Коли корупція не у пріоритеті

Дивна фантастика

Обережно, діти вепрів!

У ЄС обіцяють призупинити
безвіз для України через
скасування відповідальності
за незаконне збагачення і
відхід від антикорупційних
критеріїв

«Динамавці» здобули перше
очко в поточній Суперлізі, а
«гірники» зберегли лідерство
в своєму непростому
«лігочемпіонському» квартеті

Водії потрапили
у затор,
чекаючи, поки
сімейство
диких кабанів
перетне дорогу
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...І ні в чому собі
не відмовляйте

Кабмін зняв обмеження на рівень зарплати керівникам
та членам наглядових рад підприємств держсектору

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,398 грн
1 € = 33,313 грн
1 рос. руб. = 0,360 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Поствиборче
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Громадянине! Ти сходив на вибори?
І кращу долю ти собі вже виборов?
Ти їхав на авто чи йшов ти пішки?
Чи у кишені не пекли платіжки?
Чи був ти за ЄС, чи «За майбутнє»?
Твій гаманець потовщає чи схудне?
Хоча якщо ти у КС суддя,
Та ще віддав свій голос «за життя»,
То можеш не боятися люстрації
І не писати правду в декларації!..
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

Передплатіть «Україну молоду» на 2021 рік
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020

ІнФорУМ

«Кабінет Міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації до 31 грудня. У світі та в
Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає».
Денис Шмигаль
прем’єр-міністр України

■ ОВВА!

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Минулі дві доби фронт погарячішав. За даними пресслужби
штабу Операції Об’єднаних сил,
за цей період збройні формування
Російської Федерації вiсiм разів
порушили режим припинення
вогню. У районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі
стрілецької зброї та станкового
гранатомета, а неподалік населеного пункту Піски — ручний протитанковий гранатомет. Окрім
того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де
у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета. У передмісті Авдіївки ворог застосовував міномети калібру
82 міліметри та гранатомети різних систем. Проти оперативнотактичного угруповання «Північ»
противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу

Коли корупція
не у пріоритеті
У ЄС обіцяють призупинити
«безвіз» для України через
скасування відповідальності за
незаконне збагачення і відхід від
антикорупційних критеріїв
Іван ЛЕОНОВ

«Мирні» окупанти
підігнали сотню танків
Моніторингова місія ОБСЄ фіксує наплив
озброєння росіян у заборонені зони
Новгородського. У підсумку один
військовослужбовець Об’єднаних
сил отримав кульове наскрізне
поранення в руку. Воїну надали
домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан
здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не
загрожує.
Тим часом Спільна моніторингова місія ОБСЄ виявила 193 одиниці озброєння, розміщені за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові
районах Донецької та Луганської областей. Серед виявленого

■ ПРИГОДА
Офіційний Брюссель посилає чіткий сигнал Києву
про те, що Євросоюз не терпітиме ганебні витівки української влади (при цьому всіх її гілок: не лише виконавчої, а й законодавчої та судової). Тож «на кону» вже
унадцяте(!) безвізовий режим для України.
Єврочиновників украй обурили (дипломатичною
мовою — стурбували) останні рішення Конституційного Суду України щодо діяльності антикорупційних органів і вони можуть стати підставою для тимчасового
призупинення «безвізу». Принаймні про це йдеться у
листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, текст якого потрапив до ЗМІ.
«Як поки що неофіційно зазначають наші контакти,
рішення Конституційного Суду України No 13-р/2020,
яке скасувало ключові антикорупційні повноваження
НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму», — йдеться у листі.
Тим більше що Київ дав привід для запуску механізму призупинення дії «безвізу»: в Брюсселі однозначно
під цим розуміють «відхід третьої держави від критеріїв,
унаслідок виконання яких було запроваджено безвізовий режим». Не випадково в Єврокомісії вкотре звернули увагу на те, що «питання боротьби з корупцією є пріоритетним на порядку денному реформ в Україні, а незалежні антикорупційні органи є квінтесенцією успішної,
правової, демократичної, інвестиційно привабливої України».
Не дивно, що через скандальне рішення КСУ президент Зеленський терміново скликав засідання РНБО у
четвер. Адже керівництво держави мало визначити, «як
реагувати на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни».
«Нищівні удари, які завдають досягненням країни
у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів,
дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими», —
лаконічно відреагував глава держави на виклики від судової влади (КСУ), ухваленні за поданням нардепів від
ОПЗЖ і групи «За майбутнє» — тобто представників влади законодавчої.
Раніше Зеленський обіцяв використати своє право на
законодавчу ініціативу (тобто подати новий закон щодо
кримінальної відповідальності за незаконне збагачення), щоб відновити «сталу та максимально ефективну
роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил». ■

Обережно, діти вепрів!
Водії потрапили у затор, чекаючи, поки
сімейство диких кабанів перетне дорогу
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
На вулиці Академіка Проскури сталася цікава дорожня пригода. Водії змушені були натиснути
на гальма і вишикуватися в чергу, бо дорогу там надумало пере-

тнути чималеньке сімейство вепрів. Демарш тварин організаційно
нагадував перехід магістралі групою з дитячого садка: попереду і в
кінці «шеренги» йшли два дорослі ссавці, а між ними вервечкою
тупотіло з десяток поросят. Через незнання правил дорожньо-

озброєння — майже 100 танків, а
також буксирувані та самохідна
артилерія, зенітно-ракетні комплекси. Про це місія повідомила у своєму щоденному звіті від
27 жовтня 2020 року. Противник
звинуватив українську сторону в
обстрілі з безпілотників. У четвер
зранку в медіа, підконтрольних
окупаційній владі та російським
військовим, повідомили про загибель одного з бойовиків під час
збиття ним українського літального апарата. Українська сторона на обвинувачення ще не відреагувала.■
го руху колона трохи не вписалася у «зебру» пішохідного переходу, чим викликала масу жартів у
соціальних мережах. «Прості, як
люди», — погарячкував хтось у коментарях, назвавши порушників
«хряков’янами».
При всій курйозності цієї історії, її важко назвати випадковою,
оскільки вона трапилася біля Лісопарку — чималого зеленого масиву, де мешкають різні види тварин.
Минулої весни, коли в країні було
запроваджено карантин і місто стало безлюдним, вепри часто гуляли
велосипедними доріжками, прокладеними вздовж цього лісу. Але
такої кількості диких кабанчиків
не зустрічали навіть тоді.■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Подорожчання газу

Уживані авто в ціні

У листопаді ціни на газ для населення різко стрибнуть угору. Середня ціна від
майже 50 компаній-постачальників газу перевищує 8,2 грн за кубічний метр (iз ПДВ
і без вартості розподілу), тоді як на жовтень цей показник не дотягував і до 7 грн.
Міністр фінансів Сергій Марченко явно помилився, коли в жовтні переконував українців, що «на цей опалювальний сезон прогнозуємо нижчий рівень цін, аніж торік». У 2019
році вартість газу для населення коливалася від 5,4 грн за кубометр до 7,6 грн. Серед
компаній, які виставили високі ціни, — низка регіональних газзбутів: їхні ціни коливаються від 7,5 грн до 8,9 грн за кубічний метр
(з ПДВ, але без вартості розподілу). До прикладу, ціна газу в Київській області, де працює «Київоблгаззбут», з червня по листопад
зросла з 2,8 грн до 8,82 грн за кубометр, тобто понад утричі. В жовтні «Київоблгаззбут»
продавав газ населенню по 6,67 грн за куб.
Серед усіх збутових компаній найвища ціна в
ТОВ «Запоріжгаззбут» — 8,96 грн за кубічний метр. Найнижчу ціну населенню пропонують дві компанії Megawatt — 6,2 грн за куб
метр та ГК «Нафтогаз України» — 6,3 грн
за куб. Зростання цін на роздрібному ринку
газу для населення зумовлене стрибком ціни
на європейському газовому хабі TTF, до котирувань якого прив’язаний український ринок. Але й там 27 жовтня ціна знизилась до
7,8 грн.

Оскільки впродовж останніх кількох місяців у Німеччині значно збільшився попит
на вживані автомобілі, може зрости й ціна
на такі авто, які досі потрапляли звідти в Україну. Як повідомляє «Автотема», продажі
саме вживаних автомобілів у віці від одного
до шести років за перші дев’ять місяців 2020
року зросли в Німеччині на 4,7%, а у вересні
— на 9,8%. Тим часом загальний ринок автівок, як нових, так і вживаних, скоротився за
перший/третій квартал на 4,2%. Це стало наслідком серйозного обвалу сегменту нових
автомобілів (мінус 25,5%). Експерти пояснюють тенденцію пандемією коронавірусу і економічною кризою. Через те, що в цих умовах німці не можуть витрачати великі кошти на нові машини, вони більше звертають
увагу саме на свіжі вживані авто. На автомобілі віком понад 6 років, навпаки, спостерігається зниження попиту — на 6,3% за вказаний період. Відтак і ціни на них в Україні
не мають причин для зростання. Як відомо,
японська компанія Honda тим часом перестане виробляти для Європи автомобілі з бензиновим двигуном до кінця 2022 року. А Tesla
вже розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тисяч
доларів.

Напали на жінку за мову
Поліція міста Слов’янськ на Донеччині
відкрила кримінальну справу після оприлюд-

нення відео, на якому жінку в «маршрутці»
лають, бо вона розмовляє українською, а
потім намагаються виштовхати. В Telegramканалі donetchanyn з’явилося двохвилинне
відео, де жінка українською робить зауваження чоловіку в «маршрутці» через відсутність маски. Після цього її лають кілька інших
пасажирок. Одна з них каже, що такі, як вона,
«приїхали на наш схід, життя від вас нема».
Коли жінка каже, що вона зі Слов’янська, їй
радять «розмовляти по-слов’янськи», бо «в
нас у Слов’янську всі нормальні люди, адекватні, а не як ти тут стоїш» і що «задовбали
вже нас зі своїми мовами». А чоловік, якому
та на початку відео робила зауваження, наприкінці відео намагається виштовхати жінку
з «маршрутки» й нецензурно лається. На інцидент відреагував уповноважений iз питань
захисту української мови Тарас Кремінь, назвавши приниження жінки через те, що вона
говорила українською, «падінням суспільної моралі». Він відзначив байдужість водія
«маршрутки» та «деяких чиновників, які
більше зайняті місцевими виборами, аніж
виконанням законів». У Слов’янському відділі поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 116 Кримінального кодексу (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності,
релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Максимальне покарання
за статтею — до трьох років позбавлення
волі.
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в’язнів,

перенаправив
підписали петив Україні
Німеччина плаякі відбували покарання в СоловКабмін із будівництва доріг на соціальні потре- цію про ліквідацію Окружного адмінсуду наразі на самоізоляції, заявив т.в.о. мініс- нує «підтягти» Збройні сили України ках, були розстріляні в карельському урочищі Сандо стандартів НАТО, поінфомували у дармох 83 роки тому в ці осінні дні нагадали в УкКиєва, підтвердив автор петиції — жур- та освіти і науки Сергій Шкарлет.
би, повідомили на сайті Кабінету Міністрів.
раїнському інституті національної пам’яті.
наліст Данило Мокрик.
пресслужбі Міноборони.
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■ ЕКЗОТИКА

