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Друг iз Пущi
Екскерманич незалежної Білорусі Станіслав
Шушкевич — про українсько-російську війну,
чому для Путiна найдешевша зброя — людськi
життя, а також про можливість проведення чесних
виборів у рідній країні за правління «бацьки»

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24,315 грн
1 € = 26,761 грн
1 рос. руб. = 0,378 грн

№ 128 (5585)

■ РИМА ТИЖНЯ

Добром на добро
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Ти знаєш — був День Доброти
На тижні, що кане за обрій.
І, певно, був добрим ти,
Й до тебе усі були добрі.
Вогонь доброти щоб не гас
У кухні понад плитою,
Для тебе і ціну на газ
Підвищили з добротою.
Ми звичні, ми люди прості.
Не вперше нам дно пробивати.

❙ Станіславу Шушкевичу болить те, що відбувається в Україні. Але тут він хоче запозичити досвід проведення прозорих демократичних виборів.
❙ Фото Івана ЛЕОНОВА.

І землю по доброті
Нам будуть тепер продавати.
Час непомітно сплива,
І стільки вже ліній перейдено.
Вже осінь вступила в права,
Потрохи посипався рейтинг...
Тож на трудовім посту
Свою обіймай посаду,
Плекай у собі доброту
Й не думай погано про владу!

» стор.
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ІнФорУМ
Джозеф Пеннінгтон

«Ці катери розширять оперативні можливості українського флоту і підвищать
потенціал реагування для захисту суверенітету і територіальної цілісності».

старший радник голови дипломатичної
місії США в Україні

■ ДОПОМОГА

■ НА ФРОНТІ

Три плюс три

Живи, полковнику

ВМС України поповняться
шістьма американськими
патрульними кораблями

Під час огляду передових позицій підірвалися
на міні командир 128-ї гірсько-штурмової бригади
та супроводжуючий його офіцер

Тарас ЗДОРОВИЛО

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Військово-Морські сили України суттєво підсилюють свою міць, поповнюючись військовими
катерами як власного виробництва, так і американськими. Як заявив заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко
під час офіційної церемонії прийняття двох американських катерів класу Island, які Сполучені
Штати передали Україні, «ВМС України отримають три кораблі до кінця поточного року і три —
до кінця наступного».
Так, 13 листопада до вітчизняних Військово-Морських сил офіційно прийняли пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко»,
яке передало військовим комунальне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба». «Таких успішних історій має бути більше,
а результати повинні бути більш вагомими. І це
не просто слова. Уже до кінця цього року ми плануємо завершити випробування і ввести до складу Військово-Морських сил ще три бойові кораблі
від національного виробника. Щонайменше така
ж цифра в наших планах і на 2020 рік. Для цього
є і політична воля, і державні ресурси», — зазначив Петренко.
У цьому році планується прийняти на озброєння два десантно-штурмові катери (виготовлені в
Києві) проєкту 58503 «Кентавр» та один малий
броньований катер проєкту 58155 «Гюрза-М».
Саме два такі катери Росія захопила восени 2018
року, коли українські військові йшли з Одеси в
Азовське море.
У свою чергу, старший радник голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон заявив під час офіційної церемонії прийняття двох перших катерів класу Island (колишніх
USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond
(WPB-1323), що ще три катери цього ж класу отримають ВМС України від Сполучених Штатів
Америки, про що Україна домовилася ще в 2014
році.
«Ці катери розширять оперативні можливості
українського флоту і підвищать потенціал реагування для захисту суверенітету і територіальної
цілісності. Катери також забезпечуватимуть ситуативну обізнаність поблизу берегової лінії і допоможуть боротися з контрабандою», — деталізував Пеннінгтон. Коли судна стали українськими,
вони отримали назви Р190 «Слов’янськ» і Р191
«Старобільськ». США передали їх Україні за програмою «Надлишкове оборонне обладнання».
Тож три нові катери класу Island будуть невдовзі передані Україні від Берегової охорони
США за тією ж програмою — це будуть USCGC
Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB1331) і USCGC Kiska (WPB-1336).
Наша країна отримала катери безплатно, але
заплатила за їх перевезення і переобладнання.
Особовий склад пройшов навчання у Сполучених
Штатах. В Одесі два катери вже виходили у відкрите море. Загалом, за офіційними підрахунками, обсяг американської допомоги для України
становить 1,6 мільярда доларів.
Нагадаємо, що всього в 1985—1992 роках для
Берегової охорони Сполучених Штатів Америки
збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37
із них продовжують службу в Береговій охороні
США, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Риці. Додамо, що цьогоріч у
вересні в США відбулася церемонія випуску 32
українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони США в місті Балтімор, штат Меріленд. ■

За минулі дві доби офіційно зафіксовано 33 випадки порушення режиму вогню збройними формуваннями
Російської Федерації та їхніми посіпаками. Навіть ця статистика свідчить про збільшення кількості обстрілів. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил iз заборонених Мінськими домовленостями
мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, із
гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР).
На донецькому напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік
Невельського, Славного, Лебединського, Новоселівки, Новотроїцького, Пищевика, Пісків, Верхньоторецького,
Березового, Красногорівки, Мар’їнки,
Тарамчука.
На луганському напрямку в зоні
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник вів обстріли поблизу Хутора Вільного, Луганського, Новолуганського,
Зайцевого, Оріхового, Новотошківського, Світлодарська, Шумів, Троїцького, Південного, Золотого (поза межами
ділянки розведення).
За повідомленням штабу ООС, 12
листопада поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил. Як пізніше стало

відомо, поранення отримали командир 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов
та ще один офіцер бригади.
Близький до керівництва Генштабу журналіст Юрій Бутусов написав
на своїй сторінці у соціальній мережі
«Фейсбук»: «...Комбриг 128-ї бригади
Євген Коростельов проводив особистий
огляд передових позицій у районі села
Новотроїцьке Донецької області. Полковник Коростельов у складі невеликої
групи військовослужбовців прямував
з одного взводного опорного пункту в
інший, пересувалися по передньому
краю. Приблизно о 16.00 під час руху
пролунав вибух. У результаті підриву
на міні поранені були двоє — комбриг
і офіцер, який його супроводжував. Євген знайшов сили подати знак, де він
перебуває, його винесли, евакуювали
в найближчу міську лікарню».
«Коростельов отримав важкі поранення обох ніг. Характер підриву вказує на мінно-вибухову травму», — зазначив Бутусов, вказавши на те, що
має відповідне фото.
Поранених було негайно доставлено до лікарсько-сестринської бригади
Волноваської районної лікарні, де їм
надали кваліфіковану медичну допомогу.
Сайт «Новинарня» повідомив, що,
за словами представників пресслужби
ООС, підрив стався під Новотроїцьким.
Це фактично за 10 кілометрів від зони
розведення військ.
За інформацією «УМ», наразі ком-

бриг перебуває у Харкові в госпіталі.
Його стан вранці в четвер оцінювався
як украй важкий.
Українська сторона СЦКК повідомила про черговий обстріл із боку
збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, за напрямком Доломiтне — Новолуганське здійснено обстріл території ТОВ «Бахмутський аграрний союз» (далі — БАС) із застосуванням зброї різного типу, зокрема
РПГ-7 та СПГ-9М. Спостережна група
«Світлодарськ» української сторони
СЦКК провела фотофіксацію за фактом обстрілу території БАС, розташованої в межах населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. На відстані близько 15
метрів від приміщення для утримання
тварин знайдено хвостову частину від
пострілу РПГ-7, а на узбіччі технічного
проїзду до цеху відтворення поголів’я
знайдено хвостову частину від пострілу СПГ-9М.
Унаслідок обстрілів руйнувань
об’єктів інфраструктури БАС та постраждалих немає.
До речі, 12 листопада оперативні
співробітники Державної фіскальної
служби України, які включені до складу Об’єднаних сил, спільно з військовослужбовцями прикордонної служби на
КПВВ «Станиця Луганська», припинили чергові дві спроби ввезення з непідконтрольної території значних сум
готівкових коштів. Під час огляду речей мешканця Луганської області 1985
року народження, який пішки переходив КПВВ iз міста Луганськ до Станиці Луганської, у прихованому подвійному дні рюкзака виявлено два мільйони гривень.
Цього ж дня інший 43-річний мешканець Луганської області спробував
уникнути контролю й перенести через
КПВВ iз непідконтрольної території
ще 745 тисяч гривень готівки.
В обох випадках, для прийняття рішення згідно з чинним законодавством, згаданих осіб затримано до
з’ясування обставин. ■

■ УПІЙМАЛИСЯ!

Із кар’єру —
в кримінал
Цегельники незаконно навидобували
корисних копалин
на 7 мільйонів гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Служба безпеки України зупинила в Черкаській
області нелегальний видобуток і тіньовий обіг корисних копалин, який завдав мільйонних збитків державі.
Як повідомили «Україні
молодій» у черкаському обласному управлінні СБУ,
оперативники спецслужби
задокументували, що топменеджмент приватного цегельного заводу продовжував видобуток корисних копалин у державному кар’єрі

після закінчення дії дозвільної документації. Завдяки
цьому ділки виробляли готову продукцію, яку реалізовували по всій території
України.
«За попередніми підрахунками, вартість завданих
державі збитків становить
понад 7 мільйонів гривень.
До того ж видобуток копалин відбувався у кар’єрі з неукріпленою горловиною котловану, де спостерігаються
зсуви ґрунту. Це створювало загрозу життю і здоров’ю
людей, які проживають поблизу кар’єру», — наголошують правоохоронці.

❙ Незаконно виготовлена цегла була готова до реалізації,
❙ та прийшли оперативники.
❙ Фото надане пресслужбою СБУ в Черкаській області.
Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську
документацію,
носії електронної інформації, чорнову бухгалтерію,
що підтверджує протиправну діяльність приватних цегельників.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання
повноваженнями) Кримінального ко-

дексу України, тривають
слідчі дії.
Вирішується питання
щодо оголошення топменеджерам цегельного заводу про підозру у вчиненні
злочину.
Викриття протиправної
діяльності здійснювалось
спільно з черкаською поліцією під процесуальним
керівництвом прокуратури Черкаської області. ■

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

Близько

900 тис.

українських
заробітчан

Понад 140 тис.

148

дітей

115

українців

60%

залізничних

переслідує Росія за поліквитків
працюють у Пользагинуло в ДТП
тичними звинуваченнями,
пасажири купують
на українських дорогах з початку розповіла уповноважена Верховної Ради через інтернет, цитує пресслужба
щі, повідомив заступник директора департаменту економічного росіян
Укрзалізниці голову компанії Євгеаналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський.
РФ переселила до окупованого Криму, кон- року, інформує пресслужба Нац- з прав людини Людмила Денісова.
поліції.
статують в МЗС України.
на Кравцова.

ІнФорУМ
Світлана МИЧКО
Кілька років тому громадські активісти Тернополя разом із
митцями та місцевими підприємцями започаткували унікальний
проєкт «Тернопіль у бронзі», покликаний повернути жителям міста найвідоміші архітектурні споруди минулого. Перший бронзовий макет, який з’явився в центрі
міста, відтворював навіть не одну
якусь будівлю, а цілу центральну
частину міста початку минулого
століття в мініатюрі.
Він став першим пам’ятником
такого роду в Україні, схожим на
відтворені у бронзі європейські
Мюнхен, Гамбург i Варшаву. Наступною стала бронзова мініатюрна копія величного костелу Матері Божої Неустанної Помочі,
зруйнованого за часів радянської влади. Відтак на одній із центральних вулиць урочисто встановили бронзовий макет першої
тернопільської гімназії, яку нещодавно доповнено оригінальним пам’ятним знаком, присвяченим усім її відомим випускникам. А вже найближчої, 17 листопада, неділі на головній вулиці
міста Руській, біля морфологічного корпусу медичного університету, постануть бронзові мініатюрні копії ще двох відомих історичних об’єктів — єврейської синагоги та Ринкової площі.
Відтворення колишнього Тернополя у бронзі — справа недешева, тож частину коштів виділяють із бюджету, а частину жертвують меценати. ■
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

■ МОДЕРНІЗАЦІЯ

Машина часу

Мікроскоп
на мільйон

На тернопільських вулицях продовжують з’являтися
будівлі, яких давно нема

Біологи Національного
університету імені
Каразіна отримали
для наукової роботи
прилад світового рівня
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

❙ Бронзова копія першої Тернопільської гімназії з пам’ятним знаком її випускникам,
❙ який відкрито нещодавно.
❙ Фото з сайта zz.te.ua.
■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Ірина КИРПА
Синоптики попереджають, що в усіх
регіонах очікується штормовий вітер, а
в центральній i західній частинах країни місцями пройдуть дощі зі снігом.
Після аномально теплого «бабиного
літа» на початку листопада, коли температура повітря в південних регіонах
сягала рекордних 20-21 градусів тепла,
до нас прийшло більш відповідне осінньому сезону похолодання.
І якщо до кінця тижня температура
повітря вдень доходитиме до плюс 8-12
градусів (а на півдні та заході країни —
до плюс 13-19 градусів тепла), то вже з
понеділка повітря прогріється не більше, ніж до 5-8 градусів.
«Вітер посилиться до штормових значень: він видуватиме залишки тепла та
знижуватиме температуру повітря протягами навіть у квартирах, — попереджає народний синоптик Наталія Діденко. — Найближчими днями на сході України вночі «вріже» до 5-8 градусів морозу. Трохи тепліше буде в інших регіонах,
де температура повітря вдень прогріватиметься до 5-9 градусів тепла, а вночі
опуститься лише до 0 градусів».
Рясні опади прилетять до нашої країни з південної Європи вже на початку наступного тижня, проте їх тривалість буде

У погодному сумБУРІ
З Європи в Україну суне циклон: штормовий вітер
та мокрий сніг накриють половину країни
короткою, не більше 1-2 днів, після чого
прийдуть нічні заморозки, а ранкові тумани порозганяє шквальний вітер.
Найактивнiше дощі атакуватимуть
Закарпаття та прикарпатські області
нашої країни, але дістанеться й центральній частині, тому мешканцям Києва, Житомира, Білої Церкви та міста
Черкаси потрібно тримати парасольки
напоготові.
Найтепліше традиційно буде на півдні України, хоча мешканцям Одеси,
Миколаєва та Херсона доведеться пережити досить тривалий i неприємний період ранкових туманів i нічних штормових вітрів.
«Купа циклонів та атмосферних
фронтів зараз гуляють по Європі. Після
того, як закінчаться дощі, розгуляється осінній вітер, будьте обережні при
штормових південно-східних поривах,

— застерігає Наталія Діденко, особливо підкреслюючи, що вже з 20 листопада нічні заморозки надійно візьмуть у
полон усю Україну».
Згідно з прогнозом синоптиків, календарна зима прийде до нашої країни
трохи раніше терміну: вже з 20 листопада вночі очікується від 4 до 6 градусів
морозу, а вдень не більше 3-5 градусів
тепла.
А от перший сніг мешканці України
побачать 22-23 листопада, та, на жаль,
він дуже швидко розтане, адже вже з
23-24 листопада очікується двотижневе потепління, коли й удень, і вночі
на нас чекатиме плюсова температура
повітря.
Справжня зима дістанеться вже ближче до 12 грудня, коли майже по всій
Україні пройдуть снігопади та встановиться міцний мороз. ■

нципових опонентів iз Києва. Водночас у Болгарії
перервалася триматчева переможна серія лідера
квартету. Несподівана поразка чемпіона Білорусі
«Левські» з Софії серйозним чином загострила боротьбу за другу прохідну перепустку до наступного раунду, за котру тепер боротимуться одразу три
команди.

