуттєвий»

13.55 Х/ф «Ураган 500 миль

20.40 Польща — Україна.

22.00 Т/с «Касл»
23.00 Без краватки. Прем’єра
23.20 Мама реготала

05.35 Громадянська оборона
08.45 Факти. Ранок

на годину»
15.25 Х/ф «Літак проти
вулкана»

03.00 Чистоплюї

18.15, 1.00 «Спецкор»

03.50 Роздовбаї

18.50, 1.35 «ДжеДАІ»

04.40 Оттак Мастак!

19.25 Х/ф «Кікбоксер»

Контрольна гра

00.15 Грузія — Півн. Македонія.

11.10, 13.15 Т/с «Вижити за будь-

09.10 Суперінтуїція

11.10 Кохання на виживання

яку ціну-3»
12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Місія неможлива:
фолаут»

трьох»

04.00 Реальна містика

22.35 «На трьох-8». Прем’єра

16.10 Х/ф «Ворог держави»
19.00 Х/ф «Вікінги»
21.00 Х/ф «Тор»

16.20 Кендзьор

ненависть і пропаганда»
18.10, 22.00 Д/с «Великі танкові
битви»
19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й
загадки»

17.20, 23.10 Д/с «Любов,

03.35, 4.10 Культ Ура!

10.10, 11.10, 5.10 Д/с «Крила
війни»
12.30 На власні очі
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
15.30, 3.10 Час «Ч»

ФУТБОЛ-2
06.00, 15.50 Огляд матчів плейоф. Відбір до Євро-2020 р.
07.20 Польща — Україна.
Контрольна гра
09.10 Грузія — Півн. Македонія.

23.30 Х/ф «Секретні
матеріали: хочу вірити»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

12.15 Гарячі точки

К2

13.10 Скарб.UA

06.30, 8.00 Телемагазин

14.05, 17.55 Фантастичні історії

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

15.05 Повітряні воїни

08.40, 18.00 Майстри ремонту

16.00, 21.50 Сучасні дива

09.40 Квартирне питання

16.55 Найекстремальніший

10.30, 19.00 Удалий проєкт

18.55 Україна: забута історія

12.10, 15.00 Корисні поради

19.50 Фантастичні історі

13.00 Люблю готувати

20.50, 23.40 Бойовий відлік

14.00 Спеція

22.40 Дива нашого життя

15.50, 1.40 Неймовірні історії

Плей-оф. Відбір до Євро-

11.00, 13.30 «Євровідбір-2020.
Матч-центр»
11.40 Сербія — Шотландія.
Плей-оф. Відбір до Євро-

02.40 Бандитський Київ

2020 р.

кохання
16.50, 3.40 Зіркові долі

14.00, 2.10 Вельс — США.

К1

Контрольна гра
17.10 Угорщина — Ісландія.

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

2020 р.

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

19.00 Передмова до 5-го та 6-го
турів. Ліга націй УЄФА
19.30 Нідерланди — Іспанія.

20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
02.30 Формула любові

Плей-оф. Відбір до Євро-

03.20 Арт-простір
04.10 М/с «Смішарики»
10.25, 0.00 «Орел і решка.

05.10 М/ф

Морський сезон»
12.25 Т/с «Я — зомбі»

ТЕТ

Контрольна гра
21.20 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
22.15 Боснія і Герцеговина
— Іран. Контрольна гра
00.00, 2.00 Топ-матч
00.10 Бельгія — Швейцарія.
Контрольна гра
03.55 Албанія — Косово.

14.10 «Орел і решка. Шалені
06.00 ТЕТ Мультиранок
вихідні»
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
16.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.00 Х/ф «Гордість і
упередження та зомбі»
20.10 Х/ф «Будинок в кінці
вулиці»

Контрольна гра
22.00 «Орел і решка. Шалені
МЕГА

Плей-оф. Відбір до Євро-

06.00 Бандитська Одеса

2020 р.

08.55, 1.50 Правда життя

Контрольна гра

07.20, 1.30 Вар’яти

10.10 Анти-зомбі

18.45 Факти. Вечір

Контрольна гра

03.55 Чорногорія — Казахстан.

майбутнього»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

01.45 Телемагазин

2020 р.

10.40, 22.30 Т/с «Морський
патруль»

06.05 М/с «Майлз із

17.15, 20.10 Дизель-шоу

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

04.30, 1.20 Факти

5 канал

22.30 Прем’єра. Ендрю Марр.

«Випадковий свідок»

06.00, 7.15 Kids’ Time

15.40, 16.15, 0.50, 1.50 «На

00.00, 2.15 Т/с «День сонця»

05.05 «Телемагазин»

Соціум

07.50, 15.55, 16.50, 20.50, 2.55

21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

03.40 «Чекай на мене. Україна»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

продовжується»

04.20 Еврика!

з Костянтином Стогнієм

випадок»

загін»

05.45 Х/ф «А життя

потрібно»

14.25, 15.20 «Речдок»

22.00 «Суперчуття»

03.20 «Зворотний відлік»

13.40, 15.30 Т/с «Переклад не

19.00 «Секретні матеріали-

01.25 Комедія «Кінцева зупинка

04.10 Скарб нації

06.30 Ранок у великому місті

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

Економіка. Політика.

00.25 Т/с «Полдарк»

09.30 Т/с «Відважні»

10.00 «Корисна програма»

доньки»

20.35 «Чистоnews-2020»

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Відділ 44»

Сьогодні

«Інтером»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

Мій мозок і я

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00

17.10 Мелодрама «Жінка»

2020»

ICTV

04.25 Служба розшуку дітей

Новини

18.55 «Вижити в дикій природі»
20.00 «Суперчуття. Особливий

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її

— весілля»

17.25 VoxCheck

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

2020»

студія

ІНТЕР

вихідні. Невидане»
23.00 «Орел і решка. Дива
світу»

під Полтавою
10.15, 0.30 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.30 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Чак і Ларрі—
тепер одружені»
23.30 Сімейка У
02.30 Теорія зради

10.05, 0.40 Речовий доказ

01.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

04.00 Віталька

11.15 Дика природа Чилі

02.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

14 листопада
UA: Перший
06.00, 1.30, 3.00 Енеїда

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.35,
3.55, 5.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пірат»

людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

08.05, 19.30 «Тваринна зброя»
09.05 Відтінки України
09.35 Ідемо в музей
10.10 Х/ф «Ромео і
Джульєта»

10.00 «Світ навиворіт»
15.00 Комедія «Свати»
19.30, 5.20 ТСН

12.00 Ендрю Марр. Мій мозок і я
13.00 «Історії вулканів»
13.30 «Секрети Сонячної
системи»

20.15 «Чистоnews-2020»
20.20 «Вечірній квартал-2020»
22.20, 3.15 «Вечірній квартал»

14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів.

23.15, 0.15 «Світське життя2020»

Дізнатися правду про
Снігову людину

01.15 «Ліга сміху-2020»

ІНТЕР
05.35 «Україна вражає»
06.00 «Слово предстоятеля»
06.05 Х/ф «Жандарм
одружується»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

07.30, 4.15 Реальна містика

10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Карнавальна ніч»
12.50 Х/ф «Дівчина з
гітарою»
14.35 Х/ф «Кохана жінка
механіка Гаврилова»

14.00 Т/с «Бабка»

20.30 «Місце зустрічі»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

винаходи»
22.00 Х/ф «Проти всіх
ворогів: історія Джин
Сіберг»

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

02.00, 4.20 #ВУКРАЇНІ
04.45 Бюджетники

08.10 Т/с «Шуша»

гарнізон»
07.40 Х/ф «Було у батька три
сини»

4.00, 5.00 Час новин
06.10 Д/с «Крила війни»
07.10, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25, 10.50 Т/с «Життя
прекрасне»
07.50 Неймовірна правда про

10.20 Х/ф «Фронт за лінією
фронту»
13.40 «Легенди карного
розшуку»
15.35, 2.50 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»

12.55 Т/с «Відпустка у
сосновому лісі»

20.00 Головна тема
21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА
Німеччина — Україна
23.50, 2.15 Т/с «Біля причалу»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»
04.25 Х/ф «Ідеальний
чоловік»

01.45 Телемагазин
03.45 Контролер

00.15 Х/ф «Точка
неповернення»
02.20 «Хвороби-вбивці»
03.25 «Речовий доказ»
04.25 «Легенди бандитського

04.50 «Top Shop»

06.15 Телемагазин
07.20, 16.00, 23.50 Мама реготала
09.20 М/ф «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
11.30 Check In. Україна
13.40 Т/с «Суперкопи»
18.10 Х/ф «Рожева пантера»
20.00 Х/ф «Рожева пантера2»
22.00 Т/с «NCIS: Морська

07.20, 1.40 Вар’яти

12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху?