...І ні в чому собі не відмовляйте

В Одесі
дозріли
касабанани

Кабмін зняв обмеження на рівень зарплати керівникам та членам наглядових рад
підприємств держсектору
Тарас ЗДОРОВИЛО
Кому в Україні точно житиметься безбідно, так це
керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору. Відповідно до рішення Конституційного Суду України уряд скоротив строк дії обмеження,
встановленого «Прикінцевими положеннями» Закону про зміни до Державного
бюджету України від 13 квітня 2020 року. Таким чином
знято обмеження, якими місячна винагорода їм деякий

час визначалася сумою, що
не перевищує 10 розмірів
мінімальної заробітної плати
(близько 47 тисяч гривень).
Нове рішення прийнято завдяки ухваленим Верховною
Радою 17 вересня 2020 року
змінам до Державного бюджету, якими Кабміну надали право скорочувати строк
дії обмежень, заборон, пільг
та гарантій, встановлених
відповідними законами України, прийнятими начебто з
метою запобігання поширенню в Україні COVID-19. Одночасно з цим уряд повернув

порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати залежно від групи підприємства та виду його економічної діяльності. Також
повернуто обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта
господарювання державного сектору економіки, що
визначається в контракті,
не повинен перевищувати...
1,25 млн грн. Прийнята постанова відповідає підписаним міжнародним домовленостям, відповідно до яких

українська влада засвідчила намір зняти обмеження
на виплати до 1 липня 2020
року.
Нагадаємо, у травні Верховний Суд звернувся до КСУ
з поданням, у якому просив
перевірити постанову Кабміну на відповідність основним правам громадян, закріпленим у Конституції. А
28 серпня Конституційний
Суд України постановив, що
обмеження заробітних плат
державних службовців і суддів у період карантину є незаконним. ■

■ МЕДАЛІСТИ

Красиво, сильно, переможно
Юні черкаські спортсмени
стали кращими у світовому
фітнесі
Людмила НІКІТЕНКО
Великим успіхом юних черкащан завершився чемпіонат світу з дитячого фітнесу,
який відбувся у сербському місті Чачак. У
загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце. «За нагороди на чемпіонаті змагались спортсмени з усього світу.
Збірну команду України представляли вихованці черкаських фітнес-студій. Загалом за
національний колектив виступали 8 спортсменів», — розповіли «УМ» у Черкаській
обласній державній адміністрації. Чемпіонками світу вдалося стати Поліні Струковій
серед дівчаток до 7 років та Камілі Пономаренко серед дівчат 14 років. «Срібло» вибороли Марія Михайленко у групі дівчат до 12
років та Олександр Хлинін серед хлопців 1011 років. Підготували юних спортсменів до
змагань тренери Антоніна Оробець та Яна
Мурза. ■

❙ Чемпіонат додав гарного настрою черкаським спортсменам медалями
❙ міжнародного ґатунку.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

■ ДОСВІД

Дорожний феномен
Іспанці звикли до автомобільних
подорожей без трагедій
Олег БОРОВСЬКИЙ
В Іспанії вже є більше десятка великих міст, у яких
на дорогах тривалий час немає смертельних аварій. У деяких з них остання дорожня
трагедія сталася кілька років
тому. Схоже, це пов’язано із
введенням різких обмежень
швидкості для транспортних
засобів.
Обмеження руху для іспанських водіїв, запроваджені у зв’язку з посиленням
епідемії коронавірусу, та-

кож впливають на зменшення кількості автомобілів на
дорогах та смертельних автомобільних аварій, але вони не
мають вирішального значення для кількості жертв ДТП,
що падає рік у рік. Коментатори загальнонаціонального радіо новин Cadena Ser
зазначають, що зростання
кількості великих міст в Іспанії, де трагедії зі смертельними наслідками трапляються лише епізодично, є саме наслідком введення різких обмежень швидкості.

За даними поліцейської
статистики,
найбезпечнішим для автомобілістів та пішоходів став Мостолес в агломерації Мадрид. За останні шість років у цьому місті з
населенням 200 тисяч зареєстровано один смертельний випадок на дорогах. Влада міста
пояснює низький рівень трагічних дорожніх пригод численними пішохідними переходами в місті, універсальними світлофорами та обмеженнями швидкості. Один
смертельний випадок у середньому раз на п’ять років
також зареєстровано у місті
Сантьяго-де-Компостела, що
на північному заході, яке є
релігійним центром і до якого тягнуться прочани з усієї
країни. Місцева влада також
заявляє, що запорукою успіху було обмеження швидкості
руху. Ще одним прикладом
міста, де вживають заходи

для зменшення загибелі людей на дорогах, є Більбао на
півночі Іспанії. У вересні 2020
року в місті з населенням 300
тисяч мешканців, адміністративному центрі провінції Біскайя, швидкість руху автомобілів була обмежена до 30 кілометрів за годину.
В Іспанії зони з обмеженнями швидкості до 30 км/
год уже є в 19 містах. Найсуворіші обмеження діють у 80тисячному місті Понтеведра
на північному заході країни,
де максимальна швидкість
руху в центрі обмежена до
всього-на-всього 10 км/год.
У 2019 році уряд Іспанії
затвердив так званий Національний план якості повітря,
згідно з яким у центрах міст
iз понад 50 тисяч жителів до
2023 року будуть введені обмеження, щоб повністю ліквідувати там автомобільний
рух. ■
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Фермер навчився
вирощувати на півдні
України фрукти з широт
Бразилії
Ірина КИРПА
Перший урожай ароматних овочів
зібрав житель села Шевченкове Одеської
області, який вирішив «монетизувати»
глобальне потепління. Бо якщо раніше
наші аграрії могли лише мріяти про екзотичні овочі та фрукти на грядці, то цьогоріч з’явилася відмінна можливість насолодитися незвичайними але смачними касабананами з тропіків. Розсаду експериментатор зміг висадити у відкритий ґрунт
вже у лютому, а зірвати на пробу перший
плід — у травні поточного року.
Після того, як з’ясувалося, що касабанани відмінно акліматизувалися на Одещині,
перед нашими фермерами відкрилися блискучі перспективи вирощувати та продавати
делікатесну екзотику весь рік.
— Це справжнє диво, виростити настільки смачний та одночасно стійкий до
традиційних для наших полів шкідників
овоч, — розповів фермер Дмитро Євдокимов. — Зовні касабанани нагадують українські кабачки, але у них яскраво-жовта солодка м’якоть iз витонченим ароматом, а шкірка — незвичайного фіолетового кольору. Плоди рослини дуже просто
зберігати, а зібраний наприкінці літа урожай доживе й до новорічного столу!
Понад 200 років кассабанани вирощують по всій тропічній Америці та на островах Карибського моря, а перевага екзотичних плодів у тому, що їсти їх можна сирими. Хоча знавці підкажуть чимало рецептів приготування з кассабананом
різноманітних джемів, консервації, а також супів та гарнірів до м’яса. За словами
одеського експериментатора, найголовнішою проблемою при вирощуванні кассабананів в Україні стала необхідність забезпечити регулярний полив. Адже на їхнiй
історичній батьківщині у Бразилії панує
вологий субтропічний клімат, а от у нас
літо 2020 року видалося найпосушливішим за останні 150 років.
Зазначимо, що ще один приємний бонус фермери зможуть отримати у разі
повторення нинішнього сезону аномально теплої зими. Адже взимку 2019-2020
років деякі особливо щасливі господарі
примудрилися зібрати по 2-3 врожаї моркви, яка плодоносила навдивовижу активно. А ось аграрії Херсонської області
вже кілька років поспіль з успіхом вирощують такі не менш екзотичні для України культури, як зізіфус, інжир, банани,
лимони, мандарини, гранати, кизил, обліпиху, айву та хурму. Медики зазначають, що абсолютно всі ці овочі й фрукти
сприяють зміцненню нашого імунітету
та допомагають якнайшвидше одужувати після коронавірусного ураження. Оптимальна кількість овочів на день у міжсезоння для дорослого становить 300 грамів, а фруктів — 200 грамів. Справжнім
порятунком від сезонних вірусів, ГРВІ, а
також коронавірусу COVID-19 для українців стане можливість їсти кассабанани, а
також пити компот із додаванням багатих
на вітамін С кизилу та обліпихи разом із
доброю жменею волоських горіхів. ■

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

486

неповнолітніх

122

довічні

До

59%

Укрзалізниця

На

40%

в Україні

22

українським ЗМІ

цьогоріч в Україні уклали
та дворічні державні стипендії
може обмежити продаж
виконано план з
заборонили видавати пешлюб, заявили у Мін’юсті.
призначено видатним діячам культури і мистецтва квитків на поїзди через пандемію, попередив осіннього призову на строкову військову репустки для відвідання парламенту,
згідно з указом президента України.
міністр інфраструктури Владислав Криклій.
службу, відзвітували в Командуванні Су- йдеться у протоколі засідання Комітету
хопутних військ ЗСУ.
ВРУ з питань свободи слова.
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ПОЛІТИКА
■ ТЕНДЕНЦІЇ

Тетяна ПАРХОМЧУК

Ми ще певний час бавитимемося якимись несподіваними заявами, цифрами, відсотками, аж доки не будуть оголошені результати другого туру виборів мерів, але вже
є декілька чітких виборчих штрихів, котрі через суєту-суєт перегонів пройшли дещо
повз очi. Один із головних — у розпал виборчої кампанії в проросійській ОПЗЖ
стався розкол. Не всі в партії зраділи чутці, що Віктор Медведчук, поводир прокремлівського шабашу на українських теренах, надумав стати президентом України.
І друга новина, яку можна назвати гарною: чималу просунуту частину електорату
не можуть не радувати політтехнологи президента. Бо якби не ці «геніальні» п’ять
запитань, то, можливо, регіональні емісари Володимира Зеленського мали б на дватри відсотки більше. І тепер соцмережі радять гаранту в невикористані бланки загортати бамбук і палити його у вільний від перегляду відосиків час.
Загальні ж результати не розчарували. «Європейська солідарність» у багатьох містах отримала більше, ніж «Слуги», навіть більше, ніж очікувалось, але менше, ніж
хотілося б оптимістам. ОПЗЖ та її бек-вокал узяли менше, ніж очікували песимісти.
Пальчевський так і не наздогнав Трампа.
Загадкою залишаються хіба що горлопани, котрі голосували за віртуального Шарія,
але це був пік його слави — більше він не набере.
Однак є причини для стурбованості — це зовнішнє управління та ймовірний повзучий сепаратизм усіх без винятку регіонів. І це може стати ключовим для всього
медіапростору України.
Водночас посилення впливу складових гравців — регіонів — iще раз демонструє
певний занепад центральної влади. І не лише в нас. Влада в усьому світі переживає
серйозну кризу. А що вже говорити про Україну? Регіони стали такими собі маленькими державами в державі й отримали нові можливості. Варто зазначити, що всі ці
«дрібні гравці» дуже відрізняються одне від одного, проте з’явилось дещо спільне,
що формує нові реалії: щоб бути почутим, уже не має значення розмір регіону; приналежність до певного високопосадовця в Києві; провідна галузь економіки регіону;
історія та традиції. Основне — це поява нового типу влади, такої собі «мікровлади»,
яку прийнято називати регіональною елітою і в котрої ще декілька років тому було
не так багато значних шансів на успіх. Вочевидь у наші дні фактори, що впливатимуть на зміни в суспільстві, з часом усе менше будуть пов’язані з суперництвом між
супергравцями, швидше, ці фактори залежатимуть від звеличення тих, хто володіє
мікровладою, і від їх здатності кинути виклик супергравцям.
З іншого боку, криза у владі великих гравців не свідчить про те, що суперсильні
вимирають. У світовому вимірі впливові уряди, чисельнi армії, великий бізнес та
престижні університети зіштовхнулись із небаченими обмеженнями, але свого значення не втратили, а їхнi дії та рішення, як і раніше, матимуть вагу. Але не таку, як
раніше. І не в тій мірі, в якій їм хотілося б. І вже точно не так, як вони очікують. Може
видатись, що втрата сильними попередньої влади — суцільне благо (адже влада
розбещує — чи не так?), однак їх ослаблення може спровокувати нестабільність,
безпорядки та нездатність вирішувати складні, глобальні завдання.
На наших очах відбувається встановлення нового порядку, іншого ведення гри в
негласних владних правилах.