тренера. Після шостої поразки в суперлізі вже під
орудою нового очільника — тимчасового виконувача обов’язкiв головного тренера Ростислава Ланевича — найсильніший чоловічий гандбольний
клуб країни зазнав невдачі в SEHA-лізі, поступившись потужному «Вардару» з Македонії, котрий,
до слова, є чинним переможцем ЛЧ.
SEHA-ліга. Група А. 7-й тур. «Вардар» (Македонія) — «Мотор» (Україна) — 44:37.
Турнірне становище: «Вардар» — 18, «Мотор» — 15, «Войводина», «Татран» — 12, «Нексе»
— 6, Пекінський спортивний університет — 0. ■

■ СПОРТИВНА ХРОНІКА
Баскетбол
Кубок Європи. Група F. 4-й тур. «Дніпро» —
«Київ-Баскет» — 79:76 (Закурдаєв (13), Корнієнко (12) — Шеперд (17), Близнюк (16)), «Левськi» (Болгарія) — «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) —
75:64.
Турнірне становище: «Цмокі-Мінськ» — 3
перемоги/1 поразка, «Київ-Баскет», «Левськi» —
2/2, «Дніпро» — 1/3.
Після трьох поспіль поразок «Дніпро» здобув
свою першу перемогу в груповому раунді КЄ, здолавши вдома в українському «дербі» своїх при-

Гандбол
Незадоволене результатами команди в Лізі
чемпіонів керівництво запорізького «Мотора»
звільнило Миколу Степанця з посади головного

Студенти-біологи Каразінського університету відтепер працюватимуть з
унікальним флуоресцентним мікроскопом фірми Leica Microsystems GmbH, що
визнана провідним виробником новітніх
оптичних приладів. Вартість технічної
новинки перевищила мільйон гривень.
Гроші на оновлення науково-дослідної
бази вишу були виділені за сприяння
Міністерства освіти і науки України в
рамках спеціальної державної програми. «Мікроскоп дозволяє вирішувати
широкий спектр актуальних наукових
питань, зокрема реалізовувати сучасний метод розпізнавання хромосом FISH
(Fluorescence in situ hybridization) —
флуоресцентну гібридизацію за місцем, — повідомила пресслужба навчального закладу. — Суть цього методу полягає у введенні спеціального барвника
в певні ділянки хромосом, опроміненні їх ультрафіолетом і реєстрації вторинного випромінювання, після чого
мікроскоп дає змогу зробити якісні фотографії отриманої ситуації».
Прилад оснащений камерою високої
роздільної якості, комп’ютером зі спеціалізованим програмним забезпеченням, а також широким набором фільтрів. Це дозволить використовувати
його не лише як звичайного оптичного мікроскопа, а й для розв’язання нових наукових проблем. Йдеться, зокрема, про вивчення трансформації хромосомного набору міжвидових зелених
жаб для того, щоб зрозуміти, як клітини живого організму можуть змінювати
свою спадкову інформацію.
Технічна новинка настільки унікальна для Харкова, що університет готовий відкрити доступ до неї фахівців з
інших навчальних та наукових закладів
міста. За експлуатацію приладу відповідатиме лабораторія популяційної екології амфібій, керівником якої є професор
зоології та екології тварин біологічного
факультету Дмитро Шабанов. Аспіранти та студенти також отримають можливість використовувати сучасні методи досліджень для своїх наукових робіт.
Це стане хорошою підтримкою початку
їхньої кар’єри.
До речі, флуоресцентний мікроскоп
не єдиний сучасний прилад, що був
придбаний Каразінським університетом, адже за останні кілька років тут на
модернізацію наукового устаткування
витратили понад 30 мільйонів гривень.
Для українських університетів це безпрецедентні інвестиції у матеріальнотехнічну базу. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений студенський квиток, виданий Національною музичною академією ім. Чайковського на прiзвище
Гафича Максима Ярославовича, вважати недійсним. ■

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

46%

українців

7,2%

української

54 %

українців

Майже у 4

рази

На 1/4

зріс

спілкуються вдома укпроти продажу земзбільшилася частка ропотік українських тутериторії
раїнською мовою, згідно з результатами перебуває під окупацією Росії, повідомив лі сільськогосподарського призначен- сійської мови в українських телеефірах, заявив коор- ристів до Єгипту і ОАЕ цьогоріч, констатує
аналітичного огляду руху «Простір свобо- політичний директор МЗС України Олек- ня, свідчить соціологічне опитування динатор проєкту «Становище української мови» Сер- президент Української асоціації туристичди».
сій Макєєв.
компанії Research&Branding Group.
гій Стуканов
них агенцій Антон Рудіч.
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■ КОЛІЗІЇ

Тетяна ПАРХОМЧУК

Політичні дороги в нашій країні аж ніяк не кращі «легендарних»,
відомих усім водіям, ділянок автомагістралей: зразка «то яма, то
канава», де гравіцапа (космiчний корабель iз фiльму «Кiн-дзадза». — Ред.) стає мрією ледь не кожного учасника дорожнього
руху, особливо наприкінці зими.
Тому ремені безпеки, аби не нашкодити власній країні й не вилетіти передчасно або від непродумано непередбаченої турбулентності, або від прогнозовано збожеволілого автопілота, або просто
від нестямної лихоманки драйву владної вседозволеності, або від
запаморочення на висоті владних крісел, для політиків сьогоднішньої української конфігурації як у парламенті, так і на інших
щаблях влади — річ украй потрібна. Проте такий інстинкт самозбереження у них відсутній. Присутній інший.

Усе за планом...
І, вочевидь, саме про ремені
безпеки, й у першу чергу іміджевої, як загальної, так і особистої
— ніхто з нинішніх можновладців навіть не замислювався.
Здавалося б, першочерговим завданням, iз точки зору
піару, для команди Зе було не
впасти фейсом у нові латентні
об’єднання, з відкритими i прихованими сателітами східного
агресора. Однак усе, що сьогодні відбувається в державі, все
більше схоже якраз на зворотний напрямок руху, але водночас i з необхідністю зберігати
зносини з іноземними західними донорами.
І проглядається це в обраних
напрямах, що поставлені перед нинішнім урядом. Нагадаємо ті з них, по яких топчуть кабмінівські кроки більше двох місяців своєї роботи.
По-перше, забезпечити безперебійну сплату зовнішніх боргів: для цього в уряді «технократів», iмовірно, і залишили
міністра фінансів часів Кабміну
Володимира Гройсмана Оксану Маркарову як гаранта таких
виплат. Якщо у когось із можновладців виникне ідея «кинути» кредитора, то без міністра
фінансів таку ідею реалізувати
неможливо.
По-друге, розпродати державні підприємства, включаючи «Нафтогаз», Укрзалізницю, Укрпошту та інші, всього
— 3600 підприємств.
По-третє, виконати Мінські угоди, що в перекладі з мови
сьогоднішньої влади на мову державної логіки й здорового патріотичного егоїзму означає — капітулювати перед Росією. Ясно,
що реалізація такої програми
несе в собі серйозні ризики. Насамперед iз боку ветеранів російсько-української війни. Ймовірно, для нейтралізації таких ризиків в уряді й залишили Арсена
Авакова. Звісно, коли суспільство прийде в рух, доведеться кимось пожертвувати. І ким пожертвують? Напевне, урядом.
Дежавю. Та ж російська школа
— уряд Сергія Кирієнка зразка
1998 року. Його, до речі, також
називали «кіндер-сюрпризом».
Правду кажучи, й до ВР
пройшли декотрі персонажі,
пожертвувати котрими буде не
шкода...
Щодо зазначених планів —
вони й раніше озвучувалися,
наприклад, тими ж соросiвськими «інвестбанкірами», котрі
були міністрами й високопосадовцями двох попередніх урядів
Гройсмана та Яценюка — Наталя Яресько, Айварас Абромавичус, Максим Нефьодов, Юлія
Ковалів та ін.
Ну і, по-четверте. Гірка вишенька на торті — новини, що
з понеділка збурили суспільство: Верховна Рада дала зелене світло ринку землі сільськогосподарського призначення в
Україні. Стає більш очевидним,
що саме для «провернення» цієї
операції й об’єднали міністерства економіки та мінагрополітики.

ПОЛІТИКА

«Купуйте землю,
це товар, котрий більше
не випускають!»
Нагадаємо, що розгляд питання ринку землі в парламенті супроводжувався гострими
скандалами, звинуваченнями,
блокуванням трибуни. Позиції узгоджували майже дві години. У повітрі висіли словесні
й віртуальні списи. Законопроєкт передбачає відкриття ринку землі в жовтні 2020 року. Основний посил незгодних зі сценарієм, за яким усе це «провернули»: ми знову стали за крок до
повної втрати незалежності. Передусім тому, що питання землі
— в сьогоднішньому контексті
війни — проблема національної
безпеки. І ще тому, що крилату
фразу Марка Твена: « Купуйте
землю, це товар, котрий більше не випускають» одні сприймають як негайне керівництво
до дії для ще більшого насичення далеко не слабкого латифундистського організму — накупити якнайбільше української
землі і милуватися рухом комбайнів на власних полях через
супутник, сидячи на яхті десь
в океані. А на селах поставити штамп: приватна власність
і... байдуже, як там ті селяни
і села. Інші — дрібні й середні
сільгоспвиробники, хочуть господарювати в себе вдома. Але у
них серйозні побоювання, ніде
правди діти, — вони не конкурентоспроможні з великими
вітчизняними латифундистами та іноземними інвесторами.
І хоча влада запевняє, що ринок
землі для іноземців може відкритись аж у 2023 році, середній сільгоспвиробник все одно в
програшу перед вітчизняними
агрохолдингами. Цьогоріч ситуація для дрібніших фермерів
погіршилася ще й тим, що закупівельна ціна, скажімо, ку-

Паски небезпеки:
«Батьківщина»
в опозиції
Хиткий час Зе — земельного ринку в Україні

❙ За землю під куполом парламенту розгорнулась безкомпромісна битва.
❙ Фото Укрінформ.
Політичний устрій —
неофеодалізм
Про те, що в Україні існує
негласний консенсус між олігархами (такий собі суспільний
договір по-українськи), і певною
мірою цей хиткий консенсус забезпечує стабільність, якось оминається. Так само, як і подібна
роль змови олігархів у рішенні
про ринок землі.
Наразі звучить лише ім’я Ігоря Коломойського. А він якраз
дав дуже чіткий сигнал світу через іноземні ЗМІ про можливий
розворот курсу України, пропо-

Вони абсолютно щиро вірять, що вони і є держава.
курудзи впала вдвічі порівняно з минулим роком. Грошові
прибутки приносять збитки земельним планам.
За законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі
проголосували у першому читанні депутати з фракції «Слуга народу» та позафракційні.
Це 240 нардепів — 227 списочників та 13 позафракційних депутатів. Проти — 52, утримались — 57, а ще 16 народних
обранців узагалі не голосували. Цікаво, що жодного голосу
«за» не дали фракції «Європейська солідарність» та «Голос»,
які раніше підтримували ідею.
Перші відверто голосували проти, другі — утрималися. Також
повністю проти закону проголосувала фракція «Батьківщина», яка традиційно виступає
за мораторій на продаж землі в
Україні. А після того, коли Рада
таки проголосувала в першому
читанні за законопроєкт про ринок землі, Юлія Тимошенко заявила, що «Батьківщина» переходить в опозицію до влади.

нуючи відмовитись від співпраці
з МВФ і брати гроші в Росії. І таким одним потужним пострілом
бабахнути по пам’яті про всіх, хто
загинув у російсько-українській
війні, й по пошані всіх, хто воював і воює зараз за українську незалежність. Про це він заявив виданню The New Your Times, чим
змусив випасти в осад і закордонних журналістів.
«Люди хочуть миру, добре
жити, вони не хочуть воювати. А
ви, Америка, змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей
на це», — зробив закид олігарх.
Також Коломойський вирішив,
що травма українців від війни з
Росією пройде через 5-10 років.
Ці заяви розлетілись по світових ЗМІ якраз напередодні
(14 листопада) приїзду в Україну місії Міжнародного валютного фонду. І саме в цей день парламент розглядав Бюджет 2020.
Із ким ще пропрацьовано ці
домовленості, ми можемо лише
здогадуватись. А розірвати
цей «олігархічний договір», на
жаль, ще не вистачає у нас полі-

тичної волі й сил.
І хоча голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не
підтримує заяву Коломойського
про дружбу з Росією, але ж куди
йому до і проти українського неофеодалізму?
Якось не віриться у крокодилячі сльози наших олігархів за
нашим же скорботним, убогим
життям. Популізм залишається
одним із серйозних впливів на
свідомість українців і одним із
руйнівних чинників справжньої державності.
Ігор Валерійович вирішив і в
цьому присісти на вуха українців
популізмом? Він — певний знавець цієї справи, щоправда, зразка 90-х, бо теперішні внутрішні
стремління зрослої нації йому
навряд чи зрозумілі.
Кістяк нації, який, можливо, у кількісній меншості, але потужніший інтелектуально, усвідомлює те, що історія і західної
цивілізації, й усього світу є історією лідерства, а не популізму.
Український же варіант популізму — це дерибан бюджету
з місцевим колоритом побутового права. До речі, в любій серцю
Коломойського Росії такого, як
в Україні, презирства популістів
немає. Там жириновські й путіни — майже сакральні ікони.
Олігархи готові вкладати сотні мільйонів у телеканали і телешоу, створюючи для себе і народу ілюзію справжнього життя.
Вони платять стипендії студентам, проводять форуми, стають
«філантропами» і меценатами,
почесними прихожанами чи професорами. Така от цинічна, побудована ними система суспільних
відносин.
Вони абсолютно щиро вірять,
що вони і є держава. Тож чи можна бути впевненим, що вони добровільно відмовляться від знач-

ної стратегічної складової України — землі, значна частина
котрої за всіма моральними сенсами має бути в руках дрібних
та середніх фермерських господарств. Вочевидь, саме для олігархів прописали норму, проти
якої виступає лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Її «бентежить» дозволена межа продажу землі в одні руки — 200-210
тисяч гектарів. За словами Юлії
Тимошенко, прийняття ринку
землі зробить Україну країною
третього світу.

А коні скидають «яблука» в сади
Цинізм став проглядатись ще
чіткіше. «Шановні мешканці!
З понеділка у вашому будинку з
технічних причин будуть відключені гаряча й холодна вода, електроенергія, газ, буде вибите скло,
вийняті двері, а самі ви будете виведені в двір і розстріляні. Просимо вибачення за тимчасові незручності. З повагою, адміністрація». Нормально спрацювала
збірна сила вітчизняної п’ятої колони? Але, що характерно, важливе сільгоспспостереження: і до
зняття мораторію на продаж землі, і після коні як скидали, так і
скидатимуть свої «яблука», необхідні для удобрення землі, в абсолютно рівній, достатній, не залежній від нашої політпорнографії кількості. І це єдине, що виглядає обнадійливо.
Бо й так того лайна достатньо
там, де воно не має бути. Країна,
яка в муках прийшла до висновку, що кругом лайно, — різниця
лише в консистенції, — навряд
чи захоче зануритись по самі
ніздрі й плавати у вигрібній олігархічній ямі імені Зе. Навряд
чи вона хоче поглинати вміст
тієї ями, до того ж, підозрюємо, старанно пропущений через
сито Кремля. ■

ПОСТАТЬ
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■ ПРЯМА МОВА

■ ДО ВЛАДИ ДОСТОЙНИХ
Про Бiлорусь, чеснi вибори i кращого дояра

Друг iз Пущi
Екскерманич незалежної Білорусі
Станіслав Шушкевич — про
українсько-російську війну, чому для
Путiна найдешевша зброя — людськi
життя, а також про можливість
проведення чесних виборів у рідній
країні за правління «бацьки»
Михайло ДОРОШЕНКО,
Іван ЛЕОНОВ

Станіслав Шушкевич увійшов в історію, перш за все, не
стільки через те, що свого часу став першим головою
Верховної Ради незалежної Білорусі, а як один із підписантів Біловезької угоди (разом із президентами України і
Росії — Леонідом Кравчуком і Борисом Єльциним), якою
було остаточно ліквідовано імперію зла — СРСР — у
грудні 1991 року. Незважаючи на поважний вік — рівно
через місяць Станіславу Станіславовичу має виповнитися
85 років, він залишається доволі активним і мобільним.
Зокрема, регулярно відвідує Україну, читає лекції в окремих університетах світу тощо.
Ми зустрілися з паном Шушкевичем під час однієї з таких його поїздок до Києва на цьому тижні. Ексглава незалежної Білорусі знайомий із багатьма старими та новими
політиками України, тож йому цікавий український досвід
проведення чесних виборів і протидії антинародному режиму, адже він мріє про запровадження цього досвіду
на білоруському «застиглому» ґрунті. Тож ми говорили з
ним про українські реалії в умовах неоголошеної війни з
Росією, а також про режим Лукашенка у Білорусі.

«Страна родная»
з імперськими амбіціями
■ Станіславе Станіславовичу, ви регулярно приїжджаєте до України, підтримуєте нашу державу в її
боротьбі з Росією. У вас свiй
бiль за те, що відбувається
в Україні, насамперед, на
Донбасі?
— Ви знаєте, я достатньо
доросла людина і пам’ятаю
свій перший приїзд до Києва. Сталося це в 1954 році, через рік після смерті Сталіна,
коли я перестав бути сином
ворога народу. Я тоді щиро
радів так званому 300-річному ювілею возз’єднання
народів України і Росії. А
вже потім, упродовж багатьох десятиліть, я постійно
думаю про те, що я пережив
украй лицемірні часи. Після
розвалу СРСР я радів за Україну через те, що вона стала
на шлях самостійного розвитку, з поваги до сусідів. Та
у 2014 році почався весь цей
жах, агресія Росії, яку Москва всіляко виправдовує, приховуючи бажання відновити імперію. Все це зруйнувало добросусідські відносини.
І тому я не просто співчуваю, я вболіваю за Україну і
сподіваюся, що буде знайдено спосіб відновити добрі відносини між сусідніми народами. Але не на умовах, коли
один брат старший, а за умови, коли брати рівні. Я на це
сподіваюсь.
■ Ви маєте великий політичний досвід. Як оцінюєте
нинішню ситуацію на Донбасі? Чим, урешті-решт, можуть завершитися наміри
нового політичного керівництва України щодо розведення вiйськ та за будьяку ціну добитися зустрічі з
Путіним у «нормандському
форматі»?
— Відверто кажучи, я не
бачу зараз шляху хоч якогось розв’язання цієї ситуа-
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ції, тому що я не бачу способу
вгамувати імперські амбіції
вашого великого північносхідного сусіда. Показовий
приклад: нещодавно в Росії
святкували 90-річчя Пахмутової. Згадалися слова з
відомої пісні на її музику:
«Была бы страна родная —
и нету других забот»... І дійсно, інших турбот там досі
немає, про людей там мало
хто думає. Бо зараз підтримувати керівника державиагресора може лише народ,
який не мріє про добробут,
як цивілізовані європейські
народи. Байдуже, що «страна родная» є агресором.
Можна поважати російську
інтелігенцію, але ж її політична роль настільки слабка, що люди, далекі від інтелігенції, визначають політику цієї держави. На жаль.