10.35, 13.00 Т/с «Коп із
15.20 М/ф «Іван Царевич та
Сірий вовк»

12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «Смерч»

17.10 М/ф «Іван Царевич і Сірий

18.45
19.10
20.55
22.40
00.25

вовк-2»
18.50 Х/ф «Тор 2: царство
темряви»
21.00 Х/ф «Тор 3: раґнарок»
23.40 Х/ф «100 футів»

Факти. Вечір
Х/ф «Таксі»
Х/ф «Таксі-2»
Х/ф «Таксі-3»
Х/ф «Едді «Орел»

02.25 Я зняв!

02.20 Зона ночі

10.10 Медекспертиза

17.10, 23.10 Д/с «Любов,

21.20 Вечірній преЗЕдент

Соціум

11.10 Гончаренко рулить

18.15 Pro Військо

11.35, 15.40 На власні очі

18.30 Невигадані історії

12.15 Індійський фільм «Дім

19.15 Стоп Реванш

08.15 Д/с «Світ майбутнього.
Планета Земля»
08.40 Натхнення

— це храм»

13.20 Х/ф «Макс Пейн»

21.35 LIVE. Німеччина

23.40 Швеція — Хорватія. Ліга

Генезис»
17.45 Х/ф «Водный мир»
20.10 Х/ф «Побег из Лос-

22.10 Х/ф «Дум»
00.10 Х/ф «Водій»

00.25 Я соромлюсь свого тіла

УЄФА
00.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга націй УЄФА. Прем’єра
02.05 Мальта — Андорра. Ліга
націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».
Новини
10.10 «Міністерство правди»
10.30 «П’ята колонка»

Наталкою Фіцич

марафон»
17.00 «Щасливе інтерв’ю»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтовою

ФУТБОЛ-1
06.00 Боснія і Герцеговина
— Іран. Контрольна гра
07.45 Передмова до 5-го та 6-го
турів. Ліга націй УЄФА

03.30 Чистоплюї

06.00 «ДжеДАІ-2019»

03.50 Роздовбаї

08.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

04.45 Оттак Мастак!

09.25 «Загублений світ»

Євро-2020 р. Огляд туру
06.55 Грузія — Півн. Македонія.
Плей-оф. Відбір до Євро-

Плей-оф. Відбір до Євро2020 р.
12.10 Нідерланди — Іспанія.
Контрольна гра
13.55 Грузія — Півн. Македонія.
Плей-оф. Відбір до Євро-

Контрольна гра

Огляд туру
16.55 Сербія — Шотландія.
Плей-оф. Відбір до Євро-

18.45 Польща — Україна.
Контрольна гра
20.30, 22.30, 23.40 «Головна
команда»

МЕГА

15.50 LIVE. Мальта — Андорра.
Ліга націй УЄФА
18.50 LIVE. Азербайджан
— Чорногорія. Ліга націй
УЄФА
20.55 Огляд матчів плей-оф.
Відбір до Євро-2020 р.
21.35 LIVE. Швейцарія

10.20, 23.30 Корисні поради

15.10 Королева декору
18.00 Квартирне питання

07.30, 0.45 Містична Україна

19.50 Дачна відповідь

08.20, 18.00 Там, де нас нема

00.40 Ідеї ремонту

10.20 Речовий доказ

01.40 Неймовірні історії кохання

11.20, 22.45 Фантастичні історії

02.30 Формула любові

12.20 Крила війни

03.20 Арт-простір

14.20 101 вид зброї, що змінила

03.40 Зіркові долі
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

21.00 Калігула: 1400 днів жаху
23.45 Дика природа Чилі
ТЕТ

01.35 Теорія Змови

06.00 ТЕТ Мультиранок
К1
06.30 «Top Shop»

турів. Ліга націй УЄФА

08.30 Правила життя

06.00 Бандитський Київ

13.30 Польща — Україна.

15.20 Передмова до 5-го та 6-го

07.30 Сенсації Екрана

14.00 Майстри ремонту

Контрольна гра

Контрольна гра

06.30 Телемагазин

12.00 Удалий проєкт

2020 р.

10.45 Вельс — США.

2020 р.
16.00 Відбір до Євро-2020 р.

Плей-оф. Відбір до Євро-

16.00 Дива нашого життя
08.55 Туреччина — Хорватія.

К2

03.50 Сербія — Шотландія.

2020 р.

Контрольна гра

10.20 Угорщина — Ісландія.

Ліга націй УЄФА

світ
08.45, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-матч

2020 р.
КАНАЛ «2+2»

06.00, 12.35, 17.55 Відбір до

08.15 Бельгія — Швейцарія.

10.00, 15.40 Футбол NEWS

01.45 Німеччина — Україна.

Чорногорія. Ліга націй

05.45 Телемагазини
ПРЯМИЙ

націй УЄФА. Прем’єра

03.55 Азербайджан —

УЄФА

битви»

03.20, 4.10 Культ Ура!

20.10, 5.10 Рандеву

— Україна. Ліга націй

22.00 Д/с «Великі танкові

00.10 Кінозлива
00.25 Х/ф «Гетьман»

15.15 Є сенс

15.15 Х/ф «Термінатор:

21.35, 3.00 Вікно в Америку

19.35 Спостерігач

09.30, 2.10 Машина часу

04.55 «Зловмисники»

09.00, 13.10 «Ехо України»

ненависть і пропаганда»

10.30 Майстри ремонту

03.15 «Цілком таємно-2017»

поліція: полювання на
вбивць»

ціну-3»

Економіка. Політика.

19.00 МастерШеф

14.15, 15.15, 16.10 «Великий
НЛО-ТБ

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

01.45 «Облом.UA.»

11.15, 12.15 «Акценти» з

Києва»

майбутнього»

07.50, 10.00 Орел і решка

минулого»

Гурченко»
00.10 Х/ф «Небесні ластівки»

16.55, 22.25 Хата на тата

бобах»
21.45 Х/ф «На гребені хвилі»

ціну»

15.20 Т/с «Стрекоза»

22.30 «Легенда. Людмила

Анджелеса»

зірок

19.00, 3.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Принцеса на

06.55 Т/с «Вижити за будь-яку

08.35 Т/с «Вижити за будь-яку

21.00, 23.00, 0.00, 2.00,

НТН
05.55 Х/ф «Безсмертний

06.05 М/с «Майлз із

05.50 Т/с «Копи на роботі»

16.10 Т/с «Побачити океан»
20.00, 2.25 «Подробиці»

06.00, 7.15 Kids’ Time

05.20 Еврика!