І ще раз — статистика
Отже, за попередніми даними, «Європейська Солідарність» «узяла» п’ять областей, «Слуга народу» та «Опозиційна
платформа — За життя» — по чотири.
ЄС перша на виборах у Києві, Київській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.
Пропрезидентська «Слуга народу»
перемогла в Чернівецькій, Дніпропетровській, Житомирській та Сумській
областях.
Проросійська ОПЗЖ зібрала найбільшу кількість підтримки у чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
ВО «Батьківщина» одержала перемогу лише у Кіровоградській області.
Нова забавка олігарха Коломойського «За майбутнє» — у Волинській області.
І шкода, що «ВО Свобода» — лише в
одній, Івано-Франківській, області.
В інших регіонах перемогу отримали
місцеві політичні проєкти:
на Вінниччині — партія «Українська стратегія Гройсмана»;
на Закарпатті — партія «Рідне Закарпаття», яку заснував нардеп Василь
Петьовка;
на Полтавщині — партія «Довіра»,
створена представниками однойменної
депутатської групи у Раді;
у Харківській області — «Блок Кернеса — Успішний Харків»;
у Хмельницькій області — партія
«Команда Симчишина» (мер Хмельницького);
у Черкаській області — «ВО Черкащани»;
у Чернігівській області — партія
«Рідний дім» (партія мера Чернігова
Владислава Атрошенка);
У Київраду зайдуть здебільшого
представники партії «Європейська Солідарність» та «УДАР».
Перші висновки щодо трійки лідерів
вказують перспективу росту лише однієї
партії. ОПЗЖ, ЄС та «слуги» мають приблизно однакову кількість прихильників і сукупно охопили до 60% електорату. Для них логічно було б розширювати
свою базу, нарощуючи по 3-5%, і водночас не давати різко рости конкурентам.
Паралельно їм усім трьом життєво важливо не допустити появи і зростання
третіх сил. Але це теорія, в якій двоє з

цього ланцюга — слабкі ланки, а тому в
них до практики навряд чи дійде.
Перша — «слуги». Технологи Банкової просто цього не зрозуміють, що й довели ініційованим опитуванням у день
виборів.
Друга — ОПЗЖ, як ми вже зазначали, через те, що не всі там вітають прагнення Медведчука мати президентську
булаву в Україні, чим і спровокували
перманентний внутріпартійний розкол.
Але нехай там собі бавляться загостреннями й конкуренцією. Не будемо їм заважати.
Однак «Слуги» за допомогою різних
маневрів намагатимуться входити в різні коаліції з переможцями й отримувати
керівні посади в радах всіх рівнів. Зрозуміло, що за умови таких тимчасових
сателітних об’єднань вони йтимуть на
позиціях молодших партнерів, а тому
апріорі виглядатимуть слабкішими. І
чим не початок кінця СН?

Ліпити з того, що є
Однак розборки у владній верхівці
вже почались. Треба ж тримати марку
господаря дому. Перше слово невдоволення виборами президент Володимир
Зеленський сказав кадровою перестановкою в офісі президента. Він вирішив
звільнити з посади першого заступника
глави офісу Трофимова.
Назагал президент Зеленський намагається видавати бажане за дійсне.
Коментуючи на Facebook, м’яко кажучи, невтішні результати своєї політичної сили на виборах органів місцевого самоврядування, він зробив спробу
перевести стрілки на втому народу від
тривалих перегонів.
Міфи переможених — жанр невдячний і недовговічний. А левова частка відповідальності за виборчий крах
«слуг» — наслідок популізму і самовпевненості (якщо не сказати — пихи)
її реального лідера. Саме він добровільно взяв на себе роль топагітатора партії.
Так, у суспільстві відчувається повна апатія, чи не найбільша за останні
10 років. Але є втома і від самого Зеленського. І як від випадкової особи
на найвищій державній посаді, і як
від популістсько-автократичного режиму, збудованого в результаті його
урядування. Учорашній актор розва-

Нова доба
місцевих
обраних
Супергравцям уже незатишно

❙ Хто в регіон вклався, той його і «танцює».
❙ Фото з сайта zbruc.eu.
жального жанру сам особисто створив
ситуацію, в якій схожі настрої культивувалися і всіляко заохочувалися.
Саме Зеленський зруйнував не тільки інституційну конструкцію влади,
з її розподілом повноважень і відповідальності, а й невтомно насаджував
думку, що саме він — реальний Голобородько — і є тим месією для українців. А всілякі містечкові «разбойніки» — хлопчики для побиття, пішаки
на великій президентській шахівниці.
Тепер і цих — лояльних до Зеленського, здатних задля посад і пов’язаних
з ними можливостей збагачення, «разбойніков», — значно поменшає. Через
те, що «Слуга народу» не спромоглася обійняти мерські посади в жодному
з обласних центрів, не змогла забезпечити собі більшість у жодній обласній раді, з «мономонстра» вона в одну
мить перетворилася на сіру політичну
силу, якій доведеться або домовлятися з більш потужними регіональними
гравцями, або нидіти у меншості, скочуючись у нікуди.
А чи можлива коаліція «слуг» з
ОПЗЖ? Перша реакція лідерів останньої (Льовочкіна та Шуфрича) вказує
на те, що якщо і можлива, то лише для
того, аби «добити» Зеленського. Ближче — зручніше. Головною метою такого можливого сценарію є повернення у
владу та ймовірна реінтеграція Донбасу на умовах окупанта.

Харизма кишенькових не зацвіла
Ще одним підсумком цих перегонів
став провал склепаних нашвидкуруч
олігархічних проєктів, особливо «замайбахів» Коломойського. Відомо, що
режим Зеленського тримався на грошах Коломойського, Фірташа, Ахметова і Пінчука, і тепер він втратив останніх союзників, а його «слуги» — можливість маневру на регіональних полях
політичних баталій. Вони дійсно не мають з ким об’єднуватися, окрім відверто проросійської ОПЗЖ. Але, з одного

боку, такі альянси тільки підтвердять
капітулянтські, антиукраїнські мотиви пропрезидентської сили, хоч як би
вони це маскували, з іншого — не варто думати, що на південному сході Медведчук «со товаріщі» погодяться на роль
молодших партнерів «зелених».
Можливо, Зеленський спробує рятувати ситуацію звичним для нього способом. На фракцію у ВР йому годі розраховувати, та й результати місцевих виборів дають зрозуміти, що парламентська конфігурація не надто адекватна
до реалій. Розігнати нардепів і затіяти
нові парламентські вибори після нищівного краху на місцевих? Цікаве питання, що постійно маячить у політичному
тренді, але після результатів місцевих
виборів уже можливі варіанти. Ймовірно, Володимир Зеленський «відірветься» на уряді, частково або й повністю
«оновивши» його? Але попереду зима,
а в санях: державна скарбниця, в якій
свище вітер; захмарні тарифи, непрогнозована інфляція. І — коронавірус,
боротися з яким нічим і вже фактично нікому: грошей катма, бо розікрали
на «великому будівництві», медики працюють на межі можливостей. А показники захворюваності загрозливо повзуть угору...
Тому який вихід у Зеленського? Там,
де вхід. Але до того моменту він, можливо, вдасться до затягування гайок, вичавлювання покірності, репресій та авторитаризму. Такий шлях у сучасній
Україні може призвести до відомої для
нас кінцевої зупинки: ЗЕенд.
І це на тлі того, що це перші вибори
в Україні за всю незалежну історію, що
не дають змоги масово випустити пару
в суспільстві. Це по-перше. А по-друге, на горизонті може замаячити загроза автономізації та капсулювання певних регіонів. І головне завдання для нас
як для держави — щоб не збився компас і не почався кулуарний сепаратистський рух, особливо в маніпулятивному
затуманенні приєднання до імперського тіла Росії. ■

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020

■ COVID-19

Ігор ВІТОВИЧ
Увечері в середу, 28 жовтня, президент
Франції Емманюель Макрон у телезверненні до населення оголосив про запровадження карантину по всій країні. Винятки
можливі лише в заморських її територіях.
Нові обмеження набувають чинності в ніч
із четверга на п’ятницю, 30 жовтня, і триватимуть мінімум до 1 грудня. Як і під
час загального режиму самоізоляції навесні цього року, виходити з дому можна
буде тільки з кількох причин. Наприклад,
для поїздки на роботу, для візиту до лікаря, походу в магазин по продукти, допомоги близькій людині або на прогулянку біля
будинку. З собою треба мати спеціальний
документ із вказаною причиною виходу.
Усі ресторани, бари та інші «приймаючі публіку» заклади знову закриють. Залишаться відкритими лише магазини, які
торгують товарами першої необхідності.
Однак деякі заклади зможуть відкритися через два тижні, якщо санітарна ситуація поліпшиться, зазначив Макрон. Паралельно він оголосив про спеціальний план
фінансової допомоги малому та середньому бізнесу. Ті, хто не зможе працювати
через карантин, отримуватимуть допомогу з тимчасового безробіття, як і раніше. Держустанови, заводи, будівельні і
сільськогосподарські підприємства продовжать працювати. «Економіка не повинна ні зупинитися, ні впасти», — підкреслив Макрон. На відміну від попереднього карантину, дитячі садки і школи (в
тому числі старші класи) продовжать роботу «при посиленому санітарному протоколі». Студентів вищих навчальних закладів переведуть на дистанційне навчання. Одночасно максимальне число людей
повинне перейти на віддалену роботу, як і
навесні. На відміну від березня-квітня, візити в будинки для людей похилого віку
будуть дозволені при дотриманні суворих
санітарних обмежень. Приватні зібрання,
за межами суворо обмеженого сімейного
кола, повинні бути виключені. Всі публічні масові заходи заборонили. Поїздки з регіону в регіон теж під забороною, за винятком повернення з відпустки або канікул
(зараз у Франції шкільні канікули). Макрон зазначив, що найближчими вихідними допустять толерантність, щоб «сім’ї
могли організуватися».
Олег БОРОВСЬКИЙ
У Польщі не вщухають протести проти заборони абортів. 22
жовтня Конституційний суд під
головуванням судді Юлії Пшилембської тринадцятьма голосами проти двох постановив, що
переривання вагітності, навіть
коли в плода виявили невиліковну хворобу, є неконституційним.
Таким чином визнано неконституційним положення так званого
закону від 1993 року, який дозволяє перервати вагітність через
важкі та незворотні дефекти плода. Це означає, що аборт у Польщі стане можливим лише у випадках зґвалтування чи інцесту
або для захисту життя матері.
Від 2016 року Конституційний суд є підконтрольним польській партії влади, на що неодноразово звертали увагу як польська опозиція, так і міжнародні експерти. Голова Трибуналу Юлія
Пшилембська без зайвої конспірації відвідує офіс глави партії Качинського. Правляча партія на чолі з католицьким фанатиком-фундаменталістом Ярославом Качинським провела так
звану «судову реформу», заповнивши суддівські місця своїми
прибічниками, а тепер перейшла до «суті справи». Від четверга
у польських містах відбуваються «чорні протести». Учасниці
та учасники їх заявляють, що
наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше
наростання в Польщі «абортного
підпілля», а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі
польських жінок. Нагадаємо,
протести відбуваються в умо-