Без повернення Криму
перемога неможлива
■ Оскільки ви стежите
за українськими подiями,
то як оцінюєте нову владу в
Україні? Нового президента, однопартійну монобільшість у Раді, новий Кабмін...
— Ви знаєте, сподіваюся на позитивні зміни в Україні за нового президента
Зеленського на додаток до
попередніх. Бо й попередній період за часів президента Порошенка я вважаю достатньо цікавим, інтенсивним і прогресивним. Чимало хто з моїх знайомих нині
пройшов до Ради. Я, відверто кажучи, не очікував навіть, що люди з сучасним,
прогресивним мисленням
стануть народними депутатами. Вони мені раніше розповідали, які зміни потрібні Україні. Тут ситуація з
демократією в рази краща,
ніж у Росії. Нового президента України вже не можуть
повністю змішати з брудом

❙ Віктора Ющенка та Станіслава Шушкевича поєднує
❙ давня щира дружба.
■ ДОСЬЄ «УМ»
Станіслав Шушкевич народився 15 грудня 1934 в Мінську.
Батько Шушкевича — відомий письменник Станіслав Петрович
Шушкевич, якого в 1930-ті роки було репресовано, а в 1950-ті
роки звільнено.
У 1956 році закінчив фізико-математичний факультет Білоруського державного університету (БДУ), у 1959-му — аспірантуру Інституту фізики Академії наук Білоруської РСР. Доктор фізико-математичних наук (1970), професор (1973), член-кореспондент Національної АН Білорусі (1991). Відомий спеціаліст у царині радіоелектроніки.
У серпні 1991-го перший заступник голови Верховної Ради Білорусі Шушкевич виступив проти ГКЧП, підписав заяву з його засудженням. 9 вересня 1991 року обраний головою ВР Білорусі. 8
грудня 1991 року саме Шушкевич як голова білоруського парламенту поставив підпис під Біловезькими домовленостями.
26 січня 1994 р. Шушкевича знято з посади голови Верховної
Ради Білорусі за результатами роботи парламентської комісії, яку
очолював Олександр Лукашенко. У червні 1994-го брав участь у
президентських виборах, отримав у першому турі близько 10% і
не вийшов у другий тур, у якому переміг Лукашенко.
Із 1998 року активний діяч білоруської опозиції, роками був
головою партії «Білоруська соціал-демократична громада».
такі пропагандисти дурних
методів телеефіру, як Кисельов і Соловйов. Усе, що їм
вдається нині, так це «зіграти» на якихось дрібницях,
виколупати родзинки з булки, не більше. Тому я хочу,
щоб ви перемогли, і сподіваюся, що ви переможете.
■ Якщо говорити про перемогу України, як вважаєте, чи надовго затягнеться
цей процес?
— Думаю, затягнеться.
Ви не вважатимете перемогою лише повернення Донбасу, без Криму. Так само і
Росія категорично не мислить себе без Криму. Це болюче питання. І якоїсь поради я тут не можу дати. На
службі обох сторін будуть
політологи та історики тощо,
це буде довга розмова. Одна
людина, така, як Путін,
може багато шкоди наробити, а на виправлення потрібні роки. Ми зрозуміли свого
часу, хто такий Сталін і що
таке сталінізм. І я, навіть незважаючи на те, що мій батько свого часу був репресований, довгий час був людиною
прокомуністичних поглядів!
Ось і нині подивіться, скільки в Росії навіть представників інтелігенції підписується
під зверненнями на підтримку анексії Криму. Я жахнувся, бо серед них є й мої знайомі! Тож у найближчі роки ворожнеча між українським і

російським народами нікуди
не подінеться.

Мінський формат
безперспективний
■ У цьому зв’язку, якою
ви бачите роль Білорусі? Усі
ці робочі зустрічі в Мінську,
врешті-решт Мінські угоди
підписані у вашій столиці
тощо.
— Мінськ — це майданчик, який географічно
близький до регіону, де відбувається збройний конфлікт. Не більше. Тому що
жодного
авторитетного
впливу господаря місця немає і бути не може. Тому що
наш президент Лукашенко
є сатрапом Росії. Що Путін
йому скаже, те він і зробить.
Давайте будемо казати це
прямим текстом: він є антибілоруським президентом. І
ми, білоруси, живемо в цих
умовах. А народ, особливо
прості люди, переважно введені в оману, що в нас нібито
стабільна ситуація. Але всі
забувають, що найстабільнішим місцем є цвинтар.
Тому я в усіх ініціативах по Донбасу, народжених у Мінську, не бачу перспективи. Як не очікую на
серйозні зміни i після зустрічі в «нормандському форматі». Росія, на мою думку,
має бути не лише учасником
перемовин, а й суб’єктом,
який має відповідати за свої

■ Наразі що вважаєте найактуальнішим для Білорусі?
— У Білорусі є одна проблема: нам потрібні чесні вибори. Так,
це не означає, що до парламенту переважно потраплять порядні
люди. Але з чогось потрібно починати. Бо у нас один і той самий
чоловік роками вважається кращим фахівцем в економіці, хоча не
розуміється на економіці, є кращим у доїнні корів і налагодженні
стосунків з арабськими шейхами. От поїхав наш президент із величезним почтом на тиждень до Об’єднаних Арабських Еміратів.
А ця поїздка коштує дорожче, ніж ті 10 тракторів, які Білорусь в
Емірати продасть. А з цивілізованими країнами контактів немає
взагалі. Останній контакт був із Шираком ще у 2008 році. Тобто
Європа від Білорусі відвернулася. І очікує якихось змін від нас.
Побоююся, що зміни у нас будуть пізно і важко проходитимуть,
як і все, що відбувається на пострадянському просторі. Але нам
усе одно потрібно думати, як унеможливити фальсифікацію наших виборів. Я шукаю ці способи, вони не банальні. У тому числі
йдеться і про консультації в Україні з досвідченими людьми. Тому
я тут, у Києві.
■ Ви — динамічна людина, постійно у поїздках. Але й
тут ви думаєте про чесні вибори у своїй країнi?
— Ще рік тому я очолював опозиційну партію — «Білоруська
соціал-демократична громада». Я достатньо літня людина і давно
хотів знайти молодого наступника. У мене враження, що таку людину знайдено. У нас з’їзд обрав нового голову центральної ради
партії — Сергія Череченя. А я як вільна людина шукаю способи
посилення впливу партії. Ми висунули чимало кандидатів на вибори і бачимо, що ймовірність фальсифікацій результатів виборів
владою достатньо велика. Але сподіваюся хоч на якісь зрушення
у виборчому процесі напередодні виборів президента. Бо це для
нас шанс змінити самозакоханого і малоосвіченого, але дуже грамотного з колгоспних питань, нашого президента на високоосвічену людину і наблизити владу до меритократії, тобто до влади
достойних.
■ Враховуючи таку вашу опозиційну діяльність, чи не отримуєте сигнали від влади щодо необхідності зупинитися?
— Знаєте, влада вже давно мене притиснула. Я — єдиний член-кореспондент Академії наук Білорусі, який не отримує
жодних грошей. Єдиний колишній глава держави, який отримує
пенсію за віком і не отримує жодних надбавок. Тоді як мав би отримувати вп’ятеро більше. А щодо сигналів: ще у 1999 році, коли
я читав лекції у Варшаві, мені зателефонувала дружина і каже:
негайно приїзди до Мінська, тобі прислали запрошення до центру
Вудро Вільсона. І я чотири місяці працював у Вашингтоні. І лише
через сім років після того вона розкрила мені таємницю, що її запросив посол США і попередив про небезпеку для мого життя в
Мінську. І запропонував квитки до США. Думаю, в американців
були дані про те, що я можу зникнути. У нас тоді багато відомих
політиків зникло завдяки так званим «ескадронам смерті». Дехто
втік iз Білорусі й тим самим послабив опозиційний рух. Я ж завжди казав, що не уявляю свого життя без Білорусі, тому й повернувся.
Раніше я активно подорожував світом, постійно читав курси лекцій в університетах Росії, Польщі, Південної Кореї, Японії,
США. Бо потрібно ж працювати через майже нульову пенсію. Зараз курси лекцій уже не читаю, лише окремі «спалахи» бувають.
■ Яким є ваше ставлення до українських ЗМІ?
— Мене жодного разу не підвели українські ЗМІ. Тут прекрасні журналісти, не бояться складних серйозних питань, і тому я
з великим задоволенням контактую з українськими ЗМІ. З журналістами Білорусі контактую в рази менше через заангажованість багатьох владою. Але багатьох знаю, чесні журналісти є й
у нас, хоча й небагато.

дії. Тоді як Росія хоче бути
спостерігачем зі сторони.
Мовляв, це ваш внутрішньоукраїнський конфлікт. Та
припиніть допомагати цим
мерзотним силам на Донбасі
зброєю тощо, і цього конфлікту не буде. Тому що Україна дійсно може вирішити його самостійно, якщо
не буде силової допомоги з
боку Росії, яка найдешевшою зброєю вважає людські життя. Скільки людей загинуло вже на Донбасі з обох
сторін?! Хіба можна дійти до
такого? І подивіться: на території цих хворих владних
утворень ватажки теж знищуються терористичними
методами. В усіх збройних
конфліктах на пострадянському просторі — Грузія, Карабах, Придністров’я, Крим,
Луганськ, Донецьк — усюди учасником є Росія. Назвіть хоча б один конфлікт
без Росії на пострадянському
просторі. Його немає. Тому
все просто: або Росія припинить мріяти про відродження імперії, або це буде продовжуватися.
■ Ви згоднi з тим, що нині
окремі лідери країн з ЄС усе
більше зближуються з Крем-

лем, а українське питання їх
цікавить дедалi менше?
— У Євросоюзі усі ключові питання вирішує Європарламент. Для прикладу: якось я мав честь пояснювати ситуацію з правами
людини в Білорусі євродепутатам від Італії і Греції. І
я думав, що за півтори години з чудовим перекладачем
я їм усе пояснив, але кінцевий результат засвідчив
мені, що ми з ними перебуваємо на різних рівнях політичного та інтелектуального розвитку. Вони не можуть уявити собі, що такий
безмір, який відбувається в
Україні, Білорусі чи в Росії,
можливий узагалі. Тому
відповісти на ваше запитання — чи змінюється підхід
Європи — мені важко. Думаю, що в Європі нині своїх
турбот вистачає, тож глибоко вона не вникає у проблему. Але усі свої проблеми лідери ЄС врегулюють достойними методами. До цього
рівня взаємовідносин ми,
на жаль, ще не доросли. У
Білорусі, наприклад, останні вибори, які визнав цивілізований світ, відбулися ще у
1996 році. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЛИСТОПАДА 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Домашні вогнища»
11.15, 12.05 «Кухня По»
11.50, 14.15 Телепродаж
12.40, 17.10 Пліч-о-пліч
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 «Аромати Шотландії»
15.15, 16.15 Д/ф «Секрети
замків Великобританії»
16.05 Про що співає Європа.
Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.40 Тема дня
19.30 «Я — Бот»
20.30 «Дикі тварини»
21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт
22.15 «Акулячий маг»
22.45 Т/с «Мисливці на
нацистів»
00.05 Телепродаж Тюсо
03.40 Розсекречена історія
04.35 Схеми. Корупція в
деталях
НТН
05.00, 4.45 Top shop
05.25 Х/ф «Святе
сімейство»
07.55, 17.00, 3.20
«Випадковий свідок»
08.35 Х/ф «Білоруський
вокзал»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 Х/ф «Мотель»
03.50 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Неповторна природа.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Вруміз. Мультсеріал
08.00 Новини
08.05 Браво, Шеф!
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати
Південної Африки.
Документальний цикл
09.55 Грозовий перевал.
Художній фільм
11.20 Вони присягнули на
мир і волю. Концертна
програма до Дня
захисника України
14.15 Музеї. Як це працює.
Музей декоративноприкладного мистецтва
14.40 Культура діалогу.
Анастасія Станко
15.10 Елементи.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.40, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку
10»
13.10, 14.10 «Світ навиворіт»
15.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45 Комедія «Свати-6»
21.45 Т/с «СидоренкиСидоренки»
22.45 «Гроші-2019»
00.00 «Дубінізми»
00.50 «Танці з зірками-2019»
04.20 Т/с «Наші пані у
Варшаві»
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 15.15 Невигадані історії
07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00,

18 листопада
ІНТЕР
06.05, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 2.05
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф
«Оксамитові ручки»
13.45 Х/ф «Шалено
закоханий»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Пристрасті за
Зінаїдою»
23.50 Х/ф «Агата Крісті.
Кривий будиночок»
02.50 Т/с «Сусіди»
04.00 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин»
Політика. Соціум

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
12.20, 4.45 Агенти
справедливості
14.20, 15.30, 23.30 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Суддя»
00.45 Телемагазин
02.15 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

5 канал
07.30 Хроніка дня

07.20, 7.55, 10.55, 11.55,

08.00, 8.30, 9.40, 10.00,

НОВИЙ КАНАЛ
03.30, 2.50 Зона ночі
04.35, 5.45 Абзац
05.30 Телекрамниця
06.35, 8.00 Kids Time
06.40 М/ф «Як спіймати перо
Жар-Птиці»
08.05 Х/ф «Амулет
Земномор’я»
11.20 Х/ф «Дракон Піта»
13.20 Х/ф «Людинамураха»
15.30 Х/ф «Доктор
Стрендж»
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
23.50 Таємний агент
01.10 Таємний агент. Постшоу
02.45 Служба розшуку дітей
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони

ICTV
04.45 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Т/с «Відділ 44»
05.50 Громадянська оборона
06.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Не дай себе обдурити
11.10, 13.25 Т/с «Ніконов
і К°»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.20 Х/ф «Маска
Зорро»
16.50 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Багач — бідняк

12.55, 13.55, 14.55,

11.00, 12.25, 13.00,

14.15 Медекспертиза. Поради

21.00, 23.00, 0.00, 1.00,

15.55, 16.55, 18.55,

14.00, 16.00, 17.00,

22.00 Спостерігач

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

22.55, 23.55, 1.10

18.00, 19.50, 0.25, 1.15

23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

21.20 Т/с «Пес»

Погода на курортах

Інформаційний день

03.15 Кіно з Я. Соколовою

22.25 Свобода слова

07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
16.10 Культура діалогу.
Олександра Романцова.
Премія ЄВРОМАЙДАНSOS
16.40 РадіоДень
17.00 Браво, Шеф!
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу. Галаконцерт фестивалю
«Браво, SAX!»
19.20 Лекторій. Музика.
Варіаціі на тему Антоніо
Діабеллі
19.45 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
20.00 Патагонія. Від БуеносАйреса до мису Баїа.
Документальний серіал
про природу
21.00 Новини
21.25 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21.35 Сучасне українське
кіно на UA.КУЛЬТУРА.
MyStreetFilmsUkraine.
Голос українських міст .
студія
21.50 Ма. Фільм Марії
Стоянової
22.10 Гірник. Фільм Марії
Ворончук
22.20 Світлоград. Фільм
Аліни Якубенко
22.35 Я і Маріуполь. Фільм
Пьотра Армяновського
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
00.45 Олександра Андрусик.
Музичне агентство
«Ухо». Як працювати з
сучасною академічною
музикою
01.20 Війна і мир

Прем’єра

07.25, 8.25, 10.50 Огляд преси

09.25, 17.40 Час громади

04.10 Феєрія мандрів

23.50 Т/с «Фантом»

02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Своя земля.
Документальний цикл
02.55 Від композитора до
менеджера. Історія
директора філармонії.
Репортаж Громадського
03.05 Будь у тонусі
03.30 Цікаво. com.
Документальний цикл
04.20 Супер-Чуття.
Документальний цикл
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25, 20.30 Т/с «Брати
по крові»
14.50 Х/ф «Посилка»
16.45 Х/ф «Снайпер»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце
злочину»
01.00 «Облом.UA.»
05.30 М/ф «Зачарований
запорожець»
05.40 М/ф «Вій»

ФУТБОЛ-2
06.00, 3.15 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
07.25 Румунія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
09.10 «AUTO ГОЛ!»
09.25 Хорватія —
Словаччина. Відбір до
Євро-2020 р.
11.10, 19.05 Журнал Ліги
Чемпіонів
11.40, 15.25, 21.25 Yellow
11.50 Люксембург —
Португалія. Відбір до
Євро-2020 р.
13.40 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
14.35 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.
16.30 «Великий футбол»
17.15 Боснія і Герцеговина
— Італія. Відбір до
Євро-2020 р.
19.35 Андорра — Туреччина.
Відбір до Євро-2020 р.
21.35 LIVE. Італія — Вірменія.
Відбір до Євро-2020 р.
23.40 Ірландія — Данія.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
01.30 Греція — Фінляндія.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
04.05 Косово — Англія.
Відбір до Євро-2020 р.