5 канал

21.25 Д/ф «Неймовірні

00.25 Д/ф «Клітка для двох»

05.10 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

05.25 Факти

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
20.30 «Супер-чуття»

ICTV
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08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.15 «Орел і решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «Кохання
трапляється»
13.10 Х/ф «Крадене

11.10 М/ф «Маленький великий
герой»
12.40 Х/ф «Інструкції не
додаються»
14.55 Х/ф «Кохання та інші
негаразди»
16.45 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»

побачення»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Будинок в кінці
вулиці»

19.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Сімейка У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради

— Іспанія. Ліга націй

01.50 «Бійцівський клуб»

02.45 Віталька

УЄФА

02.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020
UA: Перший

06.00, 3.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45,
2.35, 3.55, 5.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пірат»
08.05 «Суперчуття. Особливий
загін»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 0.15 Вільна енергія Тесли
14.25 Телепродаж
15.00, 1.05 Країна пісень
16.00 Т/с «Модус»
18.00 «Історії вулканів»
18.40 «Всі на море. Коста-Ріка»
19.35 Д/ф «Дикая планета»
20.00 «Боротьба за виживання»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Старий добрий
день подяки»
02.00 #ВУКРАЇНІ
04.25 Д/ф «Норильське
повстання»
НТН

15 листопада

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00 «Життя відомих
людей-2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»

ІНТЕР
05.55 Х/ф «Жандарм на
відпочинку»
08.00 «Удалий проєкт»
09.00 «Готуємо разом»

09.25, 12.45, 1.55 «Світ
навиворіт»
09.45, 10.45 «Великі випуски з
Антоном Птушкіним-2»
11.45 «Світ навиворіт-11:
Китай»

21.00 «Танці з зірками-2020»
23.50 Фантастика «Віктор
Франкенштейн»

06.50 Реальна містика

05.10 Факти

09.10 Т/с «Поверни моє життя»

16.50, 20.30 Т/с «Детектив
Ренуар»
20.00 «Подробиці»
21.50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
23.50 «Речдок»

06.05 М/ф

05.35, 9.20 Громадянська
07.50 М/ф «Тролі»

06.30 Теорія змови
07.25 Анти-зомбі

17.10, 20.00 Т/с «Сімейний

09.20 Діти проти зірок
11.10 Х/ф «Тор»

08.25 Секретний фронт
10.15, 13.00 Т/с «Пес»

портрет»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.45 Kids’ Time

оборона
річка»

справа»

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!

13.20 Т/с «Про що не розповість
12.00 Т/с «Речдок. Особиста

ICTV

05.50 Сьогодні

10.00 «Інше життя»

18.15 «Українські сенсації-2020»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

13.20 Х/ф «Тор 2: царство
темряви»

12.45
13.45
15.30
17.00

Факти. День
Х/ф «Таксі»
Х/ф «Таксі-2»
Х/ф «Таксі-3»

01.45 Телемагазин

18.45
21.20
23.05
01.00

Факти тижня
Х/ф «Таксі-4»
Х/ф «Таксі-5»
Х/ф «Каратель»

02.35 Агенти справедливості

02.35 Я зняв!

02.40 Вар’яти

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко
19.15 Спостерігач
19.35 Стоп Реванш
20.10, 2.15 Машина часу
21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
22.10, 2.15 Т/с «Соломонове
рішення»

15.50 Х/ф «Тор 3: раґнарок»
18.20 Х/ф «Капітан Марвел»
21.00 Х/ф «Чорна пантера»
23.50 Х/ф «Детройт»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.10, 10.10, 11.10 Д/с «Крила
війни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Невигадані історії
08.35, 15.45 Vоїн — це я!
08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня
12.25 Індійський фільм
«Благородне серце»
15.25 Медекспертиза
17.10 Д/с «Любов, ненависть і
пропаганда»

22.00 Д/с «Великі танкові
битви»
23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф «Гетьман»
01.55 Огляд преси
03.15, 4.20 Культ Ура!

08.35 МастерШеф

04.15 «102. Поліція»

10.15, 13.10 «Головна команда»

16.00 Дива нашого життя

14.10 Правила життя

05.20 Х/ф «Живіть у радості»

12.00 Хата на тата

04.55 «Зловмисники»

11.20 Німеччина — Україна.

17.00 Мадагаскар

16.00, 22.20 Удалий проєкт

06.45 «Слово предстоятеля»

14.55 Супермама

05.45 Телемагазини

21.00 101 вид зброї, що змінила

18.00 Дачна відповідь

06.50 «Будьте здоровi»

19.00 Слідство ведуть

07.25 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «Принцеса на
бобах»

екстрасенси
20.00 Один за всіх
21.10 Я соромлюсь свого тіла

13.10 Х/ф «Самотня жінка

23.10 Детектор брехні

бажає познайомитись»
14.55 Х/ф «Опікун»
16.35 Х/ф «На гребені хвилі»
19.00 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.10 «Медексперт» з

20.50 Х/ф «Чорна стріла»

Катериною Трушик

22.30 Х/ф «Страховик»

10.10 «Міністерство правди»

00.30 Х/ф «Точка

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

неповернення»
02.35 «Речовий доказ»

11.15, 12.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
13.10 «Ехо України»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20, 16.00, 23.40 Мама реготала
09.15 Без краватки. Прем’єра
09.50 М/ф «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
11.40 Північний Check In
13.50 Т/с «Суперкопи»
18.00 Х/ф «Остін Пауерс:
шпигун, який мене
звабив»

14.10, 15.10, 16.10 «Великий
марафон»
17.15 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини» з
Тарасом Березовцом
22.30 «Щасливий день із
політиком»

20.00 Х/ф «Остін Пауерс:
голдмембер»

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою

21.50 Т/с «NCIS: морська
поліція: полювання на
вбивць»

ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчів плей-оф.
Відбір до Євро-2020 р.

— Естонія. Ліга націй

06.40 Швеція — Хорватія. Ліга
08.30, 13.00, 4.55 Огляд 1-го
ігрового дня. Ліга націй
УЄФА
10.00, 14.45, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Т/с «AUTO ГОЛ!»
10.45 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
11.15 Швейцарія — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
13.55 LIVE. Львів — Минай.
Чемпіонат України
15.55 LIVE. Словаччина

— Боснія і Герцеговина.
Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА
23.40 Данія — Ісландія. Ліга
націй УЄФА. Прем’єра
01.30, 3.35, 5.40 Топ-матч
01.45 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат Італії
03.50 Словаччина — Шотландія.
Ліга націй УЄФА

04.10 М/с «Смішарики»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

05.10 М/ф

08.35 «Ух ти show»
09.10 Х/ф «Кохання
трапляється»
11.15 Х/ф «Силач СантаКлаус»
13.10 «Орел і решка. Навколо

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Космічна місія»
11.05 Х/ф «Паперові міста»
13.15 Х/ф «Легенда про

світу»
00.00 Х/ф «Гордість і
упередження та зомбі»
02.00 «Бійцівський клуб»

МЕГА

ТЕТ

02.40 «Нічне життя»

русалку»
15.00 Х/ф «Жага мандрів»
16.45 Х/ф «Чак і Ларрі
— тепер одруженні»
19.00 Одного разу під

К2

Полтавою

08.15, 18.00 Там, де нас нема

06.30 Телемагазин

23.00 Х/ф «Євротур»

10.15 Речовий доказ

07.30 Квадратний метр

00.50 Панянка-селянка

11.15, 22.40 Фантастичні історії

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

01.50 Щоденники Темного

12.15 Крила війни

10.20 Майстри ремонту

02.35 Віталька

14.15 Калігула: 1400 днів жаху

12.20 Корисні поради

05.50 Корисні підказки

Ліга націй УЄФА
Ліга націй УЄФА. Прем’єра

КАНАЛ «2+2»

— Естонія. Ліга націй
УЄФА

13.20 Х/ф «Кікбоксер-2»
15.10 Х/ф «Кікбоксер-3»

06.00, 17.55, 20.55 Огляд 1-го

17.00 Х/ф «Чорний орел»

ігрового дня. Ліга націй

18.50 Х/ф «Неймовірний

УЄФА

07.10 Х/ф «Сім няньок»

21.35 LIVE. Італія — Польща.

Комаровського

06.30 «Top Shop»

00.10 Огляд 2-го ігрового дня.

04.30 Оттак Мастак!