Друга хвиля пандемії
Франція знову запроваджує повний карантин,
Німеччина — частковий
Оголошено також, що експрес-тести
на коронавірус в обов’язковому порядку
проводитимуть для всіх, хто прибуває до
Франції. Кордони Франції відкриті для
інших європейських країн, але зовнішні
кордони Євросоюзу залишаться закритими. Обмежувальні заходи діятимуть мінімум до 1 грудня, кожні два тижні влада
оцінюватиме їх ефективність. Прем’єрміністр Жан Кастекс уточнить деталі нових карантинних заходів на пресконференції в четвер увечері. Макрон припустив, що під час другої хвилі коронавірусу,
ймовірно, буде більше жертв, ніж навесні цього року. «Як і всіх наших сусідів,
нас захопило різке прискорення епідемії,
вірус, здається, набирає сил із настанням зими і зниженням температур», —
зазначив президент. Він підкреслив, що
зараз потрібно «різко натиснути на гальма», щоб стримати епідемію і не допустити перевантаження лікарень. Уже зараз більше половини відділень реанімації зайняті хворими на COVID-19. Президент відкинув стратегію колективного
імунітету. За його словами, якщо не вживати ніяких заходів, за кілька місяців у
Франції від COVID-19 можуть померти
щонайменше 400 тисяч осіб, а лікарні будуть змушені робити вибір між пацієнтами. Карантин тільки для літніх людей він
назвав недостатнім. Але висловив сподівання, що французи зможуть відзначити в колі сім’ї Різдво і Новий рік. Як стало відомо, за останній тиждень кількість
хворих на ковід зросла, у Франції збільшилася вдвічі. Різкий стрибок епідемії
знову застав владу Франції, як й інших
європейських країн, зненацька, зізнався
Емманюель Макрон.
У середу, 28 жовтня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела переговори з главами урядів земель, після яких
також повідомила про запровадження но-

❙ Макрон оголошує карантин.
вих жорстких соціальних обмежень для
населення та обмежень для бізнесу. Нові
обмеження запроваджуються з наступного понеділка, 2 листопада, і діятимуть до
кінця листопада. Зокрема, в країні закриють усі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а
футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх
трибун. Також закриють косметичні й масажні салони, публічні будинки та студії
татуювання. Робота перукарень буде дозволена, але за умов дотримання суворих
заходів гігієни. Магазинам дозволять працювати, але вони повинні обмежити кількість клієнтів, які одночасно перебувають
у приміщеннях, з розрахунку одна людина на десять квадратних метрів. Також
працюватимуть школи та дитсадки, але
там запровадять нові обмеження та правила гігієни. Федеральний та земельні уряди вимагають від підприємств забезпечити можливість віддаленої роботи для працівників там, де це є можливим. Також в
уряді обіцяють фінансову підтримку підприємствам, які постраждають від нового
локдауну.
Крім того, мешканцям Німеччини доведеться обмежити соціальні контакти «до
абсолютного мінімуму». Приватні зібран-
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ня людей — як на відкритому повітрі, так
і під одним дахом — відтепер дозволено
лише у кількості не більше десяти осіб і
не більше ніж із двох домогосподарств. Також жителів ФРН закликають, як і раніше, відмовитися від усіх необов’язкових
поїздок. Починаючи з 2 листопада туристи не зможуть зупинятися у німецьких
готелях — їм дозволятимуть приймати
лише тих постояльців, які подорожують
із важливих причин. «Ми повинні діяти,
і діяти зараз — щоб уникнути надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я в
країні», — наголосила німецька канцлерка. За її словами, все це є «жорсткими заходами», які діятимуть в усій країні, але
іншого виходу, аби стримати розповсюдження хвороби, немає. Утім ухвалені 28
жовтня заходи є м’якішими, порівняно з
локдауном, який запроваджували в березні цього року, тому в німецьких ЗМІ нові
заходи вже охрестили «м’яким локдауном». Після запровадження нового карантину двома провідними країнами Євросоюзу, ймовірно, інші країни ЄС підуть
за їхнім прикладом.
Одночасно з заходами в Німеччині та
Франції Європейська комісія представила рекомендації щодо європейської
стратегії вакцинації проти нового коронавірусу, яка включатиме використання швидких тестів на антиген — поінформувала Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської комісії. Як вона зазначила, поставки вакцин можна очікувати
навесні. Фон дер Ляйєн, визнала, що застосовані весною стратегії виходу з пандемії були занадто швидкими, обмеження були зняті занадто рано — тому й друга хвиля. «Ми не знаємо, чи буде вона і
останньою», — сказала німкеня.
Урсула фон дер Ляйєн заявила, що
вакцини від коронавірусної інфекції першого покоління зможуть дати в кращому випадку 70-відсоткову ймовірность
імунітету. За її словом, жодна вакцина у
світі не може забезпечити 100-відсотковий імунітет. Однак показник у 70% в ЄК
вважають уже хорошим результатом для
вакцин першого покоління. Втім, зважаючи на часті випадки повторного зараження коронавірусом у тих, хто вже неодноразово перехворів, питання необхідності такої вакцинації вже викликає багато запитань. ■

■ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Абортовані права
Католицькі фанатики-фундаменталісти
з правлячої партії Польщі «ПіС» кидають
країну в криміналізацію медичних послуг
вах обмежень, пов’язаних з епідемією коронавірусу. У зв’язку
з тим, що територія всієї Польщі
оголошена червоною зоною, дозволено зібрання з максимальною
кількістю учасників до десяти
осіб. Тим часом на вулиці польських міст виходять десятки тисяч протестувальників.
Радник президента Польщі Павел Салек заявив, що Анджей Дуда спостерігає за ситуацією і незабаром висловиться у
цій справі. Одночасно Павел Салек закликав учасників протестів поважати католицьку віру:
«У Польщі досі не було подібного
тому, що відбувається останніми
днями. Навіть за часів комунізму такі ситуації не мали місця
— я маю на увазі, що руйнується
наша ідентичність, культура та
спадщина, тобто костели. Також
йдеться про удар по католицькій вірі, яка понад тисячу років
пов’язана з польським народом.
Мені здається, що не в цьому полягає демократія і свобода, щоб
плюндрувати костели та провокувати акти вульгаризму». Більшість «чорних протестів» тим часом відбувається саме перед костелами. Учасники вимагають

скасування закону під гаслами:
«Думаю, відчуваю, вирішую»,
«Свобода, рівність, аборт», «Ми
не хочемо народжувати трупів».
У середу, 28 жовтня, частина жінок не вийшла на роботу, щоб
висловити свій спротив прийнятому закону. Освітні заклади, фірми та установи заявили,
що не будуть карати працівниць
за відсутність. Мер Варшави Рафал Тшасковський заявив: «Ми
солідарні з цим страйком. Ми з
повною прихильністю підійдемо
до всіх, хто хоче взяти участь у
цьому страйку, і так організуємо роботу, щоб це стало можливим», — підкреслив очільник
столиці, звертаючись із закликом до мешканців Варшави про
«розуміння ситуації».
У ніч на 23 жовтня понад тисячу поляків протестували під
Конституційним трибуналом,
офісом правлячої партії «Право і
справедливість» та біля приватного будинку лідера партії Ярослава Качинського. На підході до
дому Качинського протест переріс у сутички з поліцією, проти
маніфестантів застосували перцевий газ. Кільканадцять осіб затримано. Але поляки надалі про-

❙ «Я хотіла б зробити аборт мого уряду», — напис на плакаті під час
❙ протесту жінок у Варшаві.
тестують проти рішення Конституційного суду майже повністю
заборонити аборти, тим самим
прирікаючи на пекло сотні і тисячі жінок, чия дитина просто не
може народитися здоровою, часто є нездатною до життя поза організмом матері, на психічні та
фізичні страждання.
Колишній голова Конститутційного суду професор Анджей
Цоль критично висловився стосовно ухвалення закону Конституційним судом. На його думку,
той не повинен розглядати такі
справи, «оскільки текст документа є дуже нечітким». Анджей Цоль сказав: «Як на мене,
кожен аборт є чимось поганим.
Натомість одне — це моральна
проблема, пов’язана з одною чи
іншою релігією, а зовсім інше
— закон, який регулює правила життя громадян». Професор
Цоль висловив переконання,
що рішення у цій справі повинні приймати жінки. Глава Єв-

ропейської комісії також висловилась про протести, що відбуваються в Польщі щодо права на аборт: «Прогресу важко
досягти, але його легко втратити. Сильні права жінок є надбанням і досягненням, яким Європа
повинна пишатися. Ми повинні
рухатися вперед, а не назад. Відступ назад не є можливим для
континенту, який прагне виграти майбутнє».
Експерти підкреслюють:
зміна закону торкнеться насамперед найбідніших. Заможніші
полячки вже сьогодні роблять
аборти в Словаччині чи Німеччині, у Польщі є чимало фірм,
котрі за 500-1000 євро організовують кількаденні аборт-тури до
сусідніх країн. До того ж подібне позбавлення жінок контролю над своїм тілом та життям
ще більше знеохотить їх вагітніти. Польща сьогодні має один
із найнижчих індексів народжуваності в ЄС — 1,4. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020
UA: Перший

06.00 Гімн України
06.05, 4.10 Енеїда
06.30 М/с «Листи від Фелікса»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30 Новини

2 листопада

КАНАЛ «1+1»
06.00 ТСН «ТСН-тиждень»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»

18.20, 1.30 Суспільна
студія

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.20 ТСН

відомих людей-2020»
13.00, 14.15, 21.45 Комедія
«СидОренки-СидорЕнки-2»

09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали-

10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади.
Росендал — Швеція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00 Спорт

2020»

16.25, 0.35 Т/с «Полдарк»
17.30 Д/ф «Дика планета»
18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Світ дикої природи»
21.35, 2.30 «Зворотний відлік»
00.05 Перша шпальта
05.05 Бюджетники

20.45 Комедія «Свати»
22.45 «Гроші-2020»
00.00 «Дубінізми-2020»
00.20 «Танці з зірками-2020»

06.00, 8.05 Х/ф «Сержант
міліції»
07.25, 16.50, 20.50, 2.55
«Випадковий свідок»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25

Леонідом Каневським»

Новини

справа»
23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
02.00 Х/ф «Це було у
розвідці»

СТБ

08.15 Д/с «Планета інновацій»
09.30 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий
відлік»
12.30 Pro Військо

04.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

06.25 Т/с «Комісар Рекс»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по

09.25 «МастерШеф.
Професіонали-2»
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

крові-2»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-4»

ароматом кави»
00.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»

ПРЯМИЙ

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

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «За фактом»
16.00 «Година пік»
17.10 «Ситуація»

09.30 М/с «Сімпсони»
11.20, 19.00 Т/с «Суперкопи»
14.10 Т/с «Друзі»

18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

15.30 Т/с «Швидка»
20.10 Т/с «Касл»
00.00 Мама реготала.
Найкраще

21.25 Т/с «Коп із минулого»

01.30 Телемагазин

22.35 Свобода слова
23.40 Х/ф «Категорія-7:
кінець світу»

03.40 Реальна містика

02.45 Я зняв!