22.40 Планета Земля
02.45 Аджимушкай.
Підземелля смерті
03.35 Таємниці дефіциту

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12.55 МастерШеф
16.35, 18.00 Таємниці ДНК
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.00, 23.45 Хата на тата
21.00 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»

ФУТБОЛ-1
06.00 U-21. Україна — Данія.
Відбір до Євро-2021 р.
07.40, 3.15 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.05 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.
08.55, 14.15, 20.50 Yellow
10.00 «Великий футбол»
10.45 Албанія — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
12.30 Німеччина — Білорусь.
Відбір до Євро-2020 р.
14.25 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
15.40, 22.30
Футбол
NEWS
16.05 Косово — Англія.
Відбір до Євро-2020 р.
17.55 «AUTO ГОЛ!»
18.10 Півн. Ірландія —
Нідерланди. Відбір до
Євро-2020 р.
19.55 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
21.00, 23.40 «Євровідбір
2020. Матч-центр»
21.35 LIVE. Іспанія
— Румунія. Відбір до
Євро-2020 р.
00.10 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
01.25 Швейцарія — Грузія.
Відбір до Євро-2020 р.
03.45 Румунія — Швеція.
Відбір до Євро-2020 р.
05.35 Огляд матчу «Сербія
— Україна». Відбір до
Євро-2020 р.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 1.45 Правда життя
09.30, 0.35 Речовий доказ
10.40, 18.00
Найекстремальніші
11.40, 17.05 Технології їжі
12.35 Брама часу
13.15 Містична Україна
14.05 Скептик
15.05, 23.35 Загадки Всесвіту
16.05 НЛО: секретний архів
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія
21.45 НЛО з минулого

К1
06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»
08.10 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 1.50 Х/ф «Принц і я
3: Медовий місяць»
11.00 Х/ф «Перший пес
держави»
13.00 Х/ф «Бунтарка»
15.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.00 Х/ф «Секс за
обміном»
03.15 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Везунчик»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
15.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля
21.00 Танька і Володька
22.00 Ігри Приколів
23.00 Т/с «Як уникнути
покарання
за вбивство 3»
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЛИСТОПАДА 2019

19 листопада
UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.35, 2.05, 5.20 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Домашні вогнища»
11.15, 12.05 «Тайська кухня»
11.45, 14.15 Телепродаж
12.35, 16.05 Про що співає
Європа. Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу
«Євробачення-2019»
12.40, 15.45 Пліч-о-пліч
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з
Суспільним
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Бюджетники
16.15 Д/ф «Дика Африка.
Слідами білих акул»
17.15, 3.40 Схеми. Корупція в
деталях
18.25, 2.40 Тема дня
19.30, 4.20 #ВУКРАЇНІ
19.55 «Дикі тварини»
20.30 Д/ф «Щоденники комах»
20.45 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 «Акулячий маг»
22.45 Т/с «Мисливці на нацистів»
00.05 Телепродаж Тюсо
04.50 Перша шпальта
НТН
05.45 Х/ф «Відьма»
07.55, 17.00, 3.10
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Акція»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.40 «Таємниці
кримінального світу»
04.05 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Неповторна природа.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Вруміз. Мультсеріал
08.00 Новини
08.05 Браво, Шеф!
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати
Південної Африки.
Документальний цикл
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
11.00 Мегаполіси.
Документальний серіал
11.55 Замки Британії. Довр.
Документальний
серіал «Секрети замків
Великобританії»
12.50 З весною у серці.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
14.10 Лекторій. Поезія. Віктор
Неборак
14.35 Культура діалогу. Галаконцерт фестивалю
«Браво, SAX!»
15.10 Елементи.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»

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»
11.00, 12.25 Т/с «Султан мого
серця»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Пристрасті за
Зінаїдою»
23.50 Х/ф «Афера поанглійськи»
02.35 Т/с «Сусіди»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
12.20, 4.45 Агенти
справедливості
14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Суддя»
23.20 Контролер
01.45 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.25, 10.50 Огляд преси
07.00, 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.25, 7.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 18.55,

5 канал
22.55, 23.55 Погода на
курортах
07.30 Клуб LIFE
07.45 Будівельний стандарт
08.00, 8.30, 9.40, 10.00,
11.00, 12.25, 13.00,

16.15 Культура діалогу. Ілля
Розумейко. Операреквіем IYOV
16.40 РадіоДень
17.00 Браво, Шеф!
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу.
Виставка «Соня
Делоне. ритм кольору»
19.20 Лекторій. Поезія.
Василь Симоненко
19.45 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
20.00 Патагонія. від
Камаронес до
гори Дарвіна.
Документальний фільм
21.00 Новини
21.25 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21.35 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення — 2019
21.45 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА.
Міжнародний
фестиваль «Парк
мистецтв». Сергій
Жадан у супроводі
джазового піаніста
Олексія Боголюбова
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 Едвард Лукас, Наталя
Гуменюк. Нова холодна
війна – хто виграє і як
вона може закінчитися
01.10 Май у Херсоні.
екскурсія містом.
Репортаж Громадського
01.20 Війна і мир
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Вікно в Америку
03.05 Будь у тонусі
03.30 Цікаво. com.
Документальний цикл
04.20 Супер-Чуття.
Документальний цикл
05.10 РадіоДень
05.50 Погода

15.45, 18.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.10 Слідство ведуть
екстрасенси
19.10 Таємниці ДНК
21.00 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
23.45 Один за всіх

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.45, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю
жінку 10»
13.10, 14.10 «Світ навиворіт»
15.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45 Комедія «Свати-6»
21.45 Т/с «СидоренкиСидоренки»
22.45, 0.55 «Міняю жінку-14»
02.35 Т/с «Наші пані у
Варшаві»

СТБ
06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.20 МастерШеф

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 21.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «Гра Ендера»
15.00 Х/ф «Планета мавп»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по
крові»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце
злочину»
22.15 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»
01.00 «Облом.UA.»
04.50 М/ф «Енеїда»
ФУТБОЛ-1
06.00 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
06.50 Італія — Вірменія.
Відбір до Євро-2020 р.
08.35, 14.45 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.
12.15 «Великий футбол»
13.00 Ірландія — Данія.
Відбір до Євро-2020 р.
16.00, 18.20, 20.55, 23.40
«Євровідбір 2020.
Матч-центр»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

16.35 Іспанія — Румунія.
Відбір до Євро-2020 р.
18.50 LIVE. Хорватія —
Грузія. Контрольна гра
19.45 Yellow
21.35 LIVE. Німеччина
— Півн. Ірландія.
Відбір до Євро-2020 р.
00.10 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
02.15 Греція — Фінляндія.
Відбір до Євро-2020 р.
04.05 Люксембург —
Португалія. Відбір до
Євро-2020 р.
ФУТБОЛ-2
06.00, 17.15, 3.15 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
07.25, 9.50 «Євровідбір 2020.
Матч-центр»
08.00 Іспанія — Румунія.
Відбір до Євро-2020 р.
10.20 Півн. Ірландія —
Нідерланди. Відбір до
Євро-2020 р.
12.10 «AUTO ГОЛ!»
12.20, 20.55 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
13.15, 4.05 Італія — Вірменія.
Відбір до Євро-2020 р.
15.00 Журнал Ліги Чемпіонів
15.30 Греція — Фінляндія.
Відбір до Євро-2020 р.

НОВИЙ КАНАЛ
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02.00 Т/с «Ми такі»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 Багач — бідняк
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.25, 13.25 Х/ф «Швидкий
вогонь»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Круті чуваки»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.40 Х/ф «Міст шпигунів»
01.15 Т/с «Фантом»

14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.50, 0.25, 1.15
Інформаційний день
09.25, 17.40 Час громади
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони

14.15 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
22.00 Група продовженого дна
23.15, 2.15, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

18.40, 22.30 Yellow
18.50 LIVE. Чорногорія —
Білорусь. Контрольна
гра
21.35 LIVE. Нідерланди
— Естонія. Відбір до
Євро-2020 р.
23.40 Вельс — Угорщина.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра
01.30 Бельгія — Кіпр.
Відбір до Євро-2020 р.
Прем’єра

11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.00, 0.10 Т/с «Доктор Хто»
15.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
02.15 Т/с «Дорогий доктор»
03.35 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.05, 1.45 Правда життя
09.15, 0.35 Речовий доказ
10.25, 17.50 Найекстремальніші
11.20, 16.55 Технології їжі
12.15 Брама часу
13.05 Містична Україна
13.55 Скептик
14.55, 23.35 Загадки Всесвіту
15.55 НЛО: секретний архів
18.50, 20.45 Секретні території
19.50 Підроблена історія
21.45 НЛО з минулого
22.40 Планета Земля
02.35 Ризиковане життя

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «Крутий пес»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і
Володька
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
15.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля
23.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство-3»
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35 Телекрамниця
05.45, 7.00 Kids Time
05.50 М/c «Том і Джеррі
шоу»
07.05 Т/с «Бібліотекарі»
08.00 Т/с «Цілком таємно»
12.50, 17.00, 19.00, 0.10 Хто
проти блондинок?
14.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
16.00, 21.00 Вар’яти
22.00 Т/с «Перші ластівки»

К1
06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел і решка. Шопінг»

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Триває передплата
на «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.
Розпочалася передплата на «Україну молоду»
на 2020 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 2020 рiк:
на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн. 60 коп., на
квартал — 8 грн. 20 коп., на
півроку — 10 грн. 00 коп., до
кінця року — 15 грн. 30 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Домашні вогнища»
11.15, 12.05 «Тайська кухня»
11.45, 14.15 Телепродаж
12.35, 16.15 Про що співає
Європа. Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
12.45, 20.45 Щоденник
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
13.10 #ВУКРАЇНІ
13.45, 5.00 Пліч-о-пліч
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з
Суспільним
16.25 Д/ф «Дика Африка»
17.30 Наші гроші
18.25, 2.40 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 «Дикі тварини»
20.30 Д/ф «Щоденники
комах»
21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 «Акулячий маг»
22.45 Т/с «Мисливці на
нацистів»
00.05 Телепродаж Тюсо
03.40 «Богдан Гаврилишин.
Місія — Свобода»
04.30 «Січ»
НТН
05.00, 4.45 Top shop
06.05 Х/ф «Мільйони
Ферфакса»
07.50, 17.00, 3.10
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Один шанс із
тисячі»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.40 «Таємниці
кримінального світу»
03.35 «Правда життя»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Неповторна природа.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Вруміз. Мультсеріал
08.00 Новини
08.05 Браво, Шеф!
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати
Південної Африки.
Документальний цикл
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.45, 5.25 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.10, 14.20 «Світ навиворіт»
15.20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45 Комедія «Свати-6»
21.45 Т/с «СидоренкиСидоренки»
22.45, 0.05, 0.55 «Світ
навиворіт»-10:
Бразилія»
01.30 Т/с «Наші пані у
Варшаві»

20 листопада
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»
11.00, 12.25 Т/с «Султан мого
серця»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.50 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Пристрасті за
Зінаїдою»
23.50 Х/ф «Області
темряви»
02.35 Т/с «Сусіди»
03.55 «Орел і решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.35 Полігон

Політика. Соціум

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
12.20, 4.45 Агенти
справедливості
14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Суддя»
23.20 Гучна справа
01.45 Телемагазин
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

5 канал
07.40 Драйв

07.15, 7.55, 10.55, 11.55,

07.00, 9.00, 12.00, 15.00,

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

08.00, 8.30, 9.40, 10.00,

НОВИЙ КАНАЛ
03.40 Зона ночі

04.05 Скарб нації

04.10, 5.15 Абзац

04.15 Еврика!

05.00 Телекрамниця
06.05, 7.35 Kids Time
06.10 М/c «Том і Джеррі
шоу»
07.40 Т/с «Бібліотекарі»

15.00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16.10, 21.00 Improv Live Show
17.10, 19.00 Діти проти зірок

оборона

09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
11.05, 13.20 Х/ф «Круті
чуваки»
12.45, 15.45 Факти. День

23.50 Т/с «Сирена»

13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

01.50 Т/с «Ми такі»

16.35 Х/ф «Ромео повинен
померти»

Міністерства оборони
14.15 Медекспертиза. Поради

14.00, 16.00, 17.00,

22.00 Лінійка документальних

0.00, 1.00, 2.00, 4.00,

22.55, 23.55 Погода на

18.00, 19.50, 0.25, 1.15

11.00 Мегаполіси.
Документальний серіал
12.00 Замки Британії.
Лондонський Тауер.
Документальний
серіал «Секрети замків
Великобританії»
12.50 З весною у серці.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо
13.35 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК
14.10 Лекторій. Музика.
Микола Лисенко. Тарас
Бульба
14.35 Культура діалогу.
Виставка «Соня
Делоне. Ритм кольору»
15.10 Елементи.
Документальний цикл
16.10 Культура діалогу.
Ірина Правило. Джеря.
Завтра буде воля
16.40 РадіоДень
17.00 Браво, Шеф!
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу.
Вистава «Вулкан
пристрасті»
19.20 Лекторій. Література.
Салман Рушді
19.45 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
20.00 Кораловий риф.
мисливці і жертви.
Документальний фільм
21.00 Новини
21.25 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21.35 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення — 2019
21.45 Концерт на
UA.КУЛЬТУРА. Bouquet

05.35, 10.10 Громадянська

22.00 Т/с «Перші ластівки»

15.55, 16.55, 18.55,

Актуально: Економіка.

04.50 Т/с «Відділ 44»

08.45 Факти. Ранок

19.00, 21.00, 23.00,

Інформаційний день

04.30 Факти

13.10 Суперінтуїція

15.15 Невигадані історії

курортах

04.25 Студія Вашинґтон

06.30 Ранок у великому місті

11.00, 12.25, 13.00,

5.00 Час новин

04.20 Служба розшуку дітей

08.30 Т/с «Цілком таємно»

12.55, 13.55, 14.55,

07.10, 8.10, 21.25, 0.10

ICTV

проєктів
23.15, 2.15, 5.15 Машина часу

18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
Прем’єра
22.35 Х/ф «Смерть
Сталіна»
00.30 Спецпроєкт «Революція
гідності. Майдан»

07.25, 8.25, 10.50 Огляд преси

09.25, 17.40 Час громади

03.15 Кіно з Я. Соколовою

07.30 Клуб LIFE

12.30 Брифінг речника

04.15 Феєрія мандрів

01.25 Т/с «Фантом»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

19.50 Італія — Вірменія.
Відбір до Євро-2020 р.
21.35 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру. Прем’єра
22.50, 1.30 «Головна
команда»
23.40 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.
02.25 Ірландія — Данія.
Відбір до Євро-2020 р.
04.10 Греція — Фінляндія.
Відбір до Євро-2020 р.

13.00 Містична Україна
13.50 Скептик
14.50, 23.25 Загадки Всесвіту
15.50, 21.30 НЛО: секретний
архів
18.40, 20.30 Секретні території
19.40 Підроблена історія
22.30 Планета Земля

23.00
23.25
00.15
01.05
01.15
02.00
02.40
02.55

03.05
03.30
04.20
05.10
05.50

Kyiv Stage. Спогади про
Флоренцію. Nota Bene
Chamber Group
Новини
Тема дня
Фатальна жінка Марко
Вовчок. Документальна
програма
Львівські міленіали.
Репортаж Громадського
Війна і мир
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Своя земля.
Документальний цикл
З Мюнхена до Києва.
як Німеччина підтримує
українську культуру.
Репортаж Громадського
Будь у тонусі
Цікаво. com.
Документальний цикл
Супер-Чуття.
Документальний цикл
РадіоДень
Погода

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10.55 МастерШеф
15.35 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
18.55 Битва екстрасенсів
21.00 Т/с «Два полюси
кохання»
23.45 Зважені та щасливі
02.00 «Зважся!»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»
13.00 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
15.10 Х/ф «Збиток»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по
крові»
21.35, 0.05 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»
23.10 Т/с «CSI: Місце
злочину»
01.00 «Облом.UA.»
05.50 М/ф «Ми чоловіки»
ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч
06.05 Болгарія — Чехія.
Відбір до Євро-2020 р.
07.55 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Косово — Англія.
Відбір до Євро-2020 р.
12.05, 18.55 Yellow
12.15 Андорра — Туреччина.
Відбір до Євро-2020 р.
13.55 Албанія — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
16.00, 18.25 «Євровідбір
2020. Матч-центр»
16.40 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до
Євро-2020 р.
19.05 Журнал Ліги Чемпіонів
19.35 «AUTO ГОЛ!»

ФУТБОЛ-2
06.00, 22.10 Огляд 3-го
ігрового дня. Відбір до
Євро-2020 р.
08.05 Хорватія — Грузія.
Відбір до Євро-2020 р.
09.55, 12.25 «Євровідбір
2020. Матч-центр»
10.35 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до
Євро-2020 р.
12.55 Чорногорія — Білорусь.
Контрольна гра
14.45, 20.10 Yellow
14.55 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
16.20 «AUTO ГОЛ!»
16.35, 19.15 «Головна
команда»
17.25 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.
20.20 Вельс — Угорщина.
Відбір до Євро-2020 р.
00.15 Нідерланди — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
02.05 Болгарія — Чехія.
Відбір до Євро-2020 р.
03.55 Бельгія — Кіпр. Відбір
до Євро-2020 р.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00, 1.25 Правда життя
09.10, 0.15 Речовий доказ
10.20, 17.45
Найекстремальніші
11.15, 16.50 Технології їжі
12.10 Брама часу

К1
06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел і решка. Шопінг»
11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.10, 0.10 Т/с «Доктор Хто»
15.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
02.00 Т/с «Дорогий доктор»
03.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Суперкоманда»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і
Володька
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
15.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля
23.00 Т/с «Як уникнути
покарання
за вбивство-3»
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.20
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 13.10, 15.10 Спецпроєкт
до Дня Гідності та
Свободи
10.05 Тема дня
11.00 Д/ф «Одесити на
Донбасі»
12.05 «Дивись українською»
12.35, 16.10 Про що співає
Європа. Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
12.45, 20.45 Щоденник
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
13.55 «Герої не вмирають»
16.20 «Луганський Форпост»
17.30, 22.15 «Майдан
Незалежності — як
символ»
18.25 «Зворотний відлік»
21.25, 2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.45 Т/с «Мисливці на
нацистів»
00.05 Телепродаж Тюсо
02.40 Розсекречена історія
03.40 Разом
04.05 Перша шпальта
04.35 Пліч-о-пліч
04.50 52 вікенди
НТН
05.45 Х/ф «Життя як цирк»
07.55, 17.00, 3.15
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Людина в
зеленому кімоно»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
14.10, 3.40 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20, 4.10 «Правда життя»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Неповторна природа.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Вруміз. Мультсеріал
08.00 Новини
08.05 Браво, Шеф!
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати
Південної Африки.
Документальний цикл
09.30 Спецпроєкт до Дня
Гідності та Свободи
10.00 НА ПАМ’ЯТЬ.
Володимир Чемерис
про Революцію на
граніті

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.55, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.10, 14.10 «Світ навиворіт»
15.20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.40 Комедія «Свати-6»
21.40 Т/с «СидоренкиСидоренки»
22.30 «Право на владу-2019»
01.05 Д/ф «ПЕРША СОТНЯ»
02.35 Т/с «Наші пані у
Варшаві»
06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 7.25, 8.25, 10.50 Огляд
преси
06.20, 23.15, 2.15, 5.35
Машина часу
07.00, 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
10.30 Шлях до Свободи.
Сестри Тельнюк. Проект
з Будинку звукозапису
Українського радіо
12.35 Українська Рапсодія.
Документальна
програма
13.10 Спецпроєкт до Дня
Гідності та Свободи
13.35 НА ПАМ’ЯТЬ.
Тарас Стецьків
про Помаранчеву
Революцію
14.00 Богдан Гаврилишин.
Місія — Свобода.
Документальна
програма до дня
народження Богдана
Гаврилишина. (19262016 роки)
15.10 Спецпроєкт до Дня
Гідності та Свободи
16.05 Миколаїв.
Хроніки протесту.
Документальний фільм
17.05 5 портретів Майдану.
Документальний фільм
17.50 Тема дня. Спецвипуск
18.50 Культура діалогу.
Фільм «Вдивляючись у
темряву»
19.20 Лекторій. Кіно. Сидів
голуб на гілці, міркуючи
про буття
19.50 ПРЕМ’ЄРА телеверсії.
Заслужений
академічний
Симфонічний оркестр
Українського радіо.
90 років в ефірі
21.25 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21.35 Як дивитися кіно
22.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА НА
UA.КУЛЬТУРА. Рівень
чорного. Художній
фільм 16+
23.25 Новини

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»
11.00, 12.25 Т/с «Султан мого
серця»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.45 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Пристрасті за
Зінаїдою»
23.50 Х/ф «У ліжку з
Вікторією»
02.30 Т/с «Сусіди»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
12.20, 4.45 Агенти
справедливості
14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія
одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Суддя»
23.20 Слідами міського
Голови. Дніпро
01.45 Телемагазин
03.10 Реальна містика
5 канал
5.00 Час новин
курортах
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
07.30 Клуб LIFE
Актуально: Економіка.
08.00, 8.30, 9.40, 10.00,
Політика. Соціум
11.00, 12.25, 13.00,
07.15, 7.55, 10.55, 11.55,
14.00, 16.00, 17.00,
12.55, 13.55, 14.55,
18.00, 19.50, 0.20, 1.15
15.55, 16.55, 18.55,
Інформаційний день
22.55, 23.55 Погода на
09.25, 17.40 Час громади
00.15 Богдан Гаврилишин.
Місія — Свобода.
Документальна
програма до дня
народження Богдана
Гаврилишина. (19262016 роки)
01.10 Київські місця Казиміра
Малевича. Репортаж
Громадського
01.15 Війна і мир
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Своя земля.
Документальний цикл
02.55 Зе хіппі. Херсонський
хіппі. Репортаж
Громадського
03.00 Будь у тонусі
03.30 Мистецький
пульс Америки.
Документальний серіал
04.25 Супер-чуття
05.10 РадіоДень
05.50 Погода
СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
7.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10.25 МастерШеф
15.30 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
18.55 Зважені та щасливі
21.00 Т/с «Два полюси
кохання»
23.45 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»
13.00 «Помста природи»
13.25 Х/ф «Віддалений
схил»
15.15 Х/ф «Повстання
планети мавп»
19.25, 20.30 Т/с «Брати по
крові»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»
01.00 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Відбір до Євро2020 р. Огляд туру
06.50 Іспанія — Румунія.
Відбір до Євро-2020 р.
08.35 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Хорватія — Грузія.
Контрольна гра
12.10 Чорногорія — Білорусь.
Контрольна гра
13.55 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до
Євро-2020 р.
16.55, 22.50 Yellow
17.05 Нідерланди — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
18.55, 21.35 «Головна
команда»
19.45 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

03.20 Служба розшуку дітей

04.10 Скарб нації

03.25 Зона ночі

04.20 Еврика!