випадає»

03.40 Школа лікаря

21.40 LIVE. Бельгія — Англія.

08.30, 0.10 «Загублений світ»

05.40 Х/ф «Раз на раз не

03.20 Арт-простір

20.55 «Великий футбол»

04.15 Роздовбаї

версія

Ліга націй УЄФА

УЄФА

03.20 Чистоплюї

04.40 Карнавальна ніч: невідома

18.50 LIVE. Вельс — Ірландія.

07.25, 0.40 Містична Україна

18.50 LIVE. Нідерланди

01.40 Формула любові

01.30 Війна всередині нас
К1

06.00 Бандитська Одеса

центр»

20.30 Квартирне питання

23.40 Дика природа Чилі

УЄФА

— Шотландія. Ліга націй
17.55, 23.40 «Ліга Націй. Матч-

світ

03.10 Півн. Македонія
06.00 «ДжеДАІ-2019»

СТБ

націй УЄФА
15.50 LIVE. Півн. Македонія

націй УЄФА
ПРЯМИЙ

Ліга націй УЄФА
14.00 Швеція — Хорватія. Ліга

Халк»
21.00 Х/ф «Люсі»
22.45 Х/ф «Самоволка-72»
02.10 «Облом.UA.»
03.25 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-2

07.35 Азербайджан —
Чорногорія. Ліга націй
УЄФА
09.25 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру

www.umoloda.kyiv.ua

ОСВІТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

■ ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Статус зобов’язує
Завдання для нового очільника флагмана української освіти — Київського
національного університету. Бесіда з кандидатом
на поcаду ректора Сергієм Болтівцем
Олександр МИХАЙЛЮТА

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), який іще за
радянських часів складав конкуренцію Московському та Ленінградському, котирується в рейтингу найвідоміших вишів планети. І завжди, з дня заснування,
наперекір усім противникам був і залишається флагманом української освіти і
Свободи. Подібно до Сорбонни...
В листопаді цього року відбудуться чергові вибори ректора КНУ. Звісно, Україна
дуже зацікавлена, аби університет очолив найдостойніший із достойних. І сьогодні — наша розмова з одним із таких претендентів на посаду, доктором психології, професором, завідувачем Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної політики України, головою профільної
комісії Міністерства освіти і науки України, головою Всеукраїнського товариства
Івана Огієнка, відмінником освіти України, громадським діячем і корінним киянином Сергієм Івановичем Болтівцем.
Пане Сергію, прошу почати нашу
бесіду з чогось неординарного. Ну ось
усі ваші конкуренти відразу накидаються на тему реформування, очищення, пертурбацій. Хоча всі ми від цієї
схоластики вже добряче втомилися, і
хочеться почути щось інше.
— Я почну з гімну Київського університету, ось одна промовиста строфа, яка й має визначати як роль ректора, так і роль усіх, хто в альма-матер є
нині і повсякчас:
Тут духу єднання й науки,
Рідня тут — професор, студент,
Тобі, Україно, наш розум і руки,
Наш славний університет....
(муз. О. Марчун, сл. Л. Шурка)
Нагадаю, чим приваблює Шевченків університет молодь усіх часів: вільнодумством! А без цього не може бути
ніякого прогресу, ніяких відкриттів у
точних чи гуманітарних науках. І це
— найважливіший пріоритет нашого
вишу №1. Ще у часи Шевченка тут нуртувала воля. А в 1905-му саме студенти університету виступили на захист
народу, і після цього головний корпус
«почервонів»... Цар гадав, що перефарбування університету затаврує повстанські настрої і пригнітить українців, але сталося навпаки, — це тільки
додало жару до спротиву системі. А в
1919-му саме загін наших добровольців стримував російських бандитів Муравйова під Крутами...
КНУ — це потужна скарбниця
знань, відкриттів, поступу. Назву лише
дві постаті планетарного масштабу: син
професора нашого вишу Джордж Богдан Костяківський став дійсним членом Національної академії наук США
і був співавтором першої атомної бомби, працював радником із нацбезпеки
президента США Дуайта Ейзенхауера. Номінувався на Нобелівську премію миру, коли виступив за заборону
ядерної зброї у світі. Інший видатний
діяч, студент філфаку довоєнної пори
Микола Руденко. Він, ветеран Другої світової і секретар парткому Спілки письменників, створив унікальну
працю в галузі економічної теорії та
прогнозу «Енергія прогресу» ще 1972
року, яка вщент розбивала основу марксизму-ленінізму — «Капітал» Карла
Марса з його нікчемною теорією класової боротьби. Відтак Руденко був запроторений на багато років за рішенням політбюро ЦК КПРС у тюрму. Після «пєрєстройки» — перший і єдиний
донині українець без офіційних посад,
прийнятий на офіційному рівні у Білому домі. А ще таких особистостей є і
є, отож вони — як фундамент, як опора для подальшої розбудови нашого
вишу. А перспективи в нього, повірте,
колосальні.
■ Ось, наприклад, Україна досі не
має Стратегії розвитку держави (індустрія, сільське господарство, екологія, демографія, культура, медицина...) бодай на 20-25 років. А хіба по■

тенціал КНУ до цього залучали, і хіба
він не спроможний надати свої напрацювання?
— Звісно, що в КНУ працюють сотні провідних науковців у своїх галузях, діють десятки наукових шкіл (тут
— доблесна когорта докторів і кандидатів наук, готових дати відповіді
щодо практичного розв’язання безлічі
проблем). Ось хоча б школа «Економіка математичного моделювання», без
якої, певен, жодного важливого рішення ні Верховна Рада, ні Кабмін не повинні ухвалювати. Але потенціал наших науковців мало затребуваний.
А для цього слід активно впровадити
його в діяльність виконавчої влади,
подавати пропозиції законодавцям (а
в КНУ — один із найсильніших в Україні загін юристів у всіх сферах життєдіяльності держави), створити відповідний інформаційний ресурс, аби
потенціал наших науковців бачили у
владних структурах і застосовували ці

❙ Сергій Болтівець.
шого флагмана науки і освіти. Головне — піднести статус, забезпечивши
розвиток усіх напрямів шляхом активізації, а це — 12 факультетів, 10
інститутів, 3 ліцеї, 8 центрів, 17 виробничо-технічних підрозділів. Усе
потребує належної уваги, збалансованості у прийнятті рішень, неординарних підходів за умов карантинних обмежень...
■ КНУ носить ім’я нашого славного Кобзаря, але чи проймаються студенти і викладачі цим гордим іменем
(до речі один із претендентів на посаду ректора, знаючи, що, згідно зі Статутом, викладання тут — державною
мовою, нарочито подає документи...
російською), чи не втрачаємо ми якусь
нотку отого самого патріотичного виховання? Можливо, варто було би додати трохи свіжого вітру?
— Думав і над цим. І було б непогано у день народження Тараса Шев-

В КНУ працюють сотні провідних науковців у своїх галузях,
діють десятки наукових шкіл (тут — доблесна когорта докторів
і кандидатів наук, готових дати відповіді щодо практичного
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напрацювання на практиці. А це дасть
і додатковий достаток нашим фахівцям, і користь державі.
■ Ректор за призначенням, як кажуть, не тільки натхненник, керівник
науково-освітнього процесу, а й організатор, господарник. Аналіз кошторису
КНУ, оприлюднений на сайті вишу за
2019 рік, показує, що, попри майже 1,3
млрд гривень бюджетних асигнувань
та прибутку 569 млн гривень від наданих послуг, усе ж є «мінус» понад 29
млн грн. А як цього уникнути?
— Вважаю, що варто розвивати економічне крило, а це факультет зі знаючими людьми, зробити відповідний
бізнес-план розвитку, а також посилити роль менеджменту. Скажімо, в університеті є багато кафедр, які можуть
долучатися до розв’язання нагальних
проблем, котрі стоять перед державними, комунальними та комерційними структурами, і від цього отримувати відповідний розвиток.
■ Отже, ви не йдете на посаду з метою, аби багато що кардинально змінити, яка казав один відомий політик,
«все перетрухнути», в ім’я так званої
революційної доцільності?
— Якраз це не той випадок, де треба діяти за принципом: ламати — не
будувати. Вважаю, що слід уважно
поставитися до набутків і досвіду та
надати новий імпульс діяльності на-