13.00 Час. Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
14.10 Д/с «Нижче тільки пекло»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська
війна в кольорі»
18.10, 22.00, 5.10 Д/с «Друга
світова війна»
ФУТБОЛ-2

05.10 «Зловмисники»

07.45, 18.50 Т/с «AUTO ГОЛ!»
08.10 «Інгулець» — «Зоря».
Чемпіонат України

12.00 «Лілль» — «Ліон».

19.15 «Минай» — «Рух».
Чемпіонат України
21.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

06.00 Т/с «Опер за викликом-2»

туру

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Майстри ремонту

15.50, 21.50 Сучасні дива
16.50 Ремесла за
призначенням
18.55 Юрій Нікулін
20.45 Вирішальні битви Другої

09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Шеф-кухар
14.00 Спеція
15.50 Неймовірні історії

світової
22.40 Арктика з Брюсом Перрі

кохання

22.20 Готуємо разом

04.20 Шосте відчуття. Дар чи

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

прокляття?

16.05 Чемпіонат Франції. Огляд

05.05 Бізнес на залякуванні

туру. Прем’єра
К1

18.55 «Спеція» — «Ювентус».

туру. Прем’єра
21.40 LIVE. «Верона» —
«Беневенто». Чемпіонат

06.30 «Top Shop»

23.40 «Інгулець» — «Зоря».
Чемпіонат України
01.30 Профілактика
05.00 Чемпіонат Франції. Огляд

09.10 «Орел і решка. Шопінг»
10.10 Х/ф «Коли Санта впав

12.10 Х/ф «Руйнування»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.30 Країна У

14.00, 22.00 «Орел і решка.
Дива світу-2»
15.10 «Орел і решка. Дива

16.10, 20.00 «Орел і решка.
МЕГА

05.10 М/ф

08.30 «Ух ти show»

світу»

туру

04.10 М/с «Смішарики»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

на Землю»

Італії

03.40 Школа лікаря
Комаровського

17.00 «Великий футбол»

Навколосвітня подорож»

11.15, 19.15 Т/с «Батько
рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.45 Панянка-селянка
16.15 Супержінка

06.00 Бандитська Одеса

18.10 Т/с «Я — зомбі»

21.15 Х/ф

08.35, 1.45 Правда життя

00.00 Х/ф «Голем»

23.30 Казки У

02.10 «Орел і решка.

02.45 Щоденники Темного

10.00 «Загублений світ»

01.30 Профілактика

09.35, 0.35 Речовий доказ

01.30 Профілактика

15.40 Х/ф «Царство небесне»

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд

10.45, 17.50 Вижити в дикій

05.00 Оттак. Мастак!

18.15, 1.50 «Спецкор»

туру

дня»

03.30 Доктор Хайм

22.50 «Спеція» — «Ювентус».
00.35 Чемпіонат Франції. Огляд

23.20 Х/ф «Таємничий ліс»

14.15 «Шахтар» —

Чемпіонат Італії
КАНАЛ «2+2»

19.00 У кого більше?

20.30 Дачна відповідь

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд

Прем’єра

помста Салазара»

02.45 Єврорабині

16.00, 21.05 Журнал Ліги

18.20 Журнал Ліги Європи.

Карибського моря:

13.45 Журнал Ліги чемпіонів

Чемпіонат Італії

Чемпіонат Італії

15.20 Х/ф «Пірати

16.50 Зіркові долі

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.30 «Удінезе» — «Мілан».

дивних берегах»

23.40 Адольф Гітлер. Шлях

Чемпіонат Франції

України

чемпіонів

Карибського моря: на

11.50 Елемент

14.50 Крила війни

11.45 Топ-матч

Чемпіонат України

03.35, 4.10 Культ Ура!

Ліга чемпіонів УЄФА

Чемпіонат України

12.40 Х/ф «Пірати

01.40 Х/ф «Вечір судного

загадки»

історії

«Маріуполь». Чемпіонат

13.50 «Львів» — «Ворскла».

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й

07.50, 11.50, 18.45 «Суперматчі».

10.00 «Минай» — «Рух».

10.50 Х/ф «Нові мутанти»

21.00 Х/ф «Невразливий»

21.40 Час-Time

13.50, 19.45 Фантастичні

09.50 «Суперматчі». Ліга

08.50 Шалена зірка

понеділок»

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

Чемпіонат Італії

19.20, 1.15 «Кондратюк у

12.50 Містична Україна

Європи УЄФА
ФУТБОЛ-1

07.20 Вар’яти

18.00 Lе Маршрутка

06.00 «Львів» — «Ворскла».

Чемпіонат Італії

12.00 «Кротоне» — «Аталанта».

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
НЛО-ТБ

21.00 Т/с «Тінь зірки»

04.30 «102. Поліція»

18.05 «Супермама-2»

18.00, 19.45 «Репортер».
04.00 «Правда життя»

20.20 Теорія змови

08.00 «Удінезе» — «Мілан».

15.35 Т/с «Слід»

18.20 «Свідок. Агенти»

03.00 «Речовий доказ»

20.10 «Говорить Україна»

02.50 «Облом.UA.»

Чемпіонат Італії

00.15 Х/ф «Tри дев’ятки»

12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «Меркурій у
небезпеці»
16.50 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

20.15, 22.45 Т/с «Любов з

розшуку»

10.10 Секретний фронт
11.40, 13.15 Х/ф «Снайпер-3»

17.00 Т/с «Відважні»

23.30, 2.00 Т/с «Секрет Майя»

07.15, 16.10 Д/с «Авіаносці»

12.50 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

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

майбутнього»

з Костянтином Стогнієм

злочину

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

05.55 Факти тижня

06.05 М/с «Майлз із

08.45 Факти. Ранок

14.30, 15.30 Історія одного

15.45 «Чекай на мене. Україна»

06.00 «Інтер» — «Парма».

Дар чи прокляття?»

05.05 Громадянська оборона

справедливості

Ренуар»

19.05 «Детектор брехні»

15.40 «Шосте відчуття.

23.00 Сьогодні

12.30, 5.30 Агенти

10.30, 12.25 Т/с «Детектив

«Свідок»

14.40 «Обережно, НЛО!»

05.00 Служба розшуку дітей

випуски

«Стосується кожного»

06.00, 7.15 Kids’ Time

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

10.30 Реальна містика. Нові

09.30, 18.00, 19.00, 3.25

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Скарб нації
04.55 Еврика!

випуски

«Інтером»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

09.30 Зоряний шлях. Нові

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

04.55 «Телемагазин»

2019»

НТН
05.00, 4.50 «Top Shop»

06.05, 22.05 «Слідство вели... з

20.00 «Подробиці»

03.00 «Життя відомих людей-

15.20 UA:Фольк

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «Життя
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

ІНТЕР

природі

Навколо світу»
03.00 «Нічне життя»

03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020

3 листопада
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.05, 3.20 Енеїда
06.30 М/с «Листи від Фелікса»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна
студія

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Гроші-2020», с. 34
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15
«Міняю жінку»

09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали-

10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. ГаренЛемо — Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45

2020»
20.45 Комедія «Свати»
21.45 Комедія «СидОренкиСидорЕнки-2»
22.45 «Міняю жінку-15»

Спорт

00.50 Мелодрама «Шлях у

15.20 UA:Фольк
16.25, 0.25 Т/с «Полдарк»

порожнечу»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.20 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
02.00 Х/ф «Женя, Женєчка та
«Катюша»
04.55 «Телемагазин»

18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Світ дикої природи»
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 «Боротьба за виживання»
04.10 Д/ф «Висота 307.5»
НТН
05.50 Х/ф «Мамо, я льотчика
люблю»
07.50, 16.50, 20.50, 2.45
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.15 «Свідок»
09.00 Х/ф «Мачуха»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Анатомія катастроф»
15.45 «Таємниці пірамід»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
01.05, 2.55 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Людина-павук»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф «Темний плащ»
09.30 М/с «Сімпсони»
11.30, 19.00 Т/с «Суперкопи»
14.00 Т/с «Друзі»
15.30 Т/с «Швидка»
20.10 Т/с «Касл»
00.00 Мама реготала.
Найкраще
03.40 Чистоплюї
04.10 Роздовбаї
04.45 Оттак. Мастак!
СТБ
04.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
09.05 «МастерШеф.
Професіонали-2»
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.35 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама-2»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
00.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

01.30 Телемагазин

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Теорія змови
11.10 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф «Снайпер-4:
перезавантаження»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с «Пес»
16.50, 21.25 Т/с «Коп із
минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Снайпер»

02.45 Реальна містика

01.30 Анти-зомбі

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. Нові
випуски
10.30 Реальна містика. Нові
випуски
12.30, 5.10 Агенти справедливості
14.30, 15.30 Історія одного
злочину
17.00 Т/с «Відважні»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Тінь зірки»
23.20 Контролер
00.00, 2.00 Х/ф «Троє в
лабіринті»

06.00, 7.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти
09.00 Т/с «Мерлін»
10.10 Х/ф «Логан: Росомаха»
13.00 Суперінтуїція
15.00 Хто зверху?
17.00, 19.00 Кохання на
виживання

5 канал

17.30 Схеми. Корупція в
деталях

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Pro Військо
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «За фактом»
16.00 «Година пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 Марафон на «Прямому»
каналі

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Авіаносці»
08.15 Д/с «Планета інновацій»
09.30 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий відлік»
16.00, 2.45 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
16.55 «Рома» — «Фіорентина».
Чемпіонат Італії

06.00, 8.00, 5.30 Топ-матч
06.10 «Колос» — «Олімпік».
Чемпіонат України
08.10 «Нант» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Спеція» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат
України

війна в кольорі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

02.40 Зона ночі

— «Олімпіакос». Ліга

08.35 «Орел і решка. Шопінг»
10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.15, 18.10 Т/с «Я — зомбі»
14.00, 22.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»
15.10 «Орел і решка. Дива
світу»
16.10, 20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
00.10 Х/ф «Будинок
проклятих»
02.15 «Орел і решка. Морський
сезон»
03.00 «Нічне життя»

20.30 Дачна відповідь

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська

чемпіонів УЄФА. Прем’єра
02.40 «Шахтар» — «Боруссія»
(М). Ліга чемпіонів УЄФА

чемпіонів УЄФА

МЕГА

19.00, 21.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

06.00 Бандитський Київ

19.50 LIVE. «Шахтар»

08.55, 1.45 Правда життя

— «Боруссія» (М). Ліга

09.50, 0.35 Речовий доказ

чемпіонів УЄФА

11.00, 17.55 Вижити в дикій

22.30, 22.55 LIVE. «Ліга
Чемпіонів. ONLINE»

природі
12.05, 16.55 Елемент

00.25 Журнал Ліги Європи

13.05 Містична Україна

00.55 «Інгулець» — «Зоря».