04.40 Абзац
05.30 Телекрамниця
05.40, 7.00 Kids Time
05.45 М/c «Том і Джеррі
шоу»
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04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона

07.05 Т/с «Бібліотекарі»

06.30 Ранок у великому місті

08.00 Т/с «Цілком таємно»

08.45 Факти. Ранок

10.00 Ревізор

09.15, 19.20 Надзвичайні

13.00 Страсті за Ревізором
14.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
15.50, 21.00 Шалена зірка
17.00, 19.00 Хто зверху?
22.00 Т/с «Перші ластівки»
00.10 Т/с «Сирена»
01.50 Т/с «Ми такі»

новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.50 Спецпроєкт «Острів
небайдужих»
12.35, 13.20, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
12.45, 15.45 Факти. День

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.15 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
22.00 Спостерігач
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
05.15 Полігон
23.00 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
00.25 Вельс — Угорщина.
Відбір до Євро-2020 р.
02.15 Бельгія — Кіпр. Відбір
до Євро-2020 р.
04.05 Албанія — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.

16.55 Х/ф «6 днів»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.35 Х/ф «Червоний»
00.40 Х/ф «Міст шпигунів»
02.50 Т/с «Фантом»
15.25, 23.40 Загадки Всесвіту
16.15 НЛО з минулого
17.55 Морські гіганти
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія
21.45 НЛО: секретний архів
02.25 Бандитська Одеса
К1

ФУТБОЛ-2
06.00 Люксембург —
Португалія. Відбір до
Євро-2020 р.
07.45 «AUTO ГОЛ!»
08.00 Косово — Англія.
Відбір до Євро-2020 р.
09.50, 18.35, 3.45 Топ-матч
10.00 Андорра — Туреччина.
Відбір до Євро-2020 р.
11.50, 20.30 Відбір до Євро2020 р. Огляд туру
12.45 Албанія — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
14.30 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
16.35, 23.25 Yellow
16.45 Італія — Вірменія.
Відбір до Євро-2020 р.
18.40 Іспанія — Румунія.
Відбір до Євро-2020 р.
21.25 LIVE. «Антверпен»
— «Гент». Чемпіонат
Бельгії
23.35 Журнал Ліги Чемпіонів
00.05 Греція — Фінляндія.
Відбір до Євро-2020 р.
01.55 Ірландія — Данія.
Відбір до Євро-2020 р.
03.55 Чорногорія — Білорусь.
Контрольна гра
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.55, 1.40 Правда життя
09.40, 0.30 Речовий доказ
10.50, 22.45 Планета Земля
11.50, 17.05 Технології їжі
12.45 Брама часу
13.35 Містична Україна
14.25 Скептик

06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел і решка. Шопінг»
11.10, 18.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.10, 1.15 Т/с «Доктор Хто»
15.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.10 «Вірю не вірю»
02.10 Т/с «Дорогий доктор»
03.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Щасливий
Ганс»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і
Володька
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
15.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля
23.00 Т/с «Як уникнути
покарання
за вбивство-3»
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЛИСТОПАДА 2019

UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.35, 5.05 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Домашні вогнища»
10.25 «Браво, шеф!»
11.20, 12.10 «Тайська кухня»
11.50, 14.15 Телепродаж
12.35 Про що співає Європа.
Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
12.45, 20.45 Щоденник
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
13.10 «Морська кухня»
14.30 «Аромати Іспанії»
15.15 Кліпи учасників
Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення2019»
15.20, 0.55 «Зворотний
відлік»
17.55 VoxCheck
18.25 Тема дня
19.30 Схеми. Корупція в
деталях
19.55 «Дикі тварини»
20.30 Д/ф «Щоденники
комах»
21.25, 5.30 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф «Рівень чорного»
02.55 «Вони боролись до
загину»
03.25 «Будинок «СЛОВО»
НТН
05.00 Top shop
06.00 Х/ф «Люби мене»
07.50, 17.00, 3.15
«Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ділові люди»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
14.10, 4.00 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
22.00, 23.45 Т/с «Міст»
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Неповторна природа.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Вруміз. Мультсеріал
08.00 Новини
08.05 Браво, Шеф!
Документальний серіал
09.00 Новини
09.05 Аромати
Південної Африки.
Документальний цикл
10.00 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
10.55 Мегаполіси.
Документальний серіал
11.50 Замки Британії. Уорік.
Документальний
серіал «Секрети замків
Великобританії»

КАНАЛ «1+1»

22 листопада
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.05 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.55 «Світ навиворіт»-3:
Танзанія, Ефіопія»
15.05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
19.20, 4.35 «Секретні
матеріали-2019»
20.25 «Ліга сміху-2019»
22.25 Х/ф «Еверест»
00.55 Х/ф «Мюнхен»

05.20, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан мого
серця»
13.25 «Роман з Ольгою»
14.30, 15.25, 23.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 1.40 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.10 «Орел і решка. Шопінг»
04.50 «Жди мене. Україна»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15, 8.25, 10.50 Огляд преси
06.25, 23.15, 2.15 Машина
часу
07.00, 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
08.00, 8.30, 9.40, 10.00,
Актуально: Економіка.
11.00, 12.25, 13.00,
Політика. Соціум
14.00, 16.00, 17.00,
07.15, 7.55, 10.55, 11.55,
18.00, 19.50, 0.25, 1.15
12.55, 13.55, 14.55,
Інформаційний день
15.55, 16.55, 18.55, 0.20 09.25, 17.40 Час громади
Погода на курортах
12.30 Брифінг речника
07.25 Драйв
Міністерства оборони
07.30 Клуб LIFE
14.15 Медекспертиза. Поради

12.45 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Хорея Козацька
13.30 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Сестри
Тельнюк
13.40 Сильна доля
13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи
14.10 Лекторій. Кіно. Доґвіль
14.35 Культура діалогу.
Вистава «Вулкан
пристрасті»
15.10 Елементи.
Документальний цикл
16.10 Культура діалогу. Надія
Ковальчук. Конкурсні
програми УКФ на 2020
рік
16.40 РадіоДень
17.00 Браво, Шеф!
Документальний серіал
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу.
Вистава «Токсини»
19.20 Музеї. Як це працює.
Музей історії України
19.45 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
20.00 Острови. Азорські
острови
21.00 Новини
21.25 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
21.40 ArtМануал. 10 явищ у
сучасному мистецтві.
ОБ’ЄКТ
21.50 ArtМануал. 10 явищ у
сучасному мистецтві.
МІФОЛОГІЯ
22.00 ArtМануал. 10 явищ у
сучасному мистецтві.
СЕРЕДОВИЩЕ
22.10 ArtМануал. 10 явищ у
сучасному мистецтві.
ВЗАЄМОДІЯ
22.20 ArtМануал. 10 явищ у
сучасному мистецтві.
ГЕРОЙ

23.00 Новини
23.20 Тема дня
00.15 Розсекречена історія.
Голодомор — 85. Як
голодомор змінив
українців
01.10 Розсекречена історія.
Незручна пам’ять про
Голокост
02.00 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
02.40 Розсекречена історія.
Хроніки Львівського
гетто
03.35 100 років історії.
1930-ті. Цикл лекцій «100
років за 100 хвилин»
03.50 Кенгір. 40 днів свободи.
Документальна
програма
05.10 РадіоДень
05.50 Погода
СТБ
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.10, 18.55, 22.45
МастерШеф
15.35 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
23.10 Х-Фактор
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий»
трафік»
12.15, 16.30 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на
«Прямому»
16.10 «Кримінал. Підсумки»
17.00 «Ситуація»
18.30 Спецпроект» Влада
хохотала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Поярков. NEWS»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Німа»
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Біжи не
озирайся»
01.45 Телемагазин
04.10 Реальна містика
05.50 Зоряний шлях

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.10 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.20 «Загублений світ»
13.00, 1.55 «Помста природи»
13.40Х/ф «Ефект близнят:
Вампіри»
15.40 Х/ф «Ефект близнят:
Меч імператора»
19.25 Х/ф «Подвійний
удар»
21.30 Х/ф «Проти крові»
23.15 Х/ф «Смертельна
хватка»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00, 21.25, 3.50 Топ-матч
06.10 Андорра — Туреччина.
Відбір до Євро-2020 р.
08.00, 19.45 Yellow
08.10 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до
Євро-2020 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 0.10 «Антверпен»
— «Гент». Чемпіонат
Бельгії
12.10 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
13.00 LIVE. Жеребкування
стадії плей-оф. Відбір
до Євро-2020 р.
13.55 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до Євро-2020 р.
16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.15 Іспанія — Румунія.
Відбір до Євро-2020 р.
18.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Шахтар»
— «Львів». Чемпіонат
України
21.40 LIVE. «ПСЖ»
— «Лілль». Чемпіонат
Франції
23.40 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
02.00 Італія — Вірменія.
Відбір до Євро-2020 р.

НОВИЙ КАНАЛ
03.20 Служба розшуку дітей
03.25 Зона ночі
04.05, 4.50 Kids Time
04.10 М/c «Том і Джеррі
шоу»
05.00 Телекрамниця
05.15 Х/ф «Оптом
дешевше»
07.10 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Лев, Чаклунка та
Чарівна шафа»
10.00 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Принц Каспіан»
13.00 Lе Маршрутка
14.00, 1.40 Екси
16.20, 19.00 Топ-модель поукраїнськи
21.40 Т/с «Перші ластівки»
23.40 Х/ф «Керрі»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 23.25 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.00 Х/ф «Божевільня»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с «Юрчишини»
14.15, 22.50 «На трьох»

15.15 Невигадані історії
17.10 Кендзьор
22.00 Лінійка документальних
проєктів
00.50 ID JOURNAL
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву

16.25 Т/с «Вижити за будь-

04.00 «Боруссія» (Д)
— «Падерборн».
Чемпіонат Німеччини

12.45 Брама часу
13.35 Містична Україна
14.25 Скептик
15.25, 23.40 Загадки Всесвіту
16.15 НЛО з минулого
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія
21.45 НЛО: секретний архів
22.45 Планета Земля
02.40 Великі українці
04.55 Академік Корольов

ФУТБОЛ-2
06.00 Хорватія — Грузія.
Контрольна гра
07.50 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
08.45 Болгарія — Чехія.
Відбір до Євро-2020 р.
10.35, 16.35, 5.30 Топ-матч
10.40 Нідерланди — Естонія.
Відбір до Євро-2020 р.
12.30, 22.15 Yellow
12.40 Сербія — Україна.
Відбір до Євро-2020 р.
14.30 «AUTO ГОЛ!»
14.45 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до
Євро-2020 р.
16.45 Вельс — Угорщина.
Відбір до Євро-2020 р.
18.35 «Антверпен» — «Гент».
Чемпіонат Бельгії
20.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
20.55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
21.25 LIVE. «Боруссія» (Д)
— «Падерборн».
Чемпіонат Німеччини
23.25 Жеребкування стадії
плей-оф. Відбір до
Євро-2020 р.
00.20 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
00.50 «Шахтар» — «Львів».
Чемпіонат України
02.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
03.10 «ПСЖ» — «Лілль».
Чемпіонат Франції
05.00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 1.40 Правда життя
09.40, 0.30 Речовий доказ
10.50, 18.00 Морські гіганти
11.50, 17.10 Технології їжі

яку ціну»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу Прем’єра
23.50 Х/ф «Нещасний
випадок»
01.50 Т/с «Фантом»

К1
06.30
07.45
08.20
11.10

Top shop
М/с «Каспер»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.10 Т/с «Доктор Хто»
15.10, 23.50 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.00 Х/ф «Будинок
проклятих»
20.10 Х/ф «Найкраща
пропозиція»
22.50 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.50 Х/ф «Герцогиня»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Співоче
деревце»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 13.00 Одного разу під
Полтавою
12.30, 13.30 Танька і Володька
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
15.00 Сімейка У
16.00 Х/ф «Персі Джексон:
Море чудовиськ»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом»
23.00 Х/ф «Подалі від
шаленої юрми»
01.00 Панянка-селянка
03.00 Щоденники Темного
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЛИСТОПАДА 2019

23 листопада
UA: Перший
06.00, 11.35, 3.20 «Голодомор.
Світ знав, але мовчав»
06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25,
2.00, 3.50, 5.10 Новини
09.30, 16.00 «Траєкторія долі.
Джеймс Мейс»
10.30, 19.55 Д/ф «Іспит на
людяність»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ

КАНАЛ «1+1»
06.10 М/ф
06.35 Драма «Гіркі жнива»
08.30 Томмі Лі Джонс у
фільмі-катастрофі
«Вулкан»
10.40 Х/ф «Еверест»
13.00 Т/с «Чорнобиль»
19.30, 5.15 ТСН
20.15 Мелодрама «Укус
вовчиці»

ГОЛОДОМОРІВ

00.10 Драма «Щоденник

12.01, 14.55, 2.25, 4.15

Симона Петлюри»

Розсекречена історія

02.20 Д/ф «ПЕРША СОТНЯ»

ІНТЕР
06.15 Х/ф «Два Федори»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Калина
червона»
13.15 Х/ф «Мачуха»
15.00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
17.00, 20.30 Т/с «Пристрасті
за Зінаїдою»
20.00, 1.40 «Подробиці»
22.00 Т/с «Однолюби»
02.10 «Орел і решка. Шопінг»
04.00 «Орел і решка. Дива
світу»
04.50 «Орел і решка. Івлєєва
vs. Бєдняков»

13.25, 21.25 «Будинок
«СЛОВО»
17.00 #ВУКРАЇНІ
19.00 Тема дня
23.00 «Голодомор. Світ знав,
але мовчав» (Радіо
Свобода)
00.00 Телепродаж Тюсо
05.30 Спільно
НТН
05.00, 4.45 Top shop
06.00 Х/ф «Ще до війни»
08.50 Х/ф «Вони воювали
за Батьківщину»
12.00 «Легенди карного
розшуку»
15.35, 2.45 «Випадковий
свідок»
18.00 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
21.15 Х/ф «Загін
особливого
призначення»
23.20 Х/ф «Контракт»
01.10 «Реальні злочинці»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди бандитського
Києва»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 100 років історії. 1930ті. Цикл лекцій «100
років за 100 хвилин»
06.15 Вони боролись до
загину. «Історія
колись скаже, хто я
був». Документальна
програма
06.40 Головний експонат.
Документальна
програма
07.00 Новини
07.05 Розсекречена
історія. Голодомор.
Співвинуватці
08.00 Новини
08.05 Джеймс Мейс.
Траєкторія долі.
Документальна
програма

06.00 Час-Time
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 0.20,
2.40, 4.10 Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 7.55, 8.10, 8.55, 9.55,
11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 18.10, 18.55,
20.55, 23.55, 0.55
Погода на курортах
07.20, 11.10, 3.40 Феєрія
мандрів

09.00 Новини
09.10 Відкриваючи Україну.
Сумна історія.
Документальна
програма
10.00 Розсекречена
історія. Голодомор.
Співвинуватці
10.55 Джеймс Мейс.
Траєкторія долі.
Документальний фільм
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ.
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРІВ
12.01 100 років історії. 1930ті. Цикл лекцій «100
років за 100 хвилин»
12.15 Будинок «Слово».
Документальний фільм
13.50 100 років історії. 1930ті. Цикл лекцій «100
років за 100 хвилин»
14.15 Розсекречена історія.
Голодомор — 85. Як
голодомор змінив
українців
15.20 Документальна
програма
16.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ.
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРІВ
16.01 Документальна
програма
16.30 Голодомор. Світ
знав, але мовчав.
Документальна
програма
17.00 Тема дня
18.00 Документальна
програма
19.30 Документальний фільм.
Будинок «Слово»
21.00 Новини
21.20 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 5.
Йозеф Менгеле
22.05 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 6.
Курт Лішка

23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.20 Документальна програма
01.40 Розсекречена
історія. Голодомор.
Співвинуватці
02.30 Букоголіки
03.50 Разом
04.40 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.10, 23.00 «Ехо України»
10.10 «Кримінал»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
14.15, 15.15, 16.15 «Великий
марафон»
17.10 «Щасливе інтерв’ю»
18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу
в прямому ефірі з
Лейлою Мамедовою
21.00 «Закрита зона»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «ДжеДАІ.
Дайджест-2018»
09.00, 4.20 «Цілком
таємно-2017»
09.30 «Загублений світ»

ICTV

03.20 Реальна містика

00.05 Х/ф «Спадковість»

Скарб нації
Еврика!
Факти
Антизомбі. Дайджест
Громадянська оборона
Секретний фронт
Т/с «Володимирська,
15»
10.20 Х/ф «6 днів»
12.00, 13.00 Х/ф «Операція
Ентеббе»
12.45 Факти. День
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Праведник»
21.35 Х/ф «Праведник-2»
23.50 Х/ф «Червоний»
01.50 Т/с «Фантом»

5 канал
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Хроніка тижня
09.15 Автопілот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.40 Натхнення
10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Невигадані історії
13.50 Навчайся з нами
16.15 Кендзьор
17.15 Стоп корупції!