ченка проводити відвідини рідного
села нашого Пророка та Канева, скажімо, по 30-40 осіб із кожного факультету та інституту, походити стежками
Тараса, відвідати музей на Горі було б
дуже корисним для багатьох. Недарма
ж існує мудрий вислів: аби зрозуміти
сутність поета, необхідно побувати на
його землі.
Колись дуже активно вивчалася
праця основоположника теорії і практики радянської імперії «Про національну гордість великоросів», то нині
настають часи для відновлення справедливості, для прозріння мас щодо національної гордості українців.
■ Кажуть, що ви — безкомпромісний...
— Учили тато, учили мама — ніколи не йти на угоду із совістю. Служити
треба лише правді, буди справедливим
у всьому. Ось моє кредо. Тому я незалежний від політичних партій, релігійних організацій та провладних інституцій. Із повагою ставлюся до кожного члена колективу, де б мені доводилося бути керівником, готовий прийти на
допомогу, завжди дослухаюся до слушних думок друзів і опонентів.
■ Який маєте досвід управлінця?
— Багатий. Один із творців Київського міжрегіонального інституту
удосконалення вчительських кадрів
імені Бориса Грінченка, керував нау-
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ковими установами, бюджетними та
грантовими проєктами; член Фахової
ради в галузі «Державне управління
Державної акредитаційної комісії»;
голова комісії з педагогіки, психології та управління загальною середньою
освітою МОН України; голова Спілки
психологів України, член Європейської асоціації безпеки...
■ Обравши вас на високу посаду, колектив може сподіватися на поліпшення свого добробуту? Завдяки чому?
— Удосконаливши адміністративні функції ректорату, можу запевнити, що буде зростання заробітної плати кожного співробітника за рахунок
збільшення обсягів наукових і освітніх
замовлень, розширення міжнародних
стосунків університету, а це дасть можливість будувати житло для персоналу
та гуртожитки для студентів, їхній ремонт, забезпечити пакет оздоровчих та
інших соціальних виплат, видання наукових праць тощо.
■ Понад півстоліття факультет журналістики (а нині — Інститут), один із
провідних підрозділів КНУ, перебуває
«у приймах», студенти змушені навчатися в другу зміну.
— Знаю цю задавнену проблему.
Знаю, що ще 2017 року мало вже розпочатися будівництво нового корпусу для Інституту журналістики на теперішній вулиці Юрія Іллєнка, 36.
Отже, це завдання буде для мене одним із першочергових. А ще треба завершити довгобуди на Теремках, реконструювати навчальні бази та бази
відпочинку.
■ А кримський пансіонат, зведений неподалік Севастополя за часів
ректорства академіка Скопенка, що
— «подарували» «учьоним» Росії, які
туди безцеремонно і нахабно в’їхали?
— За це майно будемо судитися в
міжнародних судах. І тут нам допоможе адвокатська агенція народного депутата минулих скликань Андрія Сенченка, яка вже оформила сотні позовів
до Росії щодо відшкодування збитків
унаслідок анексії Криму, і час розплат
настане. Світ не визнає захоплення наших територій. А нам, господарюючим
об’єктам України, варто діяти рішуче
на міжнародній арені.
■ Гаразд, повернімося до насущної
теми... Основне завдання вишу — дати
належний обсяг знань студенту та диплом спеціаліста (бакалавра). А далі
що? Матиме він роботу?
— Це один із головних пунктів моєї
програми. Запровадимо систему сприяння у працевлаштуванні випускників
шляхом партнерської співпраці університету з базовими організаціями,
установами та підприємствами, реалізуємо спеціальні програми гарантованого першого робочого місця. Тому закликаю студентську громаду підтримати мої задуми.
■ А скільки студентів може за вас
голосувати?
— Розклад сил такий: мають право
обирати ректора 580 студентів та курсантів (15% від загальної кількості виборців), 3 тис. 91 науковий і педагогічний працівник (80%), 193 представники інших штатних працівників (5%).
■ А серед претендентів є й син одіозного політика Наталії Вітренко Андрій, довкола чиєї посади в «Нафтогазі» нещодавно палав політичний
скандал...
— Утримаюсь від коментарів, але
наголошу, що обиратимуть керівника майже 4 тисячі делегованих представників колективів. Хочеться вірити, що хмарка корупції сонце їм не заступить...
■ А ваше гасло: «Прийде Болтівець
— корупції кінець». На вашу думку,
це згуртує чесних і справедливих чи,
навпаки, мобілізує хабарників, кумів,
братів, сватів?
— Завжди віриться у світле. Та світле й перемагатиме. До того ж є надія,
що курс держави утверджується на
протидію корупції.Очищення вгорі є
потужним сигналом для низів. Отже,
сподіваймося на чистоту і прозорість,
на справедливість. Урешті, вона потрібна всім — і студентам, і викладачам, й усім трудівникам КНУ. ■
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СВІТ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Вибрали, але кого?
Америка і світ надалі
перебувають у непевності
щодо результату
президентських перегонів
у США
Ігор ВІТОВИЧ

У США у вівторок, 3 листопада, завершилися вибори президента. Власне, день виборів став фінішем у виборчому процесі,
який тривав кілька тижнів. Адже ще з жовтня розпочалося дострокове голосування і
чимало американців могли віддати свій голос поштою. За головну посаду в країні боролися чинний президент, республіканець
Дональд Трамп, і колишній віцепрезидент,
демократ Джозеф Байден. Одночасно відбувалися вибори віцепрезидента країни,
435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу
і 13 губернаторів штатів і територій.

Підрахунок у нескінченність
Великий обсяг дострокового голосування поштою ускладнює процедуру
підрахунку бюлетенів і може збільшити
терміни очікування результатів виборів.
Правила і процедури підрахунку бюлетенів, поданих до 3 листопада, визначаються штатами, що збільшує непередбачуваність термінів. Розмах поштового голосування може обернутися зростанням
числа судових позовів щодо потенційно
спірних бюлетенів, а це теж може загальмувати підбиття підсумків.
Але головною проблемою може стати, і вже стала, як на попередніх виборах, так і на цих, архаїчна виборча система США. Її навіть американцям складно зрозуміти. Прикметно, що безпосередній результат голосування американців
не вплине на підсумок президентських
виборів напряму. Останнє слово у питанні, хто посяде найвищу посаду в державі,
залишається за електоральним коледжем або колегією виборників. Ця колегія складається з 538 представників від
американських штатів.
Коли американці обирають свого президента, вони фактично вирішують, яка
з двох партій відправить своїх виборників до колегії. Через місяць із гаком після голосування виборники зберуться в
столицях штатів і проведуть фактичні вибори президента, а Конгрес до січня отримає і порахує голоси виборників
усіх 50 штатів. У підсумку кандидат, що
набере щонайменше 270 голосів, стане
президентом. Зазвичай волевиявлення
народу збігається з волевиявленням виборників. Однак іноді стається інакше, і
в таких випадках визначальне рішення
— саме за голосуванням колегії.
Уже чотири рази в історії США траплялося, що кандидат ставав президентом, хоча він набирав менше голосів,
ніж його опонент. Востаннє так сталося
у 2016 році, коли переміг Трамп, який
набрав на три мільйони голосів менше
від своєї суперниці Хілларі Клінтон, але
при цьому став президентом, бо зібрав
більше виборників. Інший подібний випадок також стався зовсім нещодавно —
у 2000 році. Демократ Ал Гор здобув на
пів мільйона голосів більше, ніж республіканець Джордж Буш-молодший. Але
Буш здобув підтримку 271 виборника і
став президентом.
Колегія виборників — це результат
компромісу між авторами Конституції
США, що набула чинності у 1787 році.
У ті часи демократія була рідкісною формою правління. Декотрі з авторів Конституції побоювалися, що прямі вибори
президента призведуть до «панування
натовпу». За століття США сильно змінилися. Колегія й досі існує, хоча більшість американців хотіли б її скасувати. Згідно з опитуванням американсь-

❙ Підрахунок голосів буде довгим, а переможець — невизначеним.
кого інституту Gallup, понад 60% хотіли б обирати президента напряму.
У 48 штатах вибори проводяться за
системою «переможець забирає все».
Партія і її претендент, який набрав хоч
на якусь частку відсотка більше за суперника, забирає собі голоси всіх виборників від штату. Таким чином, пропадають сотні тисяч, а інколи й мільйони
голосів виборців (у залежності від кількості населення штату), які голосували
за кандидата від партії, яка програла.
Попри високу підтримку ідеї змін до
виборчої системи, реформувати її буде
складно. Скасування колегії виборників потребуватиме підтримки двох третин Конгресу та трьох чвертей самих
штатів. Такої підтримки наразі немає.
Стосовно підрахунку голосів на цих
виборах, то загальна картина змінювалася, немов у калейдоскопі. Боротьба йде за штати з великим населенням
(і, відповідно, великою кількістю виборників). Дональд Трамп невдовзі після завершення голосування заявив про
свою перемогу, а Джо Байден закликав
не поспішати до закінчення остаточного
підрахунку голосів. У нього кращі, ніж
у Трампа, шанси на перемогу, але повної
визначеності немає. Як 2000 року ключовим штатом була Флорида, де підрахунок і перерахунок голосів тривав тижнями, так тепер таким визначальним штатом може стати Пенсильванія. У Пенсильванії бюлетені, відправлені поштою
в день виборів, будуть враховані, якщо
надійдуть до п’ятниці. Тож підрахунок
голосів у штаті може тривати довго.