14.05, 19.45 Фантастичні історії

Чемпіонат України
03.40 «Удінезе» — «Мілан».

КАНАЛ «2+2»

ФУТБОЛ-1

21.00 Х/ф «Скло»

18.45 «Суперматчі». Ліга

Чемпіонат Італії
06.00 Т/с «Команда А-2»
08.00 Х/ф «Закляті вороги»
09.30, 17.15 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «Стій! Бо моя мама
стрілятиме»
15.00 Х/ф «Озброєні та
небезпечні»
18.15, 1.50 «Спецкор»
18.50, 2.20 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом-3»
20.25, 21.25 Т/с «Брати по
крові-2»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-4»
02.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»

18.10, 22.00, 5.10 Д/с «Друга
світова війна»
19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й
загадки»

12.30 Стоп Реванш

15.00 Повітряні воїни
16.00, 21.50 Сучасні дива

06.30 «Top Shop»

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Майстри ремонту
09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Шеф-кухар
14.00 Спеція
15.50, 1.40 Неймовірні історії
кохання

08.00 М/с «Юху та його друзі»

16.50 Зіркові долі

18.55 Два Миронови
20.45 Вирішальні битви Другої

ФУТБОЛ-2
06.00 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
06.55, 13.55, 5.25 Топ-матч

світової
22.40 Дика Індонезія
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
02.50 Бандитська Одеса

07.00 «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат
України
08.50, 21.15 Журнал Ліги
чемпіонів
09.20 «Інтер» — «Парма».
Чемпіонат Італії
11.10, 4.30 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
12.05 «Львів» — «Ворскла».
Чемпіонат України
14.05, 1.45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
15.00 «Нант» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
16.50 Т/с «AUTO ГОЛ!»
17.20 «Шахтар» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
19.05 Журнал Ліги Європи
19.30 «Кротоне» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
21.45 LIVE. «Реал» — «Інтер».

К2

К1

23.40 Х/ф «Знаки»
01.50 Т/с «Новенька»

22.20 Готуємо разом
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.30 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.45 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «2+1»
23.30 Казки У
02.45 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплатіть
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Триває передплата на «Україну молоду» на
2021 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

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

Ліга чемпіонів УЄФА
23.55 «Ман Сіті»

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020
UA: Перший

06.00 Гімн України
06.05, 3.20 Енеїда
06.30 М/с «Листи від Фелікса»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна

4 листопада

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

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2020»
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10

16.25, 0.25 Т/с «Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНІ

випуски

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її

10.30 Реальна містика. Нові
випуски

16.20 «Речдок. Особливий

12.30, 5.30 Агенти справедливості

випадок»

2020»

14.30, 15.30 Історія одного

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

20.45 Комедія «Свати»
21.45 Комедія «СидОренкиСидорЕнки-2»
22.45 «Світ навиворіт-11:
Китай»

15.20 Країна пісень

09.30 Зоряний шлях. Нові

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

19.00 «Секретні матеріали-

Спорт

23.00 Сьогодні

10.00 «Корисна програма»

10.35 Стильні подорожі

15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

«Інтером»

14.20, 15.20 «Речдок»

11.25 Телепродаж

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

17.10 Мелодрама «Жінка»

— Франція

президентом

Новини

09.30 Т/с «Величні Медичі»

Сади Les Hortillonnages

США — хто став новим

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

з «1+1»

«Міняю жінку»

11.00 Дивовижні сади.

06.00 Сьогодні. Спецвипуск зі

Леонідом Каневським»

доньки»

студія

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

23.55 Мелодрама «Шлях у
порожнечу»

злочину

кожного»

17.00 Т/с «Відважні»

20.00 «Подробиці»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

21.00 Т/с «Тінь зірки»

справа»

23.30, 2.00 Т/с «Стань моєю

23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
02.05 Х/ф «За два кроки від
«Раю»

тінню»
01.30 Телемагазин

04.55 «Телемагазин»

03.50 Реальна містика

ICTV
04.10 Скарб нації

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

12.30 Спостерігач

04.50 Т/с «Відділ 44»

07.20 Вар’яти

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

з Костянтином Стогнієм
11.25, 13.15 Х/ф «Снайпер»
12.45, 15.45 Факти. День

16.50, 21.25 Т/с «Коп із
минулого»

20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф «Снайпер-2»
01.20 Х/ф «Снайпер-3»
світова війна»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Соціум

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

07.15, 16.10 Д/с «Авіаносці»

15.30, 3.10 Час «Ч»

21.40 Час-Time

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.15 Д/с «Планета інновацій»

17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й

новин

09.30 Машина часу

06.25 Стоп Реванш

07.50, 16.50, 20.50, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про
солдата»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.55 «Таємниці кримінального

Прем’єра

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

10.05 «МастерШеф.

19.25 Т/с «Опер за викликом-3»

Професіонали-2»
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

крові-2»
22.35 Т/с «Кістки-5»

14.40 «Легендарні замки

15.35 Т/с «Слід»

02.55 «Облом.UA.»

18.00 «Супермама-2»

04.30 «102. Поліція»

19.00 «Про що мовчать жінки»

05.10 «Зловмисники»

України»
15.30 «Шукач ковчега»

сосновому лісі»
00.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»

19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
01.05, 3.10 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»

НЛО-ТБ

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

07.30 М/ф «Людина-павук»
07.50 М/ф «Качині історії»
08.40 М/ф «Темний плащ»
09.30 М/с «Сімпсони»

— «Олімпіакос». Ліга

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

чемпіонів УЄФА

«Прямому»

04.45 Оттак. Мастак!

12.10, 4.30 Чемпіонат Франції.
Огляд туру

13.10 «Гаряча тема»

13.05, 19.30, 5.25 Топ-матч

14.15 «За фактом»

13.20 «Ліга чемпіонів. ONLINE»

16.00 «Година пік»

16.00, 18.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.10 «Ситуація»

16.50 «Шахтар» — «Боруссія»

22.00 «Середмістя»

20.10 Т/с «Касл»

04.10 Роздовбаї

чемпіонів УЄФА

07.10, 8.10 «Новий день»

20.00 «Прямий ефір»

03.30 Чистоплюї

08.15 «Реал» — «Інтер». Ліга

10.20 «Ман Сіті»

14.10 Т/с «Друзі»

Найкраще

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

Новини

18.15 «Ехо України»

23.50 Мама реготала.

— «Десна». Чемпіонат

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

11.30, 19.00 Т/с «Суперкопи»

15.30 Т/с «Швидка»

06.00 «Олександрія»

18.00, 19.45 «Репортер».

11.10, 12.10 «Деталі на
06.15 Телемагазин

ФУТБОЛ-1

України

18.20 «Вартість життя»

(М). Ліга чемпіонів УЄФА
19.20 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
19.40 LIVE. «Істанбул

КАНАЛ «2+2»
06.00 Т/с «Команда А-2»
08.00 Х/ф «100 градусів
нижче нуля»
09.50, 17.10 «Загублений світ»

01.45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
02.40 «Барселона»
— «Динамо» (К). Ліга
чемпіонів УЄФА

Башакшехір» — «МЮ».
Ліга чемпіонів УЄФА
21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів.
ONLINE»
23.55 «Лейпциг» — «ПСЖ».

ФУТБОЛ-2
06.00, 15.50, 0.30, 2.35, 5.30
Топ-матч

13.50, 19.55 «Суперматчі». Ліга

К2

08.40, 18.00 Майстри ремонту

11.15 Дика природа Чилі

09.40 Квартирне питання

12.15 Ремесла за

10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради

13.15 Містична Україна

13.00 Шеф-кухар

14.15, 19.50 Фантастичні історії

14.00 Спеція

15.10 Повітряні воїни

15.50, 1.40 Неймовірні історії

18.00 Вижити в дикій природі

чемпіонів УЄФА

дітей

10.05, 0.35 Речовий доказ

08.45 «Колос» — «Олімпік».

— «Боруссія» (М). Ліга

02.55 Служба розшуку

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

17.00 Елемент

11.20, 0.45 Шахтар»

лабіринт»

08.30, 1.45 Правда життя

08.15 Журнал Ліги Європи

Ліги чемпіонів»

23.10 Х/ф «Смертельний

06.30, 8.00 Телемагазин

06.05 «Ліга чемпіонів. ONLINE»

10.30, 13.10, 21.00, 23.55 «Ніч

20.50 Х/ф «Сахара»

06.00 Бандитська Одеса

16.05 Сучасні дива

Чемпіонат України

зірок

МЕГА

призначенням

00.10 Т/с «Кістки-4»

20.15, 22.45 Т/с «Відпустка у

світу»

03.35, 4.10 Культ Ура!

18.15, 1.55 «Спецкор»

15.40 Хто зверху?

01.10 Т/с «Новенька»

18.10, 22.00, 5.10 Д/с «Друга

05.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

20.25, 21.30 Т/с «Брати по

політика»

загадки»

Ліга чемпіонів УЄФА.

СТБ

19.20, 1.15 «Велика

війна в кольорі»

13.50 Х/ф «Олександр»

НТН
05.15 Х/ф «Життя як цирк»

10.10, 11.10 Д/с «Бойовий відлік»

блондинок?

17.40, 19.00 Діти проти

22.00 #@)[]?$0 з Майклом

04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

13.50 Хто проти

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.55 «Світ дикої природи»

22.30 «Боротьба за виживання»

11.40 Х/ф «Знаки»

14.05, 16.15 Т/с «Пес»

Економіка. Політика.

Щуром

09.00 Т/с «Мерлін»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

пекло»

майбутнього»

05.35, 10.10 Громадянська

18.55 «Дикі тварини»

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки

06.05 М/с «Майлз із

04.30 Факти

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

НОВИЙ КАНАЛ

кохання
16.50 Зіркові долі

19.00 Ролан Биков
20.45 Вирішальні битви Другої
світової

20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір

21.50 Сучасні дивa
22.40 Дика Індонезія
23.40 Гарячі точки
05.45 Смарт-шоу

03.40 Школа лікаря
Комаровського
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

чемпіонів УЄФА
14.00 «Реал» — «Інтер». Ліга
К1

чемпіонів УЄФА
16.05 «Ман Сіті»

ТЕТ
06.30 «Top Shop»

— «Олімпіакос». Ліга

08.00 М/с «Юху та його друзі»

чемпіонів УЄФА

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

17.55 LIVE. «Дженоа»
— «Торіно». Чемпіонат
Італії
20.05 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
21.50 LIVE. «Барселона»
— «Динамо» (К). Ліга
чемпіонів УЄФА
02.45 «Істанбул Башакшехір»
— «МЮ». Ліга чемпіонів
УЄФА
04.35 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

10.30, 1.10 Т/с «Мисливці на
реліквії»
12.15, 18.10 Т/с «Я — зомбі»
14.00 «Орел і решка.
Дива світу-2»
15.10, 22.00 «Орел і решка. Дива
світу»
16.10, 20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
00.10 «Орел і решка. Морський
сезон»
02.45 «Нічне життя»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.20 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.20 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Батько
нареченої»
23.20 Казки У
02.35 Щоденники Темного
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020

5 листопада
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.05, 3.20 Енеїда
06.30 М/с «Листи від Фелікса»

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

5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна
студія

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

«Одруження наосліп»

10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сади
Маркессак — Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45
Спорт

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали-

16.25, 0.25 Т/с «Полдарк»
17.30 #@)[]?$0 з Майклом

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

22.00 Схеми. Корупція в
деталях

21.45 «Право на владу-2020»
00.45 Мелодрама «Шлях у

виживання»
04.10 Д/ф «Заміновані
вірністю»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Спостерігач
07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

НТН
05.00 «Top Shop»
06.15 Х/ф «Капітан Крокус»
07.50, 16.50, 20.50, 2.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «Розірване коло»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Вартість життя»
14.40 «Легендарні замки
Закарпаття»
15.30 «Шевченко. 200 років

СТБ
05.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Склад злочину»
01.10, 3.10 «Речовий доказ»

випадок»

23.20 Слідами
01.30 Телемагазин
02.30 Реальна містика

12.30 Невигадані історії

Соціум

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки

07.15 Д/с «Авіаносці»

04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона

пекло»

08.45 Факти. Ранок
з Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
16.45, 21.25 Т/с «Коп із
18.45, 21.05 Факти. Вечір

15.00, 19.00 Хто зверху?