18.15, 23.15 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 1.15, 5.15 Рандеву
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.05 Лінійка документальних
проєктів
02.15 Полігон
03.20 Кіно з Я. Соколовою

03.55 Служба розшуку дітей
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30, 5.00 Зоряний шлях
09.10, 15.20 Т/с «Суддя»
17.00 Т/с «Любов із
закритими очима»
20.00 Головна тема
21.00 Т/с «Любов із
закритими очима
23.00 Х/ф «Якщо б та якби»
01.10, 2.15 Х/ф «Бестселер
по любові»
01.45 Телемагазин

14.30 Х/ф «Планета мавп»
16.50 Х/ф «Повстання
планети мавп»
18.50 Х/ф «Світанок
планети мавп»
21.10 Х/ф «Війна за
планету мавп»
23.55 Х/ф «11 кварталів»
01.20 Х/ф «Ніндзя:
Незворушний»
02.55 «Облом.UA.»

СТБ
05.30 Моя правда. Ектор
Хіменес-Браво
07.15 Прокинься з Ектором!
08.15 Зважені та щасливі
10.10 «Зважся!»
11.05 Т/с «Два полюси
кохання»
15.05 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф

НОВИЙ КАНАЛ
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ФУТБОЛ-1
06.00 Косово — «нглія.
Відбір до Євро-2020 р.
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до
Євро-2020 р.
10.00, 14.45, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 «Шахтар» — «Львів».
Чемпіонат України
12.15 «ПСЖ» — «Лілль».
Чемпіонат Франції
13.55 LIVE. «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
15.55 LIVE. «Аталанта» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
16.45, 20.55 Yellow
17.55 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
18.50, 21.35, 23.40, 1.45, 3.50
Топ-матч
18.55 LIVE. «Мілан»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
19.45 Футбол Tables
21.05 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
21.40 LIVE. «Торіно»
— «Інтер». Чемпіонат
Італії
23.55 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України

04.00, 2.40 Зона ночі
04.35, 5.05 Kids Time
04.40 М/c «Лунтик»
05.10 Таємний агент
06.40 Таємний агент.
Пост-шоу
08.10 Т/с «Аванпост»
18.10 Х/ф «Гаррі Поттер і
в’язень Азкабану»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
Келих вогню»

02.00 «Фортуна» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
04.00 «Реал» — «Сосьєдад».
Чемпіонат Іспанії
ФУТБОЛ-2
06.00 Албанія — Франція.
Відбір до Євро-2020 р.
07.50, 19.05, 21.25, 3.45 Топматч
07.55 «Антверпен» — «Гент».
Чемпіонат Бельгії
09.45 Відбір до Євро-2020 р.
Огляд туру
10.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
11.10 «Боруссія» (Д)
— «Падерборн».
Чемпіонат Німеччини
13.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
14.45, 18.25, 23.55 Yellow
16.25 LIVE. «Фортуна» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
17.15, 22.45 Футбол Tables
18.35 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
19.25 LIVE. «Лейпциг»
— «Кельн». Чемпіонат
Німеччини
20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. «Реал» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
00.05 «Аталанта» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
01.55 «Леганес»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
03.55 «Мілан» — «Наполі».
Чемпіонат Італії

04.20
04.30
04.35
05.05
05.50
06.45
08.30

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.10, 23.55 Містична Україна
08.00 Місто, яке зрадили
08.50 1377 спалених заживо
09.45 Речовий доказ
10.55, 21.00 Освенцім
13.50 Загадки Всесвіту
15.30 Планета Земля
18.00 Майор «Вихор»
19.00 Чорна піхота
20.00 Прокляття Че Гевари
00.45 Скарб.UA
К1
06.30 Top shop
07.45 М/с «Каспер»
08.00 М/ф «Земля до початку
часів-6: Таємниця скелі
Завр»
09.30 М/ф «Земля до
початку часів-7: Камінь
Холодного Вогню»
11.00 Х/ф «Саме час»
13.00 Х/ф «Будинок
проклятих»
15.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.10 Х/ф «Супер Майк»
02.15 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.50 М/ф «Воруши
ластами-2: Утеча з раю»
10.30 Х/ф «За блакитними
дверима»
12.00 Х/ф «Холодне серце»
13.40 Х/ф «Винні зірки»
16.00, 0.30 Панянка-селянка
18.00 Х/ф «Подалі від
шаленої юрми»
20.00 Х/ф «Вихід: Боги та
царі»
22.50 Х/ф «Загублене та
знайдене»
02.30 Теорія зради
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20,
2.00, 3.50, 5.10 Новини
09.30, 2.25 Енеїда
10.30 «Кухня По»
11.35, 14.40 Телепродаж
11.50 М/с «Дуда і Дада»
12.45 Про що співає Європа.
Кліпи учасників Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12.50, 16.45 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2019»
13.00 Х/ф «Чарівна бекеша»
15.05 «Тайська кухня»
15.30, 21.55 Бюджетники
16.05 UA:Фольк
16.15 Перший на селі
17.00 Дитячий пісенний конкурс
«Євробачення-2019».
Фінал
19.25 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/ф «Заміновані
вірністю»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.30 Т/с «Окуповані»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.20 Своя земля
04.15 Сильна доля
05.30 Спільно
НТН
05.15 Х/ф «Папуга, що
говорить на ідиш»
06.50 «Страх у твоєму домі»
10.25 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
12.00 Х/ф «Доля людини»
13.55 Х/ф «Ватажок мафії»
17.00 Х/ф «Загін
особливого
призначення»
19.00 Х/ф «А зорі тут
тихі...»
22.40 Х/ф «Сліди
апостолів»
00.55 Х/ф «Контракт»
02.35 «Речовий доказ»
UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте на сайті
UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.05 Супер-Чуття.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультсеріал
08.00 Новини
08.05 Цікаво. com
09.00 Новини
09.10 Казки, перевірені
часом. Три золоті
волосини сонячного
короля. Художній фільм
10.35 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Хто
розбудить сонце?
Лялькова вистава
Театру маріонеток
11.20 UA.КУЛЬТУРА для
найменших. Золоте
курча. Лялькова
вистава Театру
маріонеток
12.05 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення — 2019

КАНАЛ «1+1»
06.10 М/ф
06.45 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт»-10:
Бразилія»
10.50 Т/с «СидоренкиСидоренки»
15.10 Комедія «Свати-6»
19.30 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2019»
00.20 «Ліга сміху-2019»
02.20 Бойовик «Вулкан»
05.00 ТСН

24 листопада
ІНТЕР
05.35 Х/ф «Химери
Веснухіна»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Дива
світу»
11.00 «Орел і решка. Івлєєва
vs. Бєдняков»
12.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
13.10 Х/ф «Чорний
тюльпан»
15.30 Х/ф «Ательє
Фонтана — сестри
моди»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Мільйонер із
нетрів»
23.00 Х/ф «Геній»
00.55 «Речдок»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15
Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.10, 7.55, 8.10, 8.55, 9.55,
11.55, 12.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55, 20.55,
23.10, 00.15 Погода на
курортах
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

12.25 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
14.20 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення — 2019
14.40 Еліза. Телевізійний
серіал 12+
15.40 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення — 2019
16.10 Забуті смаки
16.40 Забуті смаки Естонії
16.50 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення — 2019
17.00 ДИТЯЧИЙ
ПІСЕННИЙ КОНКУРС
ЄВРОБАЧЕННЯ-2019.
ФІНАЛ
19.45 UA.МУЗИКА. Кліп
19.55 Розсекречена історія.
21.00 Новини
21.25 Норвегія. Дика природа
22.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)
23.20 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Андрухович і Карбідо.
ЛІТОГРАФІЇ
00.25 Концерт класичної
музики з Будинку
звукозапису
Українського радіо. In
PARADISUM
02.10 Село і класика.
музичний фестиваль у
Дзензелівці. Репортаж
Громадського
02.30 Букоголіки
03.50 Разом
04.45 #ВУКРАЇНІ

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.45 «Репортер».
Новини
09.10 «18 плюс»
10.10 «Медексперт»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
14.15, 15.15, 16.15 «Великий
марафон»
17.15 «Про особисте»
18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу
в прямому ефірі з
Лейлою Мамедовою
21.00 «Великі новини»
22.30 Спецпроект» Влада
хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

СТБ
07.10, 9.55 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва екстрасенсів
19.55 Один за всіх
21.00 Я соромлюсь свого тіла

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест2018»
09.55 «ДжеДАІ-2019»
10.20 Т/с «Опер за викликом»
13.10 Х/ф «Проти крові»
14.55 Х/ф «Закон
доблесті»
16.55 15-й тур ЧУ з
футболу «Динамо»
— «Маріуполь»
19.00 Х/ф «Озеро акул»
20.45 Х/ф «Мистецтво
війни»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Лейпциг» — «Кельн».
Чемпіонат Німеччини
07.45, 18.15 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат
Німеччини
08.15 «Аталанта» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
10.00, 14.45, 17.55, 23.00
Футбол NEWS
10.25 «Леганес»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

05.20 Реальна містика

03.00 Зона ночі
04.45, 7.45 Kids Time
04.50 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Лев, Чаклунка та
Чарівна шафа»
07.50 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Принц Каспіан»
10.50 Х/ф «Хроніки
Нарнії: Підкорювач
світанку»
13.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
в’язень Азкабану»
15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і
Келих вогню»
18.50 Х/ф «Учень Чаклуна»
21.00 Х/ф «Примарний
вершник»
23.10 Х/ф «Тіло Дженіфер»
01.10 Х/ф «Спадковість»

05.05 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Не дай себе обдурити
06.35 Громадянська оборона
07.30 Антизомбі. Дайджест
08.25 Т/с «Відділ 44»
12.00, 13.00 Х/ф «Нема
куди тікати»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Праведник»
16.25 Х/ф «Праведник-2»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «22 милі»
22.15 Х/ф «Полювання на
злодіїв»
00.55 Х/ф «Швидше кулі»
02.35 Т/с «Фантом»

5 канал
08.15 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 3.15 Кіно з Я. Соколовою
10.50 Афіша
11.15 Vоїн — це я!

12.10, 23.15, 0.20 Невигадані
історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.10 Про військо
15.30 Паспортний сервіс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час.
Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
19.25 Стоп корупції!
21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних
проєктів
00.50, 1.55 Огляд преси

06.30 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
08.55 Т/с «Любов із
закритими очима
12.50 Т/с «Біжи не озирайся»
17.00, 21.00 Т/с «Мама моєї
дочки»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Я люблю
свого чоловіка»
01.45 Телемагазин
03.30 Х/ф «Якщо б та якби»

12.10 «Мілан» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
13.55 LIVE. «Колос»
— «Десна». Чемпіонат
України
15.55 LIVE. «Рома» —
«Брешія». Чемпіонат
Італії
16.45, 20.15, 23.20 Yellow
18.45, 3.25 Журнал Ліги
Чемпіонів
ФУТБОЛ-2
06.00 «Торіно» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
07.40 «Фортуна» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
09.25, 17.25 «Олександрія»
— «Зоря». Чемпіонат
України
11.10 «Реал» — «Сосьєдад».
Чемпіонат Іспанії
12.55 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
13.25 LIVE. «Болонья»
— «Парма». Чемпіонат
Італії
14.15, 19.45, 21.45 Yellow
15.25 LIVE. «Гент» —
«Антверпен». Чемпіонат
Бельгії

16.15, 22.45 Футбол Tables
18.55 LIVE. «Гоффенгайм»
— «Майнц». Чемпіонат
Німеччини
20.55, 23.55, 3.45 Топ-матч
21.15 Журнал Ліги Чемпіонів
21.55 LIVE. «Вальядолід» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
00.05 «Колос» — «Десна».
Чемпіонат України
01.55 «Рома» — «Брешія».
Чемпіонат Італії
03.55 «Вільярреал»
— «Сельта». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 23.55 Містична Україна
08.25 Актори-фронтовики
09.05 Мерилін Монро
09.55 Речовий доказ
11.05, 21.00 Освенцім
14.00 Загадки Всесвіту
15.40 Планета Земля
18.25 1377 спалених заживо
19.20 Місто, яке зрадили
20.10 Легендарні замки
України
00.50 Наші

К1
06.30
07.45
08.25
09.30

Top shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
01.00 Х/ф «Герцогиня»
02.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.05 М/ф «Спарк: Герой
Всесвіту»
12.50 Х/ф «Щасливий
Ганс»
14.00, 0.00 Сімейка У
16.00 Ігри Приколів
17.00 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом»
19.00, 20.30, 22.00 Танька і
Володька
20.00, 21.30 Одного разу під
Полтавою
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ЗМІНА КУРСУ

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

Червоний реванш

Ображений
на українців

Проєвропейський уряд Молдови
відправили у відставку
Ігор ВІТОВИЧ

Проєвропейський кабінет
міністрів Молдови на чолі
з Майєю Санду відправлений у відставку. Парламент країни 12 листопада
63 голосами зі 101 ухвалив вотум недовіри уряду.
Ініціатором голосування
виступила проросійська
фракція соціалістів (екскомуністів) президента
Ігоря Додона. Набрати
необхідну кількість голосів для прийняття рішення допомогли депутати
від колишньої правлячої
партії демократів, чий колишній лідер, експрем’єр
та олігарх Влад Плахотнюк у червні цього року
втратив владу в умовах
кризи двовладдя та втік із
країни.

Комбінація рожевих
та червоних
Конфлікт у коаліції
розгорівся навколо виборів нового генерального прокурора. Соціалісти
звинуватили проєвропейський блок прем’єр-міністра у спробі одноосібно
визначити кандидатуру
генпрокурора. Прем’єр,
у свою чергу, звинуватила коаліційних партнерів
у тому, що вони «злякались незалежного прокурора», роз’яснює ситуацію агенція «Рейтер».
І цитує заяву Майї
Санду: «Сьогодні стало
зрозуміло, що йде боротьба між тими, хто хоче отримати контроль над правосуддям і прокуратурою,
хто хоче збагачуватись,
залишаючи Молдову в
жебрацтві, і тими, хто захищає державні структури, виступає за незалежне правосуддя, економічне зростання, інвестиції,
розбудову вільного та
процвітаючого суспільства».
Комбінація
«роже-

вих» соціалістів та «червоного» президента Ігоря Додона з повалення
прозахідного уряду країни вдалася. Це другий успіх Додона після нещодавнього обрання мером
Кишинева проросійського політика. Тенденція
очевидна: Молдова розвертається з прозахідного курсу на «червоний»
проросійський.
Наступного дня після повалення уряду Майї
Санду президент Ігор Додон провів консультації
зі всіма парламентськими
фракціями, після яких заявив, що не бачить шансів
на створення нової парламентської більшості з
огляду на «діаметрально протилежні позиції
сторін», цитує його слова
молдавська інформагенція «Інетерлік».
Глава держави зазначив, що коаліція могла
бути створена між Партією соціалістів та блоком ACUM (політичний
альянс проєвропейських
правоцентристських партій, сформований у грудні
минулого року для спільної участі в парламентських виборах у Молдові
24 лютого 2019 року), оскільки, як заявив президент, блок ACUM зайняв
«неконструктивну» позицію і ультимативно заявляє, що знову наполягає на висуванні на посаду прем’єр-міністра свого лідера Майю Санду,
яка виступає за відставку президента країни.
Додон зазначив, що
для затвердження нового
уряду є три місяці, до 12
лютого 2020 року. Впродовж цього періоду він
може не менше двох разів
висувати кандидатуру на
посаду нового прем’єрміністра. «Якщо його
(висуванця президента.
— Ред.) не підтримають,

❙ Майя Санду йде. Хто посяде її місце?
то відбудуться дострокові парламентські вибори, але ми зробимо все,
щоб їх уникнути», — заявив президент.
Також у середу, 13
листопада, Додон підписав указ про відставку уряду. Цей кабмін до
складання присяги членами нового уряду буде
виконувати лише функції управління громадськими справами.