Виборчі рекорди
Фахівці університету Флориди повідомили в середу, 4 листопада, що явка
на президентських виборах в США становила 66,9% — рекордний показник
за останні 120 років. Чинний рекорд
явки був встановлений в 1900 році і становив 73,7%. Крім того, за даними U.S.
Elections Project, вище 65% показник
піднімався востаннє в 1908 році.
Раніше повідомлялося, що на виборах
був зафіксований рекорд дострокового голосування — до 3 листопада свій вибір зробили понад 100 мільйонів американців.
Такі дані озвучив U.S. Elections Project
при університеті Флориди. Це майже 40%
усіх громадян, що мають право голосу.
Однак і кількість тих, хто прийшов на
виборчі дільниці в день голосування, виявилася рекордною. На президентських
виборах в США в 2016 році явка становила близько 60%. На виборах-2020 цей
показник збільшився до 66,9%. Особливо високу явку в порівнянні з 2016 роком констатували в штатах Вісконсин,
Вермонт і Мічиган. У Вісконсині виборчі
дільниці відвідали 78,5% громадян, які
мають право голосу, що на 12,29% більше, ніж чотири роки тому. У Вермонті
зафіксували зростання явки на 10,02% в
порівнянні з 2016 роком, а в Мічигані —
на 9,97%.
Спеціаліст університету Флориди

■ ДО РЕЧІ
США офіційно вийшли
з Паризької кліматичної угоди
У середу, 4 листопада, США офіційно вийшли
з Паризького угоди по клімату. Паризька хартія по
клімату була підписана представниками 195 країн
у 2015 році. Вона мала набути чинності в 2021 році
та бути спрямованою на скорочення викидів парникових газів, стримування глобального потепління
і виділення країнам, що розвиваються, грошових
коштів для вирішення екологічних проблем.
Сполучені Штати, президентом яких на той момент був Барак Обама, також приєдналися до угоди. Натомість наступний президент Дональд Трамп
почав критикувати угоду та обіцяти вихід iз неї
США з моменту свого вступу на посаду. У 2019му Вашингтон запустив офіційний процес виходу з угоди попри гостру міжнародну критику такого кроку. При цьому, за даними Світового банку, США і Китай очолюють список країн із найбільшою емісією вуглекислого газу та інших шкідливих
речовин в атмосферу. Також до п’ятірки таких
країн входять Індія, Росія і Японія. Французька газета «Фігаро» зазначає, що такі країни, як Бразилія, Саудівська Аравія та Австралія скористалися прецедентом, створеним США, щоб оскаржити
або пом’якшити частину вимог, сформульованих у
Паризькій угоді. Суперник Дональда Трампа в боротьбі за посаду президента Джо Байден обіцяв,
що в разі його перемоги на виборах, США знову
приєднаються до Паризької угоди.
Майкл МакДональд зазначає, що понад
160 мільйонів осіб у всій країні відвідали виборчі дільниці в день голосування.
Особливо вражаючими ці дані виглядають у контексті пандемії COVID-19 і санітарних обмежень.
Джо Байден став кандидатом у президенти США, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах у США в
історії, повідомляє британське видання
«Гардіан». За нього вже віддали голоси
понад 70 мільйонів виборців. Таким чином, він побив попередній рекорд Барака Обами у 2008 році, коли за нього проголосували 69 498 516 виборців. Дональд
Трамп посідає третю сходинку рейтингу
— за нього наразі віддали голоси 67 375
754 виборці. Втім підрахунок голосів iще
триває і позиції кандидатів можуть змінитися.

Найдорожчі в історії США
Понад 14 мільярдів доларів — стільки,
за оцінками американської неурядової організації Центр за відповідальну політику (CRP), було витрачено на вибори президента та законодавців цього разу. Десять
років тому було важко уявити кандидата у
президенти з мільярдом доларів, зазначає
директор CRP Шила Крумгольц. Найбільшу частку з цих коштів було спрямовано
на рекламу та заходи, організовані виборчими штабами кандидатів у президенти.
«Навіть у часи пандемії всі роблять більше пожертв у 2020 році, від звичайних
людей до мільярдерів, які виписують чек
iз вісьмома нулями, до супер PAC (так званих комітетів політичної дії), чиї правила

Жити стане краще,
жити стане «кайфовіше»
Одночасно з виборами в низці американських штатів відбулися місцеві референдуми щодо легалізації марихуани. Рух за послаблення законодавства про обіг наркотиків у США у вівторок
отримав певні здобутки. Це жваво обговорюють
місцеві ЗМІ. Питання, що стосуються наркотиків, були включені в бюлетені в 32 штатах. Згідно
з даними агенції «Рейтер», виборці у Нью-Джерсі
та Аризоні схвалили заходи з легалізації марихуани для людей, старших за 21 рік, iз рекреаційною
(для розслаблення) метою. Південна Дакота стала першим штатом, виборці якого схвалили використання марихуани як в рекреаційних, так і в медичних цілях. У Міссісіпі виборці, скоріш за все,
схвалили легалізацію медичної марихуани. Виборці штату Монтана схвалили легалізацію рекреаційної марихуани.
Ще п’ять штатів легалізували використання
марихуани дорослими, а виборці в Орегоні зробили свій штат першим, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання невеликих кількостей «вуличних наркотиків», тобто таких сильних наркотиків, як кокаїн, героїн та метамфетамін.
Ініціатива, підтримана в Орегоні, дозволить людям, заарештованим iз невеликою кількістю важких наркотиків, уникнути суду і можливого тюремного ув’язнення за умови виплати штрафу в розмірі 100 доларів і проходження програми щодо
позбавлення залежності.
Американське лібертаріанське видання Reason
заявило у «Твіттері»: «На поточний момент наркотики є головним переможцем виборів у США».
Видання Vox у своєту твіті констатує, що «день
виборів позначився важливою відмовою від війни
проти наркотиків». «Виборці завдали серйозного
удару по війні проти наркотиків», — пише видання Vice News.
та обмеження на фінансування відрізняються від тих, якими керуються політичні партії», — заявила організація.
Демократи мали фінансову перевагу
над республіканцями, йдеться в повідомленні CRP. Навіть, якщо не враховувати
гроші, витрачені мільярдерами, які брали участь у президентських перегонах,
Майклом Блумбергом та Томом Стеєром,
кандидати-демократи та відповідні групи витратили 5,5 мільярда доларів, а республіканці — 3,8 мільярда, повідомляє
організація.
Пожертви на користь Демократичної
партії зросли після того, як кандидат від
партії Джо Байден оголосив про вибір Камали Гарріс кандидаткою у віцепрезиденти. Другою подією, яка підштовхнула пожертви, стала смерть судді Верховного суду Рут Гінзбург. Підтримку кампанії Байдена у Флориді надав мільярдер
Майкл Блумберг, який у вересні профінансував рекламну кампанію кандидата
в штаті на 100 мільйонів доларів, пише
«Нью-Йорк Таймс».
Водночас поки основна увага прикута до головних гравців Трампа і Байдена,
поза кадром залишається можлива перемога на посту віцепрезидента Камали Гарріс, наголошують міжнародні експерти.
Вона є першою темношкірою жінкою в історії американської політики, яку один із
кандидатів у президенти обрав на посаду
віцепрезидентки. І саме вона, найімовірніше, стане наступним кандидатом у президенти від демократів.

Як незручно вийшло...
Звикле у післявиборчу гру «поздоровити переможця першим» грають васали більш сильних країн. Але прем’єрміністр Словенії Янез Янша, чия країна якось нічим особливим не завдячує
США, привітав Республіканську партію
США з «сильними результатами» вже через кілька годин після закінчення голосування. «Доволі зрозуміло, що американський народ обрав Дональда Трампа й
Майкла Пенса (чинного віцепрезидента.
— Ред.) ще на 4 роки», — написав очільник словенського уряду в «Твіттері», незважаючи на те, що ще й близько не було
офіційних результатів і тривав підрахунок голосів. Поспішливість, певне, пояснюється тим, що 50-річна дружина Дональда Трампа — Меланія, яка в молоді
роки була моделлю, є уродженкою Словенії. Але ймовірно, станеться так, що з
цим привітанням дуже «незручно вийшло»... ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

СПОРТ
Анатолій Трубін
воротар ФК «Шахтар» (Донецьк)
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«Жахливий результат для нас, для всіх наших уболівальників,
але не варто опускати руки. Треба рухатися далі, тому що ми — одна сім’я,
ми програємо і виграємо разом».