20.20 Анти-зомбі
23.35 Х/ф «Снайпер-5:
спадщина»
перезавантаження»

23.55 «Црвена Звезда»

10.15 «МастерШеф.

— «Гент». Ліга Європи

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

УЄФА. Прем’єра

Професіонали-2»
12.55, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.30 Т/с «Слід»

світова війна»

19.25 Т/с «Опер за
викликом-3»

02.55 Служба розшуку дітей

20.25, 21.30 Т/с «Брати по
крові-2»

загадки»
03.35, 4.10 Культ Ура!
— «Рейнджерс». Ліга
Європи УЄФА
04.35 Огляд середи. Ліга

04.30 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.20, 1.45 Правда життя
10.00, 0.35 Речовий доказ

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-5»

19.00 «Один за всіх»

02.55 «Облом.UA.»

20.15, 22.45 Т/с «Відпустка у

04.30 «102. Поліція»

06.00 «Ліга чемпіонів. ONLINE»

13.10 Теорія Змови

сосновому лісі»

05.10 «Зловмисники»

07.50 Огляд вівторка. Ліга

14.00, 19.45 Фантастичні

00.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Дженоа» — «Торіно».

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
«Прямому»

Чемпіонат Італії
07.45 Журнал Ліги Європи
08.15 «Істанбул Башакшехір»

10.20, 2.40 Лейпциг» — «ПСЖ».
Ліга чемпіонів УЄФА

13.55 «Ліга Чемпіонів. ONLINE»

18.15 «Ехо України»

16.00, 18.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

20.00 «Прямий ефір»

16.50 «Барселона»

22.00 «Прямий контакт»

— «Динамо» (К). Ліга

22.55 «П’ята колонка»

чемпіонів УЄФА
19.20, 5.25 Топ-матч

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»

19.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА

09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Шеф-кухар
14.00 Спеція
15.50, 1.40 Неймовірні історії
кохання

15.00 Повітряні воїни

16.50 Зіркові долі
20.30 Дачна відповідь

17.55 Дика природа Чилі

22.20 Готуємо разом

18.55 Леонід Биков. Зустрічна

02.30 Формула любові

10.30, 13.10 «Ніч Ліги чемпіонів»
11.20, 0.45 Барселона»

13.50 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
14.00, 20.35 Журнал Ліги Європи

смуга

03.20 Арт-простір

20.45 Вирішальні битви Другої
світової

03.40 Школа лікаря
Комаровського

22.40 Дика Індонезія

04.10 М/с «Смішарики»

23.40 Гарячі точки

05.10 М/ф

02.50 Ілюзії сучасності
ТЕТ

14.30 «Істанбул Башакшехір»
К1

— «МЮ». Ліга чемпіонів
УЄФА
16.15 «Лейпциг» — «ПСЖ».
Ліга чемпіонів УЄФА
18.00 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
18.50 «Шахтар» — «Боруссія»
(М). Ліга чемпіонів УЄФА
21.00, 23.55 «Шлях до Гданська»
21.50 LIVE. «Зоря» — «АЕК».

03.30 Чистоплюї

06.15 Т/с «Команда А-2»

04.00 Роздовбаї

08.15 Х/ф «Зворотний відлік»

— «Рейнджерс. Ліга

00.30, 2.35, 5.30 Топ-матч

04.45 Оттак. Мастак!

10.00, 17.15 «Загублений світ»

Європи УЄФА

02.45 «Бенфіка»

19.40 LIVE. «Бенфіка»

08.40, 18.00 Майстри ремонту

чемпіонів УЄФА

чемпіонів УЄФА

NEWS

історії

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

16.00, 21.50 Сучасні дива

УЄФА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол

12.10, 16.55 Елемент

06.30, 8.00 Телемагазин

— «Олімпіакос». Ліга

— «Динамо» (К). Ліга

чемпіонів УЄФА

15.40 Т/с «Швидка»

08.45 «Ман Сіті»

— «МЮ». Ліга чемпіонів

07.50 М/ф «Качині історії»

17.00 «Ситуація»

11.10 Вижити в дикій природі

чемпіонів УЄФА

сезон»
02.40 «Нічне життя»
К2

18.00 «Супермама-2»

ФУТБОЛ-2

00.00 «Орел і решка. Морський

чемпіонів УЄФА

01.45 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

01.30 Т/с «Новенька»

19.20, 1.15 #НЕБАЙДУЖА

17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська

18.15, 1.55 «Спецкор»

23.10 Х/ф «Невразливий»

18.10, 22.00, 5.10 Д/с «Друга

00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й

Ліга Європи УЄФА

21.00 Х/ф «Закляті шахраї»

01.30 Х/ф «Снайпер-4:

16.20 Таємниці війни

Меха-акули»

10.40 Х/ф «Окупація»

минулого»

10.10, 11.10 Д/с «Бойовий

21.50 LIVE. «Мілан» — «Лілль.

09.00 Т/с «Мерлін»

14.05, 16.15 Т/с «Пес»

09.30 Машина часу

13.50 Х/ф «Мега-акула проти

07.20, 13.00 Вар’яти

11.10, 13.15 Х/ф «Снайпер-2»

21.40 Час-Time

війна в кольорі»

майбутнього»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

15.30, 3.10 Час «Ч»

відлік»

06.05 М/с «Майлз із

06.30 Ранок у великому місті

08.15 Д/с «Планета інновацій»

12.05 «Реал» — «Інтер». Ліга

23.50 Мама реготала. Найкраще

буває пізно»

Економіка. Політика.

16.00 «Година пік»

20.05 Т/с «Касл»

21.00, 0.00, 2.00 Т/с «Ніколи не

04.55 «Телемагазин»

14.10 «За фактом»

14.20 Т/с «Друзі»

20.10 «Говорить Україна»

справа»
23.55 Х/ф «Сліди апостолів»
02.15 Х/ф «Про тих, кого
пам’ятаю і люблю»

07.30 М/ф «Людина-павук»

11.35, 19.00 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Відважні»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

13.10 «Гаряча тема»

09.40 М/с «Сімпсони»

злочину

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується

06.15 Телемагазин

08.40 М/ф «Темний плащ»

14.30, 15.30 Історія одного

16.20 «Речдок. Особливий

15.20 Х/ф «Сьомий син»

11.10, 12.10 «Деталі на
НЛО-ТБ

12.30 Агенти справедливості

14.20, 15.20 «Речдок»

07.15 Т/с «Комісар Рекс»

самотності»
18.20, 4.05 «Правда життя»

випуски

доньки»

06.00, 7.15 Kids’ Time

5 канал

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

22.30 «Боротьба за

04.30 Факти

10.30 Реальна містика. Нові

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її

18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Світ дикої природи»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

випуски

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

09.30 Зоряний шлях. Нові

«Інтером»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

23.00 Сьогодні

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

20.00 «Подробиці»
20.35 «Чистоnews-2020»

порожнечу»

Щуром

Леонідом Каневським»

кожного»

2020»

20.45 Комедія «Свати»

15.20 Країна пісень

05.25, 22.05 «Слідство вели... з

10.00 «Корисна програма»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10

09.30 Т/с «Величні Медичі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Новини

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,

ІНТЕР

Ліга Європи УЄФА
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06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і решка. Шопінг»
10.30, 1.00 Т/с «Мисливці на
реліквії»
12.15, 18.10 Т/с «Я — зомбі»
14.00, 22.00 «Орел і решка.
Дива світу»
16.10, 20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
23.00 «Орел і решка. Дива
Світу-2. Небачене»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.20 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.20 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Батько
нареченої-2»
23.20 Казки У
02.35 Щоденники Темного
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020
UA: Перший

6 листопада

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»

06.00 Гімн України

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.05, 3.15 Енеїда
06.30 М/с «Листи від Фелікса»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 1.25,

з «1+1»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 2.15 Суспільна

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.35 ТСН
людей-2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10
«Одруження наосліп»

студія
09.30 Т/с «Величні Медичі»
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з

Леонідом Каневським»

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.25, 10.25 «Життя відомих

5.10 Новини

ІНТЕР

17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали2020»

Вавилонсторен —

20.35 «Чистоnews-2020»

Південна Африка

20.45 «Ліга сміху-2020»

Новини

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00
Сьогодні

«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

20.10 «Говорить Україна»

16.15 «Речдок. Особливий

21.00 Свобода слова Савіка

випадок»

Шустера

20.00 «Подробиці тижня»
00.50 Х/ф «Страх висоти»

05.10 «Світське життя-2020»

13.40, 15.30 Т/с «Сукня з

14.20, 15.15, 23.50 «Речдок»

00.00 «Жіночий квартал-2020»

16.25, 0.25 Т/с «Полдарк»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

18.55 «Дикі тварини»
19.55 «Світ дикої природи»
22.00 «Суперчуття»
22.30 Д/ф «Річард Левове
Серце»
04.05 Д/ф «Бальний король»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.25 Невигадані історії
07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

НТН

СТБ

05.00, 4.50 «Top Shop»

05.50, 19.00, 22.45 «Холостячка»

06.00 Х/ф «Шереметьєво-2»

09.50, 23.50 «Як вийти заміж»

07.55, 15.55, 16.50, 20.50, 2.50

11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
00.55 «Про що мовчать жінки»

2.20 «Свідок»

00.00, 2.15 Т/с «Сашкова

12.20 Аферисти в мережах

яку ціну-3»
12.45, 15.45 Факти. День

16.20, 19.00 Топ-модель

17.20, 20.10 Дизель-шоу

03.55 «Чекай на мене. Україна»

18.45 Факти. Вечір

05.20 «Телемагазин»

04.00 Реальна містика

23.30 «На трьох-8»

живих»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50, 3.50 «Правда життя»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

07.15 Д/с «Авіаносці»

пекло»

08.15 Д/с «Гра долі»

15.30, 3.10 Час «Ч»

09.30 Машина часу

16.20 Кендзьор

10.10, 11.10 Д/c «Бойовий

17.20, 23.10 Д/с «Любов,

06.00, 8.00, 19.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Ман Сіті»
— «Олімпіакос». Ліга
чемпіонів УЄФА

07.10, 8.10 «Новий день»

«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»

розшуку»
00.15 «Склад злочину»
01.10, 3.00 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

14.15 «За фактом»

07.50 М/ф «Качині історії»

Т/с

«Суперкопи»
14.00 Т/с «Друзі»

19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
КАНАЛ «2+2»
06.00 Т/с «Команда А-2»

12.55, 23.20 Мілан» — «Лілль».