Тривожний сигнал для
реформ
Водночас президент
Ігор Додон зробив першу з
двох згаданих спроб і призначив кандидатом на пост
прем’єр-міністра країни
Іона Кіку — колишнього
міністра фінансів, а тепер
— радника президента.
Згідно з підписаним указом, Іону Кіку доручено
в 15-денний термін представити програму діяльності нового уряду та номінальний список членів
сформованого ним кабміну. Додон зазначив, що
висунутий ним кандидат
— фахівець та технократ,
він не належить до жодної партії і може впоратися з головними викликами країни.
Першим на політичну
ситуацію в Молдові відреагував Євросоюз. «Винесення вотуму недовіри
уряду Республіки Молдова з питань, які стосуються процесу найму генерального прокурора, є
тривожним сигналом для
процесу реформ у країні»,
— йдеться в комюніке ЄС.
«Ми будемо і надалі будувати наші відносини з
Республікою Молдова на
принципі поваги до верховенства права та демок-

■ СТИХІЯ

Місто на воді чи під водою?
Венеція потерпає від рекордної
за останні півстоліття повені
Олег БОРОВСЬКИЙ
Італійська Венеція переживає другу наймасштабнішу повінь за час регулярної фіксації рівня
води з кінця XIX століття і найбільшу за останні 53 роки. У ніч на середу, 13 листопада, рівень
води у місті досяг позначки в 187 сантиметрів над
рівнем моря, що є рекордним показником за останні півстоліття. Лише 1966
року було зафіксовано вищий показник — 194 сантиметри. Під водою опинилося близько 82 відсотків

території острівної частини міста. Загинули дві людини, в одному з випадків
через удар електричним
струмом у затопленому будинку. Кілька суден міського водного транспорту винесло на набережну.
Частини венеційських островів лишилися без електроенергії.
Влада міста оголосила режим надзвичайного
стану. Мер Венеції Луїджі Бруньяро, припливши
на площу перед собором
на катері, щоб оглянути
масштаби лиха, заявив:
«Це не просто надзвичай-

на повінь — це катастрофа, шкоду від якої ще треба буде підрахувати», цитує його слова агенція
«Рейтер». Луїджі Бруньяро каже, що збитки від
цієї повені сягнуть сотень
мільйонів євро. «Венеція
— на колінах. Збитки сягнуть сотні мільйонів євро.
Це результат кліматичних змін», — наголосив
Бруньяро. Міністр культурної спадщини і туризму Італії Даріо Франческіні пообіцяв надати кошти для поліпшення захисту базиліки від повеней.
Останніми днями у ре-

ратичних стандартів», —
зазначається в заяві ЄС.
13 листопада Майя
Санду, вже як експрем’єр,
зустрілася з акредитованими в Молдові послами
та представниками зовнішніх партнерів країни.
Вона подякувала дипломатам за велику підтримку, надану її кабінету
міністрів, підтримку реформи юстиції та фінансову допомогу Молдові.
Вона закликала зовнішніх партнерів «і надалі,
що б там сталося, продовжувати підтримувати реформу юстиції».
За останніми подіями в Молдові уважно стежить Міжнародний валютний фонд, щоб оцінити можливі наслідки для
програм, які підтримуються МВФ, і перспективи зовнішнього фінансування республіки. Про це
заявив глава місії МВФ
Рубен Атоян. Він подякував Майї Санду за рішучі
заходи з просування реформ, які підтримуються
фондом.
У свою чергу, Асоціація європейського бізнесу
(EBA) висловила занепокоєння у зв’язку з останніми подіями в Молдові,
які можуть погіршити
бізнесове та інвестиційне середовище та завадити інвесторам Євросоюзу ввійти на молдавський
ринок. У заяві ЕВА наголошується, що в умовах
такої нестабільності інвестиційні апетити можуть
бути перенаправлені на
інші ринки. Також зазначається, що члени Асоціації європейського бізнесу
зацікавлені в продовженні реформ, які започаткував уряд Майї Санду. ■
гіоні Венето і на всьому
північному сході Італії
тривають сильні зливи з
вітрами, які також завдали лиха в інших місцевостях. Зокрема, внаслідок
повені виявилось залите потоками води та мулу
місто Матера, яке цього
року є європейською столицею культури. Тим часом синоптики попереджають, що наприкінці
тижня над країною пройде новий циклон із вітрами й зливами.
Негода докучає також
іншим країнам Європи. В
Австрії з огляду на сильні
снігопади зупинився рух
на багатьох дорогах та
автомагістралях. У низці районів країни за добу
випало від 20 до 70 сантиметрів снігу. Схожа ситуація на півночі Словенії.
Зливи та сильний вітер
спричинили повені у містах на узбережжі Адріатики. ■
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Відкриті слухання в Конгресі
демонструють, що президент
США переймається особистими
інтересами, а не держави
Олег БОРОВСЬКИЙ
Американське розслідування щодо імпічменту нарешті виходить із-за зачинених дверей.
Понад місяць процес, який може закінчитися
голосуванням у сенаті про усунення Дональда
Трампа з посади, був оповитий таємницею. Починаючи з цього тижня слухання відбуваються
публічно, в режимі прямої трансляції.
Першими перед законодавцями виступають
двоє свідків — тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря з європейських
та євразійських справ Джордж Кент. Обоє вони
у своїх виступах наголосили на важливості підтримки України з боку США. «Україна є стратегічним партнером США... Україна стоїть на
передовій у конфлікті з агресивною Росією», —
сказав Тейлор. За його словами, в національних
інтересах США стримувати подальшу російську агресію.
Одночасно Вільям Тейлор під час перших
публічних слухань у комітеті з розвідки Конгресу США засвідчив, що президент США Дональд Трамп більше піклувався про розслідування щодо Джо Байдена та його сина, ніж про
Україну. Він знову повторив свою позицію стосовно блокування Трампом військової допомоги Україні. «Як я вже говорив комітету, я написав, що притримувати допомогу з безпеки в обмін на допомогу у внутрішньополітичній кампанії в США було б божевіллям. Я вважав так
тоді і вважаю так зараз».
Вільям Тейлор також розповів, що під час
його дипломатичної служби в Києві було втручання посла США при ЄС Гордона Сонленда.
Він, за словами дипломата, виконував завдання
Трампа. Суть цього завдання — примусити Зеленського оголосити про початок розслідування
проти Байдена. Саме з цього приводу, за словами Тейлора, Сонленд і зустрічався з помічником
Зеленського Андрієм Єрмаком. На його переконання, така політика поставила під загрозу традиційну підтримку України з боку США. Дипломат каже, що Володимир Зеленський не хотів
починати розслідування проти сина Байдена.
Однак на цьому наполягав Трамп і його соратники. «В мене було відчуття, що Трамп ображений на українців», — сказав Тейлор. Швидше
за все, йдеться про роль України в президентських виборах США 2016 року на боці Хілларі
Клінтон.
Палата представників Конгресу США також
оприлюднила стенограми свідчень колишнього представника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера та посла США в ЄС Гордона Сондленда на ще закритих слуханнях. Ці
двоє дипломатів також засвідчили, що Трамп
нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи від
нього ініціювати розслідування щодо компанії
Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син політичного опонента Трампа
Джо Байдена.
Курт Волкер підтвердив на слуханнях, що
президент США Дональд Трамп негативно висловлювався про українців, коли 23 травня 2019
року у Білому Домі обговорювалася можливість
візиту Володимира Зеленського до США. «Це
було довге ... твердження, що «вони всі корумповані, вони всі жахливі люди», і, знаєте, «я не
хочу витрачати час на це». І також сказав: «і
вони намагалися мене скинути», — повідомив
Волкер про слова Трампа.
За словами колишнього спецпредставника
Держдепу США з питань України, «негативний наратив» про Україну поширював адвокат Трампа Руді Джуліані. «Негативний наратив про Україну, який просував пан Джуліані,
був проблемою. На мій погляд, це перешкоджало нашій здатності будувати відносини», — додав Курт Волкер. Водночас, за словами ексдипломата, українські високопосадовці «просили
приєднатися» до спілкування з Джуліані, бо вірили, що через нього зможуть донести альтернативну інформацію Трампу. ■
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ЛЮДИНА

■ ДОЛЯ

Острів скарбів
Жінка сімнадцять років живе на клаптику суші посеред водосховища
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Острів, що називається Вишняки й має площу 1 тис. 500 гектарів, оточують води Кам’янського водосховища (до 2 листопада 2017 року воно мало назву Дніпродзержинське) — однієї із шести великих
штучних водойм у каскаді Дніпра, утвореної в 1963—1964 роках у результаті спорудження Середньодніпровської ГЕС.
— Подібні штучні моря створювали і в Америці, і в Японії, але аж у 20-х роках минулого століття. Пізніше зрозуміли, яке то безглуздя. І в Америці лишилося одне-єдине таке море, аби нащадки бачили, яку
дурницю можна втелющити, і не повторювали помилок попередників, — розповідає дорогою знаний
фотохудожник із Кобеляк Костянтин Бобрищев. — Коли споруджували Дніпродзержинське водосховище, під затоплення готували велетенську територію: людей переселяли, а їхні будинки зрівнювали із
землею. Проте сталося так, що із ЦК партії підганяли, а на місцях не справлялися. І коли згори дали команду затопити місцевість, високі пагорби вмить стали островами. Так утворився острів, який у народі
називають мертвим. Вікові дуби, що росли на ньому, від перенасичення вологою всі до одного вимерли
й тепер в усі пори року підпирають небо голими вітами. Це страшна картина — там можна знімати
фільми жахів. Стала островом і територія Вишняків, густо вкрита лісом, — її також урятувала від затоплення значна висота. Там первозданна природа. І от комусь спало на думку: а чому б не використати ту
місцину для того, аби в цьому райському куточку можна було полювати високому начальству?
За словами Костянтина Васильовича, у такий спосіб там розважалося (про це лише говорили, писати
про таке на ту пору не можна було) керівництво не лише України, а й тодішнього Радянського Союзу. У
народі ширяться легенди про те, як сюди приїжджали радянський державний і партійний діяч (уродженець Карлівки, що на Полтавщині) Микола Подгорний і навіть Генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв (також
українського походження), котрий, як відомо, полюбляв полювання.
— Для того, аби задовольнити забаганки високопосадовців, на острів Вишняки замість зайців привозили баржею спеціально вирощених кролів і випускали в природу, — продовжує розповідь Костянтин
Бобрищев. — А щоб можна було там зупинитися, звели два будиночки.
Тим часом ми добралися до села Світлогірське, створеного в 1961 році, куди й переселили жителів
багатьох сіл та хуторів Кобеляцького району, які йшли під затоплення (це ще й історична місцевість,
про що нагадує пам’ятний знак на честь козаків, які загинули під час Північної війни 1700—1721 років).
Від новоствореного населеного пункту до острова Вишняки — чотири кілометри водного шляху. Зрозуміло, без плавзасобу туди ніяк не добратися. Тож власник бази відпочинку «Берег» Юрій Терніков
люб’язно надав нам катер, за що йому велика дяка. Можна сказати, ми приїхали вчасно, бо, якби дещо
відклали поїздку, навряд чи потрапили б на острів. Якщо водойма почне замерзати хоча б від країв, до
нього вже ніяк не доберешся.

«Таке враження, ніби я
провела тут усе життя»
Як виявилося, один з острівних будиночків уже зруйнувався. А в іншому от уже 17 років
мешкає симпатична й душевна жінка Лариса Ребриста. На
наше прохання 62-річна пані Лариса розповідає, як так сталося,
що вона осіла на острові: «Свого
часу його взяв в оренду підприємець Микола Гусєв. Нас із моїм
чоловіком він найняв на роботу
на цю мисливську базу. Отак адресою нашого проживання став
острів Вишняки. Чоловік був
єгерем, а я вела господарство:
прибирала в будиночку, прала
постільну білизну, за бажання
гостей готувала їсти. За Гусєва
тут іще відбувалося полювання:
сюди приїжджало багато людей
— його друзі, депутати тощо.
Із відомих осіб запам’ятала Євгена Червоненка, котрий на ту
пору був міністром транспорту та зв’язку України. А потім
розпочалася боротьба за острів,
який багатьом видався ласим
шматком. Урешті-решт його
відвоювало Товариство мисливців та рибалок, і тепер це закрита зона. Так трапилося, що ми
прибули на острів 2002 року, а
вже 2006-го — мого чоловіка не
стало. Лишившись на острові
сама, спершу просто розгубилася. Досі нашим моторним човном управляв чоловік, а я була
лише пасажиркою. Без човна ж
тут, самі розумієте, ніяк не обійтися, це просто життєво необхідний транспорт. На моє прохання
привезли катером хліб із сільського магазину раз, удруге, а що
далі? Показали: оце так заводиться мотор, сідай і їдь. Я завела й поїхала. Тепер за нагальної
потреби їжджу, бува, і за вітряної погоди, коли здіймаються
чималі хвилі, і навіть у грозу».
Біля ошатного будиночка,
що примостився поміж сосен,
помічаю невелику грядку, на
якій іще лишилися стебла помідорів із недостиглими плодами.

Поряд ростуть молоді яблуні,
груші, йошта, малина, персик,
алича, виноград. «Помідори
вродили свої, а картоплю й цибулю купуємо, бо через піщаний
грунт тут мало що росте, — пояснює пані Лариса. — Зате персиків було стільки, що аж гілля ламалося. Шкода, що ви пізно приїхали».
У дворі, який нічим не обгороджений, вільно гуляють
кури, качки, а дві кози й цап ходять слідки за господинею. Однак у такої свободи є й мінуси,
адже на годованців пенсіонерки з невеликим стажем постійно полюють дикі тварини та птахи. «Цей рік особливо важкий,
— скаржиться жінка. — То лисиці, то шуліки, то орли чи беркути крадуть домашню птицю.
Четверо собак із ними не справляються». Був час, коли пані
Лариса тримала і свиней, але
закінчилося все настільки сумно, що вона досі не може про це
спокійно згадувати: «Оскільки
мою хату, що лишилася в малому селі Ревущине без нагляду,
розтягнули, я тримала багато
свинок, бо хотіла назбирати грошей і купити будинок у Світлогірському. Тим паче що тут усе
потихеньку занепадає. Але не
так сталося, як гадалося: одного дня приїхали сюди з постановою про знищення моїх свиней у
зв’язку з африканською чумою
— знайшли, так би мовити, законний привід, аби їх забрати.
Перед цим мені зателефонували
знайомі й попередили, що в моєму господарстві «запланували»
чуму. Я навіть на зброю кидалася, та що могла вдіяти?»
Відтоді вона не заводить свиней. Вважай, попрощалася і з
мрією про власне житло, бо з
пенсії 1,5 тис. гривень навіть
за великого бажання неможливо щось відкласти. Отак, можна сказати, стала заручницею
великого безлюдного острова.
«Тепер мені просто нікуди діватися. З іншого боку, — зізнаєть-

ся, — уже звикла до цього місця
й навіть прикипіла душею. Таке
враження, ніби я провела тут усе
життя».
Мабуть, ця розповідь буде неповною, якщо не згадати про те,
що останнім часом до пані Лариси пристав у прийми 65-річний
чоловік на ймення Олександр,
котрий свого часу, як і її покійний чоловік, працював єгерем.
Коли ми приїхали, той майстрував собачу будку. «Він офіційно не розлучений, проте більше
живе на острові, бо йому тут краще. І мені легше — усе-таки є з
ким словом перекинутися», —
ділиться Лариса Ребриста.

«Хороші люди сюди неодмінно
повертаються»
«Особливо важко тут узимку. Поки водосховище не покриється товстим шаром льоду,
ми геть відірвані від світу. Тому
якщо влітку хліб купуємо в сільському магазині, узимку печу
його сама. Дров тут хоч відбавляй: у лісі багато сухостійних і
зламаних сильним вітром дерев
(минулої зими одна з гілок упала
на дах будинку й навіть проламала його). Зі згаданих причин
без запасів харчових продуктів на острові ніяк не обійтися.
Тож я вже закупила два мішки
борошна, мішок цукру, дві сітки картоплі, близько 20 літрів
олії, — перераховує жителька
острова. — За нагальної потреби взимку долаємо чотири кілометри до Світлогірського по льоду. Але тільки тоді, як дорогу по
ньому протопчуть рибалки. Хоч
і в такому разі, якщо чесно, стараюся зайвий раз не перетинати
водосховища, бо це небезпечно
— можна й провалитися».
Раніше на острові взагалі не
було електрики. Тільки коли на
мисливську базу приїжджали
поважні гості, вмикали електричний генератор, що працював на бензині. Пані Лариса ж
зовсім відмовилася від нього,
бо він їй був не по кишені (що-

❙ Коли пані Ларису запитують, як вона не боїться жити сама на безлюдному
❙ острові, жінка відповідає, що людина до всього звикає.