■ ФУТБОЛ

«І перші стануть останніми»
Перед українським «класико» його учасники зазнали різних за присмаком поразок у Лізі чемпіонів
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Результати, котрих на старті групового етапу Ліги чемпіонів досяг донецький «Шахтар», виглядали багатообіцяючими. Узявши чотири очки
в матчах iз «Реалом» та «Інтером», iз великим турнірним
оптимізмом «гірники» чекали й на зустріч iз «Боруссією»
з Менхенгладбаха, небезпідставно сподіваючись після
матчу на НСК «Олімпійський» зміцнити своє лідерство
в квартеті. У цьому контексті пропущений «помаранчевочорними» уже на восьмій хвилині гол більшою мірою сприйнявся як випадковість. Але
коли у ворота молодого Анатолія Трубіна голи посипалися немов із рогу достатку, стало зрозуміло, що з командою
Луїша Каштру відбувається
щось незрозуміле. Загалом за
спиною талановитого 19-річного голкіпера опинилося аж
шість голів. «Сьогодні у нас не
було команди. Провели жахливий, дуже слабкий матч, не
створивши супернику жодних
проблем. Мене жодним чином
не здивувала «Боруссія», сюрпризом стала гра моєї команди», — заявив португальський
очільник «Шахтаря».
За словами Каштру, 0:6 —
це цілковите приниження для
«гірників». Утім португалець
наголошує, що після цього
фіаско турнірна боротьба для
донецького клубу не завершилася. «Будемо боротися до кінця», — каже португалець, команда котрого опустилася на

Ліга чемпіонів. Еліт-раунд. 3-й
тур. Група В. «Шахтар» (Україна) —
«Боруссія» (М, Німеччина) — 0:6,
«Реал» (Іспанія) — «Інтер» (Італія)
— 3:2.
Турнірне становище: «Боруссія» (М) — 5, «Шахтар», «Реал» —
4, «Інтер» — 2.
Група G. «Барселона» (Іспанія)
— «Динамо» (Україна) — 2:1 (Мессі, 5 (пен.); Піке, 65 — «Циганков,
75), «Ференцварош» (Угорщина) —
«Ювентус» (Італія) — 1:4.
Турнірне становище: «Барселона» — 9, «Ювентус» — 6, «Динамо»,
«Ференцварош» — 1.

❙ Кремезні футболісти «Боруссії» з Менхенгладбаха відверто познущалися над «Шахтарем» у Києві.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
другу позицію в квартеті і з не
надто приємними емоціями тепер готується до українського
класико з «Динамо», що відбудеться 8 листопада в Києві.
Перед принциповим поєдинком на внутрішній арені
за плечима у динамівців буде
також програний поєдинок
Ліги чемпіонів, утім невдача
команди Мірчi Луческу в Бар-

селоні сприймається зовсім
по-іншому. Румунський керманич «біло-синіх» каже, що
в матчі проти «Барселони» на
«Камп Ноу» його підопічні показали дуже хороший футбол.
І це при тому, що через велику кількість інфікованих коронавірусом до Барселони Луческу не повіз цілу низку ключових виконавців.

Окрім польових гравців Миколенка, Караваєва та Шапаренка, поза грою коронавірус
залишив і двох основних воротарів — Бущана та Бойка. Дехто думав, що в своєму дебютному поєдинку в Лізі чемпіонів
18-річного Руслана Нещерета
може спіткати доля «гірника»
Трубіна і від «Барселони» він
отримає не менше, ніж його

донецький візаві в матчі з «Боруссією».
Утім, незважаючи на швидко пропущений від зіркового Ліонеля Мессі (з пенальті)
м’яч, представник динамівської «молодіжки» видав дуже
пристойний матч, у якому,
окрім двох пропущених голів,
він також здійснив і 12 «сейвів».
Після гри Мірча Луческу назвав Нещерета та Віктора Циганкова (автора динамівського гола у ворота «каталонців») кращими гравцями матчу, в якому, на думку
керманича «гранатово-синіх»
Рональда Кумана, динамівці були дуже близькими до
нічиєї. Однак від іміджевих
та очкових втрат іспанського гранда врятував німецький
воротар Марк-Андре Тер Штеген, якого місцева преса назвала головним героєм матчу. ■

■ ВОЛЕЙБОЛ

За зачиненими дверима
Краща чоловіча волейбольна команда України
з поразки розпочала свою єврокубкову кампанію
Григорій ХАТА
На відміну від найсильнішої жіночої
команди країни з Южного, котра нинішній єврокубковий сезон розпочала з Ліги
чемпіонів, лідер українського чоловічого волейболу — «Барком-Кажани» — для
своєї нової міжнародної кампанії обрав
скромненький Кубок Виклику. Щоправда, особливого захоплення у вболівальників їхній старт у турнірі не викликав.
У першому матчі 1/16 фіналу європейського «Челенджера» проти румунського «Динамо» львівська команда зазнала домашньої поразки — 2:3. Вигравши
два перші сети, підопічним Угіса Крастіньша не вдалося довести справу до логічного завершення.
У якийсь момент «кажани» втратили
переможний темп, а можливостей, які б
дозволили його повернути, у господарів
не знайшлося. Зазвичай у непрості моменти дуелі команді-господарці на допомогу приходять уболівальники. Проте домашній матч проти «динамівців»
із Бухареста у львівському спорткомплексі «Галичина» проходив за зачиненими дверима. Через суворі коронавірусні

обмеження до залу не пустили ні вболівальників, ні пресу. І хоча наставник
«Баркома» наголошував, що відсутність уболівальницької підтримки ніяк
не вплине на гру його команди, із глядачами на трибунах, думається, «кажанам» можна було б досягти трохи кращого результату.
Наступного тижня на команду Крастіньша чекає матч-відповідь. За цей час
гра українського чемпіона навряд чи
зазнає принципових змін. Однак роботу над помилками Угіс Крастіньш точно проведе й у Бухаресті «кажани» зможуть утримувати ігрову концентрацію
впродовж усього матчу, без якої відіграти негативну фору й пробитися до наступного етапу буде просто неможливо.
Щодо єврокубкової кампанії южненського «Хіміка», то повторити минулорічне досягнення й пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів найсильнішій команді української жіночої суперліги не вдалося.
Подолавши в першому раунді кваліфікації «Прометей» із Кам’янського, в наступному колі відбору волейболістки з
Южного поступилися італійській «Скан-

❙ Без підтримки своїх уболівальників «Барком-Кажани» у першому матчі 1/16 Кубка
❙ виклику поступився чемпіону Румунії.
❙ Фото з сайта kazhany.lviv.ua.
■ ТАБЛО
діччі». За два матчі український чемпіон не зміг узяти у потужного суперника жодного сету, після чого перемістився до турніру нижчого рангу — Кубка ЄКВ, де в 1/16 фіналу на українського
чемпіона чекатиме дуель iз турецьким
«Галатасараєм».
Поки ж волейболістки «Хіміка» набувають ігрового досвіду на внутрішній арені, де нещодавно відбулося їхнє
чергове побачення з амбітним новачком

Кубок Виклику. Чоловіки. 1/16 фіналу.
Перший матч. «Барком-Кажани» (Україна)
— «Динамо» (Б, Румунія) — 2:3 (25:22, 25:19,
21:25, 22:25, 9:15).
вітчизняної суперліги — «Прометеєм».
Після поразки в Лізі чемпіонів волейболістки з Кам’янського швидко повернули «Хіміку» боржок, завдавши їм поразки у Суперкубку країни. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Кому і в неволі жити непогано
Як у вітчизняних зоопарках дбають про тварин та долають проблеми, спричинені пандемією коронавірусу