❙ «Компанія» домашніх тварин — не найгірша.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
години «з’їдав» літр пального),
і жила взагалі без світла: коли
смеркало— лягала спати й зі
сходом сонця вставала. І тільки останнім часом їй посміхнулася фортуна: одна з компаній,
яка хотіла купити мисливську базу (але щось не склалося),
встановила неподалік від будинку, що став домівкою для героїні
нашого матеріалу, шість сонячних панелей. Тепер пані Лариса
переживає, аби їх не демонтували. «Завдяки енергії сонця маємо освітлення в будинку, окрім
цього, можемо хіба що мобільний телефон підзарядити. Телевізора я не дивилася вже 17
років. Зате багато читаю. Усі,
хто знає про мою любов до чтива, привозять мені книги, але їх
усе одно не вистачає. Ми із Сашком кожну книжку вже по 3-4
рази перечитали, — посміхається моя співрозмовниця. — Працівники компанії, яка воліла
стати власницею цієї бази, пробурили і свердловину для води,
але взимку, коли мало сонця,
енергії, яку генерують сонячні
панелі, не вистачає для роботи
насоса, тож воду доводиться тягати з єдиного на весь острів колодязя».
Улітку ж тут жарко, бо сосни
особливо не захищають від сонця. До того ж допікають комахи,
яких тут море. «Здавалося б, хоч
голий ходи, адже навколо жодної живої душі. Та я спекотного
дня не можу навіть штани зняти, бо з’їдять як не комарі, так
гедзі. Тож найдужче люблю на
острові весну й осінь. Загалом
це місце має позитивну енергетику, і хороші люди сюди неодмінно повертаються. Чи не щороку до нашого острова причалюють любителі мандрівок
на байдарках (я знаю їх із 2002
року — нині це вже люди поважного віку) й неодмінно заходять у гості. Сьогодні має приї-

хати настоятель монастиря з
Гадяча. І, знаєте, Бог таки є, бо
минулого року цей батюшка разом із послушником назбирали
10 ящиків з-під бананів лише
білих та польських грибів. Так
довго живучи на острові, досі не
бачила такої кількості грибів.
Послушник розповідав: батюшка стає навколішки, молиться
— і гриби з’являються. Отак і
мені в усьому сприяє Бог, а ще
підтримують добрі люди. Скажімо, власник бази відпочинку
«Берег» Юрій Терніков неодноразово допомагав продуктами,
а якось навіть подарував козу.
Коли ж чотири роки тому померла моя мама, яка певний час
жила зі мною на острові (це трапилося 2 березня, коли лід був
уже ненадійним, тож ми не могли навіть вивезти її, аби поховати в селі), — враз хмурніє Лариса Ребриста, — Юрій Миколайович прислав своїх працівників, і
ті таки примудрилися пробратися на човні по воді з кригою...»
Коли пані Ларису запитують, як вона не боїться жити на
порожньому острові, жінка відповідає: людина до всього звикає, до того ж тут, мовляв, і боятися нікого — людей же немає.
А дикі тварини мирно співіснують із нею. Ікласті кабани, говорить, неодноразово навіть забігали у двір, а побачивши її, втікали назад до лісу. «Досить довго
навідувалася й лань, несміливо
заглядала до обійстя, проте останнім часом її чомусь не видно.
На жаль, тут промишляє багато
браконьєрів», — зітхає жінка.
Нудьгувати ж, за словами
пані Лариси, їй просто ніколи.
Чого вартує лишень кілька разів
нагодувати й напоїти свою живність, подоїти козу. Не встигнеш,
говорить, очей до неба здійняти,
як уже й день минув. Ми й самі
помітили, що час на острові летить із шаленою швидкістю. ■
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Він москалям не по зубах
Тентен — бельгійський
супермен, тепер —
українською
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Київське видавництво «Пінзель»
нещодавно випустило у світ український переклад першого альбому відомого бельгійського коміксу про журналіста Тентена — «Тентен у країні Сов’єтів».
Ця подія цікава з багатьох поглядів, а
насамперед тим, що в сусідній Росії від
часу розпаду СРСР видані всі альбоми
про пригоди бельгійського журналіста,
окрім першого. Бо в усіх тих перекладених російською альбомах події відбуваються де завгодно — в Конго, в Китаї, в
Америці і в Австралії, навіть на Місяці й
Марсі. Але творець коміксу Жорж Ремі,
який підписувався псевдонімом Ерже,
розпочав подорож свого персонажа по
світу саме з Радянської Росії, майже сто
років тому. І очевидно, що «страна, встающая с колен» навряд чи тішилася б таким зображенням свого славного минулого, яке постає зі сторінок першого коміксу Ерже.
Комікс — жанр достатньо багатий і
різноплановий. Головною складовою в
ньому мають бути герой і його пригоди.
А ці пригоди, у свою чергу, мають бути
якомога різноманітнішими, проте герой скрізь повинен виходити переможцем. Навіть упавши в прірву або зник-

нувши у вирі страшного вибуху, він усе
ж повинен вижити — бо комікс потребує продовження. Тому Тентен і виходить переможцем з усіх тих неймовірних ситуацій, у які потрапляє разом зі
своїм білим песиком Мілу. Переказувати сюжет марно — він занадто закручений і навантажений. Бельгійський журналіст часопису «ХХ вік» (такий часопис справді існував) вирушає в Країну
Сов’єтів. Одразу пояснимо, що редактором-стилістом виступив Юрко Позаяк,
він же Юрій Лисенко, блискучий май-

стер мови, і саме так, «Сов’єтів», в українському прочитанні виглядає французьке слово Soviets. Від самого кордону
Тентен натрапляє на всілякі перешкоди:
його хапають, затримують, ув’язнюють,
постійно переслідують, а він хвацько дурить своїх ворогів, тікає, вислизає, відбивається, ще й підлаштовуючи при цьому всілякі капості супротивникам. Утікши з країни більшовиків на літаку, він
урешті благополучно повертається до
Брюсселя, де його вітає радісна юрба на
площі.
Та в тракті цих бійок і переслідувань
Тентен, поміж іншим, допомагає селянам надійно заховати зерно, коли в село
прибуває продзагін, щоб відбирати продукти. Потім у московських підземеллях
журналіст із песиком натрапляє на величезні сховища, в яких «Ленін, Троцький
і Сталін зібрали вкрадені у народу скарби». На інших складах вони бачать написи «Зерносховище», «Кав’яр, водка. На
експорт — радянська пропаганда».

Окремо слід сказати про малюнки
Ерже — вони надзвичайно динамічні
й водночас дуже стислі, стримані. Розглядати в коміксі є багато чого, і, крім
викривального антирадянського пафосу, «Тентен у країні Сов’єтів», як і
подальші випуски серії, просякнутий
іще й добрим, хоча й гострим гумором,
невичерпним оптимізмом, вірою в перемогу добра над злом.
Перекладачем
альбому-коміксу виступив Іван Рябчій, а провадив
увесь проєкт від купівлі авторських
прав і до виходу книжки, куратор фестивалю Anne de Fest Kyiv Федір Баландін, відомий у Києві ще і як директор
популярного кнайп-клубу «Купідон».
Літерацію, необхідну для кожного коміксу, здійснив Олександр Ком’яков.
І спільними зусиллями всіх цих перелічених осіб найперший, заборонений
у Росії, «Тентен у країні Сов’єтів» тепер справді прийшов до українського
читача. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Етно-степ і рок на бандурі
Чим здивують цьогорічні «Віртуози фолку»?

❙ «Віртуози фолку» — унікальна можливість поспілкуватися з майстрами музичних
❙ інструментів і запалитися бажанням навчитися грати.
❙ Гурт Zgarda — відкриття минулорічних «Віртуозів фолку».
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
У неділю, 17 листопада,
«Український дім» знову
нагадуватиме веселий вулик: з 10-ї ранку тут стартує ІІІ Київ-етно-мюзікфест «Віртуози фолку».
За кілька років існування фестиваль став брендом якісної народної музики в найрізноманітніших
проявах: від автентики до
фольк-року, від академічної манери до етно-джазу.
Як і в попередні роки,
ІІІ Київ-етно-мюзік-фест
«Віртуози фолку» перетворився на своєрідний
марафон української пісні
в усіх її проявах. Із самого ранку в «Українському
домі» працюватимуть дві
сцени: в центральній залі

в режимі нон-стоп відбуватимуться виступи як конкурсантів, так і почесних
гостей фестивалю, а в концертній залі у цей час триватиме прослуховування
«наживо» учасників конкурсної програми. Цікавим є жанрове розмаїття
фестивалю — від автентичних виконавців, сольного співу, сольного інструментального виконання,
академічного ансамблевого музикування, гуртового
співу, троїстої музики до
етно-джазу, фанк-фолку,
фолк-року та інших експериментів.
До участі у фестивалі
зголосилися понад 120
учасників з усієї України:
від Донбасу до Карпат, від
Полісся до Слобожанщи-

ни. Із них до фіналу було
відібрано аж 28 гуртів та
виконавців. Участь у фестивалі стає своєрідним
талісманом для подальших успіхів. Так, відкриття минулорічних «Віртуозів», гурт Zgarda, отримав першу премію ювілейної «Червоної рути-2019».
А лауреат першого фестивалю, фанковий гурт Folky
Funky за цей час став досить популярним і цього
року підготував на «Віртуози фолку» цікавий номер
з ансамблем «Кралиця».
Несподіванки будуть і
від інших виконавців. Так,
відомий скрипаль Кирило Стеценко вийде на сцену в дуеті з одним із найсильніших майстрів степу, актором Володимиром

❙ Іван Ткаленко демонструє можливості звучання електробандури.
Шпудейком. Організатори
фестивалю, ансамбль української музики «Дніпро» здивує експериментом із фолк-роковим гуртом The doox. Свій суперпроєкт презентуватимуть
Олесь Журавчак, Нікіта
Рубченко та ансамбль Ars
Nova. Також у гала-концерті візьмуть участь відомі виконавці: Ілларія,

Ніна Матвієнко, GG ГуляйГород, Георгій Матвіїв
та ансамблева група НАОНІ, Іван Ткаленко і багато-багато інших...
«Нам приємно, що фестиваль перетворюється
на таку собі творчу лабораторію, коли після кожного фестивалю народжуються нові цікаві творчі
проєкти. Минулого року

ми презентували тут проєкт «Володарі стихій»,
більшість учасників якого познайомилися саме на
нашому фестивалі. І цього року сподіваємося, що
фестиваль спонукатиме
наших учасників до нових
творчих пошуків. У наш
час найбільші відкриття
трапляються саме на межі
жанрів, і ми даємо для
цього всі можливості. Ну
і, звичайно, майстри народної творчості, майстеркласи, спілкування і діалог різних поколінь — усе
це створює неповторну атмосферу, яку можна відчути лише на нашому фестивалі», — розповідає виконавчий директор фестивалю Любомир Матейко.
До слова: вхід на всі
фестивальні заходи, крім
гала-концерту, вільний.
Приходити варто цілими
родинами. Бо таке свято
буває раз на рік. ■

Читайте
в наступному
номері:
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■ ОСКАРОНОСЦІ

«Знедолена» Енн Хетеуей
«Жертвоприношення» актриси не пройшло намарно
Дара ГАВАРРА
Днями відсвяткувала своє 37-ліття голлівудська оскароносна актриса
Енн Хетеуей. Дівчина почала зніматися ще з 17 років, а вже в дев’ятнадцять
стала справжньою зіркою, зігравши у
фільмі «Щоденники принцеси». У свої
23 роки актриса опинилася в прекрасній компанії знімальної групи фільму «Горбата гора», який отримав аж
три «Оскари». Та про свій «Оскар» зірка згадує зі смутком, адже дався він їй
ой як важко.
Напередодні церемонії вручення
нагород актриса була настільки виснажена зйомками у фільмі «Знедолені»,
що вже не відчувала радості від номінування на найвищу нагороду у світі
кіно. Звісно, попрацювати у стрічці,
знятій за твором світової класики, надзвичайно престижно, тож Енн прочитала однойменний роман Віктора Гюго
на одному диханні і настільки пройнялася долями героїв роману, що виконана нею арія Фантіни (героїні, яку
мала зіграти Хетеуей) — матері Козетти, з однойменного мюзиклу, викликала сльози на очах режисера. (До сло-

ва, ця пісня ввійшла у фільм).
Заради ролі актриса пішла
на неабияку жертву — обрізала своє розкішне довге волосся. Та й на цьому вона не зупинилася: їй здалося, що вона занадто «гладка» для виснаженої
життям і незгодами Фантіни (чи
не жарт — цілих 57 (!) кг при
зрості 173 см), тож перейшла
мало не на хліб і воду і зупинилася лише тоді, коли терези показали 47 кг, а дівчину мало не
вітром колисало. Саме такою,
на думку Енн, і мала бути знедолена і стражденна мати, готова заради доньки на найбільші
жертви. Актриса зізналася, що їй
щоночі снилася нормальна їжа.
Спочатку режисер підтримував
пані Хетеуей у її прагненні найправдивіше вжитися в роль, але
коли це вже перейшло межі нормальності, просто заборонив їй
голодувати. Що ж, «знедолення» актриси принесло плоди у
вигляді «Оскара», тож усі жертви не були марними. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №128

❙ Енн Хетеуей.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 18 до 24 листопада

Лев (24.07—23.08). Авторитет зростає,
але не варто цим зловживати. Можна втратити
все, а для того, щоб покращити фiнансове становище, доведеться багато попрацювати.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Діва (24.08—23.09). Акуратність і пунктуальність — запорука вашого успіху. Зібраність i
відповідальність допоможуть довести всім, на
що ви здатні.
Дні: спр. — 19; неспр. — 23.
Терези (24.09—23.10). Прислухайтеся до поради батьків, вони завжди підкажуть
правильне рішення. Із минулого добре б зробити відповідні висновки, щоб не повторювати помилки.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви сповненi рішучості, щоб виконати задумане, ви згоднi на
будь-якi кроки. Остеарiгайтеся службових романiв, як кажуть, усе таємне стає явним.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

Овен (21.03—20.04). Завдяки вмінню
прорахувати ходи на кілька кроків ви зможете
досягти неабияких успiхiв. Трохи терпіння — i
ви опинитеся на висотi.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Телець (21.04—21.05). Вірогідні сiмейнi
скандали. Щоб уникнути неприємностей, займiться спiльними справами. Це може бути ремонт оселi або впорядкування дачної дiлянки.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Близнюки (22.05—21.06). Ваше бажання бути попереду похвальне, але й відповідати
за помилки доведеться саме вам. Не беріть занадто високий темп, оскiльки не уникнути невиправданих клопотiв.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Рак (22.06—23.07). Тиждень принесе багато сюрпризів. Не ведiться на авантюри, довiряйте
власнiй iнтуїцiї. Поради друзів стануть у пригодi.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

Стрілець (23.11—21.12). У вас з’явиться
можливiсть відвідувати курси підвищення
кваліфікації, зайві знання ще нікому не завадили. Ви зустрiнете людину, яка вiдiграє у вашому життi дуже важливу роль.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Козеріг (22.12—20.01). Ви вмiєте цiнувати людей i сторонню допомогу, але не радимо відкривати відразу всi карти. Будьте уважнi
з фiнансовими документами.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Водолій (21.01—19.02). Останнiм часом
доводиться вирiшувати чужi проблеми, забуваючи про свої. Навчiться казати «нi», адже власнi проблеми ви звикли вирiшувати самi.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Риби (20.02—20.03). Непередбачуванi
обставини стануть на завадi вашим планам,
тож доведеться вибирати, що важливiше —
робота чи сiм’я.
Дні: спр. — 20; неспр. — 23. ■

■ ПОГОДА

ра повстання проти шляхти у 1594–
1596 роках. 2. Азартна гра, один із головних атрибутів казино. 3. Ім’я очільника міністерства внутрішніх справ України. 4. Життєпис. 5. Метелик, якого
плутають із колібрі. 6. Ім’я колишнього чоловіка Ані Лорак. 7. Столиця Гани.
14. Ляльковий друг Барбі. 17. Один із
учнів Христа, який його зрадив. 18.
Поселення в Київській Русі, в Україні і
Росії в XI—XVIII ст., жителі яких тимчасово звільнялися від феодальних повинностей і податків. 20. Велике озеро
на кордоні США і Канади. 21. Кабардинська порода верхових коней. 23.
Донька правителя Колхіди, яка допомогла Ясону здобути золоте руно. 24.
Індійський титул правлячої особи, монарха. 25. Речовина, яку використовують для штукатурки та побілки хат. ■
Кросворд №125
від 8—9 листопада

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12
м/с. Температура вночi +4...+6, удень +10...+12. Пiслязавтра температура вночi +4...+6, удень +10...+12.

мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Славське: вночi +4...+6, удень +12...+14.
Яремче: вночi +3...+5, удень +12...+14.
Мiжгiр’я: вночi +5...+7, удень +14...+16.
Рахiв: уночi +5...+7, удень

дощ

00…00
+2...+7
00…00
+8...+13

+2...+7
+8...+13

00…00
+2...+7
00…00
+10...+15

+2...+7
+10...+15

Схід
Центр

00…00
+1...+6
00…00
+8
...+13

+1...+6
+8...+13

00…00
-2...+3
00…00
+6
...+11

-2...+3
+6...+11

сніг
дощ,
гроза

Південь 00…00
+1...+6
00…00
+9...+14
+1...+6
+9...+14

Відділи:
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культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Семене Марковичу, а ви що
мовчите? Висловіть свою думку.
— Нi, ще скажу якусь дурницю,
а ви заперечуватимете.
— Так ви не кажiть дурниці, скажіть що-небудь розумне.
— Тоді ви мене взагалі зненавидите.
***
Лікар-косметолог зробив пацієнтці грецький профіль, розгладив зморшки, видалив подвійне підборіддя, зменшив рот.
— Чого ще бажаєте?
— А мені можна зробити вели-

кі виразні очі?
— Звичайно, погляньте на рахунок.
***
Мотивуючи свою дівчину до
схуднення, плачу їй за кожен скинутий кілограм по 100 євро! Таких
цін на сало навіть у Монте-Карло немає.
***
— Чи не дозволиш, сусідко, поцілувати тебе? Дуже хочеться мені
дізнатися, хто солодший — ти чи
моя дружина?
— Іди спитай мого чоловіка.
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По горизонталі:
1. Селище міського типу на Донеччині. 5. «Малюк», якого скинули 6
серпня 1945-го на Хіросіму. 8. Роман
Григорія Тютюнника. 9. Слов’янський
бог, покровитель скотарства. 10. Кавказький воїн-самітник. 11. Бавовняна чи шовкова тканина, вкрита вузликами. 12. Ритуальний посуд у деяких
східних народів у вигляді рога, що
завершується головою тварини. 13.
Засіб, за допомогою якого Тесей вибрався із лабіринту. 15. Столиця стародавнього Єгипту, де, за легендою,
народився Геракл. 16. Незначний відтінок кольору, сенсу. 19. Чеська національна валюта. 22. Об’єднання окремих осіб, організацій, держав. 23. Ім’я
сина наймички із однойменної поеми
Тараса Шевченка. 25. Головний у гурті колядників, який несе різдвяну зірку. 26. Спиртний напій різної міцності,
з якого женуть самогон. 27. Французький філософ та енциклопедист епохи
Просвітництва. 28. Єврейське свято на
честь уникнення небезпеки знищення
і перемоги над Аманом. 29. «Ой зробив хлопчина та й ... красні скрипки —
Поділив надвоє снів своїх красу» (пісня). 30. Японська фірма, один із лідерів випуску електроніки та музичних інструментів. 31. Київський князь,
убитий князем Володимиром у боротьбі за престол.
По вертикалі:
1. Ім’я козацького ватажка, ліде-