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЛИСТОПАДА 2020

■ ЯБЛУКО ВІД ЯБЛУНІ

Тезка Парижа
Донька Майкла Джексона випустила кліп
Актриса і модель Періс Джексон нещодавно випустила кліп на свою першу пісню
Let Down, а вже 13 листопада вийде її перший дебютний альбом Wilted. Критики
стверджують, що батько 22-річної співачки
був би щасливий і радий успіхам коханої донечки, звісно, якби був живий, адже татусем
«прем’єрки» був всесвітньо відомий співак
Майкл Джексон.
Як не тривіально це звучить, але бути
донькою зірки, та ще й такої, як Джексон, ой
як нелегко. Тезка Парижа — Періс Джексон,
названа на честь цього міста-мрії — у свої 22
пережила і смерть улюбленого татуся, і прискіпливу увагу папараці, і спробу зґвалтування в підлітковому віці, і нерозуміння однокласників. Та найбільше дівчину вибило з
рівноваги чергове звинувачення кілька років
тому її покійного батька у нібито розтлінні
дітей, які проживали в їхньому маєтку «Неверленд». Це все вилилося в чергову спробу
суїциду Періс, на щастя, невдалу, проте наслідки цих переживань відбилися на її характері — невпевненість, депресії, як наслідок — вживання заборонених речовин. Їй
шалено не вистачало любові і турботи батька, якого вона втратила в ранньому дитинс-

тві, тож комплекси, пов’язані з цим, вона намагалася притамувати пошуком нового джерела любові. Кілька ранніх романів мало
не закінчилися в результаті заміжжям,
від чого рідні відмовляли її, адже за
посагом Періс могли полювати й
аферисти чи жиголо — щорічно на
власні потреби донька поп-короля (як і два її брати) отримує понад 100 мільйонів доларів, а після досягнення тридцяти років
і взагалі успадкує частку з тепер уже мільярдних статків
(нагадаємо, після смерті мегапопулярного й успішного співака залишилися
мільйонні борги, проте
його творчість і просто ім’я приносить
сім’ї щорічні багатомільйонні прибутки). Та Періс
мало бути лише
донькою поп-ідола й спадкоємицею
сотень мільйонів —
дівчина прагне довести всім
і насамперед собі, що достойна
пам’яті батька. ■
Періс Джексон.

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 9 до 15 листопада
Овен (21.03—20.04). Є перепона, на яку
варто звернути увагу. Це вашi емоції, намагайтеся стримуватися. У декого з вас вiдбудеться
доленосне знайомство.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Телець (21.04—21.05). У вас додасться
домашнiх справ. Тож запасiться терпiнням, оскiльки основна робота ляже саме на вашi плечi.
У вихiднi вiдвiдайте близьких i батькiв.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Близнюки (22.05—21.06). Зiрки обiцяють
стабільність. Ви легко можете витрачатися на дрібницi, ні в чому собі не відмовляючи. Багатьом iз
вас удасться знайти додатковий заробіток.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Рак (22.06—23.07). Варто направити енергію на заняття спортом, бiльше бувайте на свiжому повiтрi. Зустрічайтеся частіше з друзями
та близькими, вiдвiдайте культурнi заходи.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №108

Лев (24.07—23.08). На вас чекає тріумф у
кар’єрі та суспільному життi. Але це не означає,
що потрібно поспішати: робіть продумані кроки,
не залишаючи своєї комфортної зони.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Діва (24.08—23.09). Варто спробувати
щось нове, наприклад зареєструватися на сайті
знайомств і зустріти там свою половинку. У декого з вас романи можуть закінчитися серйозними стосунками.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Терези (24.09—23.10). Зірки нагадують
про мудрість і вміння слухати. Розташовуйте
до себе партнерiв, iдіть на компроміси — зайві сварки нікому не потрібні.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Скорпіон (24.10—22.11). Пам’ятайте, що
шанс до успіху — це комфортні стосунки з начальством і колегами, поважайте їхню думку.
Що стосується грошей, то варто економити.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

Стрілець (23.11—21.12). Звернiть увагу
на потреби близьких людей, iмовірно, вам із
ними буде важко знайти спільну мову. Не провокуйте оточуючих на скандали.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Козеріг (22.12—20.01). Ви нетерплячі
натури, і це призводить до того, що вам хочеться знати все наперед і відразу. Не поспішайте, покажіть найкращі якостi, адже їх у вас
багато.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Водолій (21.01—19.02). Вас чекають завдання від начальства, які буде дуже важко виконати. Тут головне не здаватися, пам’ятайте, що це
допоможе піднятися вам по кар’єрних сходах.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Риби (20.02—20.03). Можливi бурхливі
романи і не менш бурхливі з’ясування стосунків.
Щоб зробити правильний вибiр, прислухайтеся
до власного серця.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11. ■

■ ПОГОДА
7—9 листопада за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв.. Уночi та вранцi
мiсцями туман. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +4...+6 градусiв, удень +9...+11. Пiслязавтра вночi
+4...+6 градусiв, удень +9...+11.

мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi +3...+5, удень +11...+13.
Яремче: вночi +4...+6, удень +12...+14.
Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +13...+15.
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Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

+1...+6
+7...+12

00…00
+1...+6
00…00
+9...+14

+1...+6
+9...+14

00…00
+1...+6
00…00
+7...+12

Інформація
надана
+2...+7 Гідрометцентром
+10...+15
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

По горизонталі:
1. Давній герб Великого
Князівства Литовського — вершник зі щитом на коні, який хочуть собі повернути білоруси.
7. Генеральний писар Війська Запорозького, батько Мотрі,
яку любив гетьман Мазепа. 8.
Солодкий алкогольний напій. 9. «А
вона, а вона сидітиме сумна. Буде
пити — не п’яніти від дешевого вина»
(автор). 10. «Чорна ...» — знак, який
отримав Біллі Бонс із роману «Острів
скарбів» від своїх колег-піратів. 11. Фігурні стовпчики, елемент балюстради.
14. Острів на Дніпрі, де була Чортомлицька Січ. 17. Лісовий дух із козлячими ногами в давньогрецькій міфології.
18. Людина, яка не розрізняє кольори.
19. Один із типів письма в старовинних
рукописах, за яким кожна літера виписувалась окремо, відірвано від сусідніх, прямо і чітко. 20. Вершник, який
під час кориди розлючує бика уколами
списа до того, як вийде тореадор. 21.
Представник козацької старшини на Запорозькій Січі.
По вертикалі:
1. Дерево, листям якого люди
встеляли дорогу Ісусу Христу при в’їзді
в Єрусалим. 2. Давньогрецька богиня Місяця і підземного царства. 3.

Справжнє ім’я Мерилін Монро. 4. Перевертень, міфічна істота, яка може
бути і людиною, і вовком. 5. Комедійний прийом, який полягає в пародіюванні тем, про які говорять піднесено і з
пієтетом. 6. Віршова форма з трирядкових строф, якою написана «Божественна комедія» Данте. 11. Російське місто
неподалік кордону з Харківщиною. 12.
Воскоподібна речовина, з якої роблять
свічки. 13. Французький письменник,
який вінчався в Бердичеві. 15. Підставка для камери чи фотоапарата. 16. Зупинка в поході. 17. Тварина, поширена
в Північній Америці, яка відлякує ворога неприємним запахом. ■
Кросворд №105
від 28 жовтня

■ ПРИКОЛИ
Льотчик, повертаючись iз відрядження, кричить:
— Тут Ту-154, дозвольте приземлитися.
Дружина зі спальні йому у відповідь:
— Тут аеропорт, зробіть іще
одне коло, нехай Іл-62 зможе покинути майданчик.
***
Розмовляють два приятелi:
— Бачу, твоя машина постійно
стоїть біля під’їзду. Нікуди не їздиш,
вона зламалася?
— Розумієш, я так добре її поставив, що боюся, якщо поїду, хтось
місце займе.
***
— Якийсь ти останнім часом

стурбований. Проблеми на роботі?
— Так, працювати змушують.
***
Зустрічаються два чоловiки:
— Іване, а чого це у вас пшениця не росте?
— Бо не сіємо.
— А чого не сієте?
— Бо не росте.
***
Теплохід проходить повз невеликий острiв в океані. На березі бородатий чоловік щось кричить, відчайдушно розмахуючи руками.
— Хто це? — запитує пасажир
капітана.
— Гадки не маю. Щороку, коли
ми тут проходимо, він так само божеволіє.
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