УЄФА. Прем’єра
16.00, 18.40 «Шлях до Гданська»
16.50 «Зоря» — «АЕК». Ліга
Європи УЄФА
19.20 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
19.40 «Барселона»
— «Динамо» (К). Ліга

10.50, 17.15 «Загублений світ»

чемпіонів УЄФА

15.20 Х/ф «Останній бій»

20.00 Х/ф «Факультет»

18.15, 1.05 «Спецкор»

22.00 Т/с «Касл»

18.50, 1.40 «ДжеДАІ»

23.20 Мама реготала.

чемпіонів УЄФА

08.00 Х/ф «Царство небесне»

15.30 Т/с «Швидка»

23.00 Без Краватки

12.05 Огляд середи. Ліга

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи

08.40 М/ф «Темний плащ»
09.30 М/с «Сімпсони»

УЄФА

17.10 «Ситуація»

реготала»

07.30 М/ф «Людина-павук»

— «Гент». Ліга Європи

16.00 «Година пік»
18.00 «WATCHDOGS»

19.25 Х/ф «Битва драконів»
21.15 Х/ф «Чистильник»

21.35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
22.50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
01.10 Чемпіонат Франції.

23.10 Х/ф «Блекджек»
02.15 «Облом.UA.»
04.05 «Цілком таємно-2017»

ненависть і пропаганда»

Передмова до туру
03.40 «Страсбур» —

03.50 Роздовбаї

04.30 «102. Поліція»

«Марсель». Чемпіонат

04.40 Оттак. Мастак!

05.10 «Зловмисники»

Франції

18.10, 22.00, 5.10 Д/с «Друга
світова війна»
19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Топ 10: таємниці й
загадки»
03.35, 4.10 Культ Ура!

ФУТБОЛ-2

21.50 Х/ф «Залізна

06.00 Бандитська Одеса

— «МЮ. Ліга чемпіонів

08.35, 1.45 Правда життя

УЄФА

09.45, 0.35 Речовий доказ

07.50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.45 «Мілан» — «Лілль». Ліга
Європи УЄФА
10.30, 13.10 «Шлях до Гданська»

Європи УЄФА
13.50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
14.00 «Лейпциг» — «ПСЖ».
Ліга чемпіонів УЄФА
15.45 «Црвена Звезда»
— «Гент». Ліга Європи

10.55, 19.45 Фантастичні

Передмова до туру
19.40 «Бенфіка»
— «Рейнджерс». Ліга
Європи УЄФА
21.25 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра
21.55 LIVE. «Страсбур»
— «Марсель». Чемпіонат
Франції
23.55 Огляд матчів». Ліга
Європи УЄФА
02.30 «Ман Сіті»
— «Олімпіакос». Ліга
чемпіонів УЄФА
04.15 «Дженоа» — «Торіно».
Чемпіонат Італії

дітей
02.55 Зона ночі
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Майстри ремонту
09.40 Квартирне питання

11.55, 16.40 Елемент

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.55 Теорія змови
13.50 Фантастичні історії
14.50 Повітряні воїни

12.10, 15.00 Корисні поради
13.00 Шеф-кухар

15.45, 21.50 Сучасні дива

14.00 Спеція

17.40 Дика Індонезія

15.50, 1.40 Неймовірні історії

18.40 Володимир Івасюк
20.45 Вирішальні битви Другої

кохання
16.50, 3.40 Зіркові долі

світової
22.40 Дика природа Чилі

20.30 Дачна відповідь

23.40 Гарячі точки

22.20 Готуємо разом

02.50 Україна: забута історіїя

02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір

К1

17.30 «Реал» — «Інтер. Ліга

19.15 Чемпіонат Італії.

02.50 Служба розшуку

історії

УЄФА

чемпіонів УЄФА

00.10 Х/ф «Скло»

МЕГА

06.00 «Істанбул Башакшехір»

11.20, 0.45 Зоря» — «АЕК». Ліга

Ліга Європи УЄФА

18.30 Спецпроєкт «Влада
06.15 Телемагазин

Європи УЄФА

10.20 «Црвена Звезда»

11.10, 12.10 «Деталі на

19.30 «Легенди карного

— «Рейнджерс». Ліга

«Репортер». Новини
09.10, 10.10 «Прямий трафік»

03.25 Чистоплюї

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

18.20 «Таємниці світу»

Найкраще

Соціум

12.00, 13.00, 14.00, 17.00

14.40 «Наші права»

11.20, 18.50

12.30 На власні очі

ФУТБОЛ-1

по-українськи

людина»

Економіка. Політика.

відлік»

14.20 Х/ф «Закляті шахраї»

15.40, 16.15, 0.30, 2.00 «На
трьох»

справа»

08.10, 1.40 «Бенфіка»

09.00 Х/ф «Зниклі серед

08.20 У кого більше?

11.10, 13.15 Т/с «Вижити за будь-

5 канал

17.30 Перша шпальта

07.20 Вар’яти

10.20 Кохання на виживання

10.10 Анти-зомбі

01.45 Телемагазин

17.25 VoxCheck

майбутнього»

05.35 Громадянська оборона

з Костянтином Стогнієм

15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45

15.20 Країна пісень

06.05 М/с «Майлз із

04.30, 1.30 Факти

08.45 Факти. Ранок

18.00 Гучна справа

доньки»

18.00, 2.25 «Стосується кожного»

сон»

04.25 Служба розшуку дітей

06.30 Ранок у великому місті

маргариток»

12.25 Т/с «Пані Фазілет і її

22.45 «Вечірній квартал»
01.25 Мелодрама «Зимовий

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.20 Еврика!

09.30 Т/с «Відважні»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

04.50 Т/с «Відділ 44»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

11.25 Телепродаж

Спорт

ICTV

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

04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

08.40 «Ух ти show»
ТЕТ

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
10.40, 0.10 «Орел і решка.

06.00 ТЕТ Мультиранок

Морський сезон»
12.40 Т/с «Я — зомбі»
14.25, 22.00 «Орел і решка. Дива
світу»
15.30, 23.00 «Орел і решка. Дива
Світу-2. Небачене»
16.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.35 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
18.30 Х/ф «Орбіта 9»

08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15, 0.10 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 1.10 Панянка-селянка
16.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Святий Вінсент»
23.10 Казки У

20.15 Х/ф «Діти шпигунів 4:
Армагеддон»

02.25 Теорія зради

01.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

03.55 Віталька

02.45 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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7 листопада
UA: Перший
06.00, 9.05, 3.00 Енеїда

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

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

людей-2020»

«Королівський генерал»

05.50 «Слово предстоятеля»
06.00 Х/ф «Жандарм із СанТропе»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
10.00 «Світ навиворіт»
14.55 Комедія «Свати»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.10 Реальна містика

20.15 «Чистоnews-2020»

13.40 Т/с «Ні кроку назад-2. На

06.05 М/с «Майлз із

06.15 Т/с «Копи на роботі»

майбутнього»
07.20, 13.10 Вар’яти

ціну»
08.35 Т/с «Вижити за будь-яку

чоловік»

12.00 Д/ф «Річард Левове
Серце»

06.00, 7.15 Kids’ Time

07.25 Т/с «Вижити за будь-яку
09.00, 15.20 Т/с «Найкращий

19.30, 5.10 ТСН

НОВИЙ КАНАЛ

05.45 Еврика!
05.50 Факти

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.50 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»

ICTV
05.35 Скарб нації

08.00 «Шість соток»

загін»
09.45, 22.00 Х/ф

ІНТЕР
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07.50, 10.00 Орел і решка

ціну-3»
10.10, 13.00 Т/с «Коп із

12.10 Lе Маршрутка

17.00, 21.00 Т/с «Переклад не

13.00 «Історії вулканів»
13.30 «Секрети Сонячної

20.20 «Маскарад»

лінії фронту»
20.00, 2.25 «Подробиці»

22.00 «Жіночий квартал-2020»

минулого»
потрібно»

20.30 «Місце зустрічі».

системи»
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів.

23.20, 0.20 «Світське життя-

01.20 «Вечірній квартал»

Прем’єра
22.30 Х/ф «Пара гнідих»
00.30 Х/ф «Місто з ранку до
опівночі»

03.05 «Ліга сміху-2020»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»
04.20 Х/ф «За сірниками»

2020»

Дізнатися правду про
Снігову людину

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Смак щастя»

01.45 Телемагазин

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

20.30 «Суперчуття»

11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

21.25 Д/ф «Неймовірні

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

винаходи»

04.45 Бюджетники

трикутник»
09.45 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
11.35 Х/ф «Засуджений»
13.20 «Легенди карного
розшуку»
15.40, 2.50 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.35 Х/ф «Весна на Зарічній
вулиці»

4.00, 5.00 Час новин
06.10, 7.10, 16.10 Д/с «Авіаносці»
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45, 10.50 Т/с «Любов з
ароматом кави»
07.50 «Неймовірна правда про
зірок»

15.00, 16.00 «Репортер».
Новини
10.10 «WATCHDOGS»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»
18.00 «Анатомія тижня»

06.15 Телемагазин

20.30 «Війна за незалежність»

07.30 М/ф «Чип и Дейл

21.00 «Прямий доказ»

16.00 Мама реготала. Найкраще
18.15 Х/ф «Все, як ти
захочеш»
20.00 Х/ф «Медальйон»
21.50 Т/с «NCIS: морська

21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою

11.35, 15.40 На власні очі

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»

вбивць»

08.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

23.35 Мама реготала. Найкраще

09.25 «Загублений світ»

03.25 Чистоплюї

12.20 Х/ф «Світ предків»

04.20 Роздовбаї

14.00 Х/ф «Експедиція «Ноїв
ковчег»

ненависть і пропаганда»
18.15 Pro Військо

22.00 Д/с «Друга світова

18.30 Невигадані історії
12.15 Індійський фільм
«Незрівнянний»

21.35, 3.00 Вікно в Америку

19.15 Стоп Реванш

війна»

19.35 Спостерігач

00.10 Кінозлива
00.25 Х/ф «Залізна сотня»

00.00 Х/ф «Впусти мене.

небезпечні»
19.00 Х/ф «Кришталеві
черепи»
20.50 Х/ф «Макс Пейн»
22.45 Х/ф «Слід смерті»
02.00 Х/ф «Останній бій»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Лейпциг» — «ПСЖ».
Ліга чемпіонів УЄФА
07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15 «Црвена Звезда»
— «Гент». Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Боруссія»
(М). Ліга чемпіонів УЄФА
12.15, 17.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
13.10 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
13.20 «Зоря» — «АЕК». Ліга
Європи УЄФА
15.55 LIVE. «Кальярі» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії
18.50 Топ-матч

поліція: полювання на

04.45 Оттак. Мастак!

11.10 Гончаренко рулить

20.15 «Футбол NEWS

ПРЯМИЙ

марафон»

13.40 Т/с «Суперкопи»

02.50 Зона ночі

23.40 Огляд середи. Ліга

05.10 «Зловмисники»

14.15, 15.15, 16.10 «Великий

11.30 Check In. Україна

21.20 Вечірній преЗЕдент

23.50 Х/ф «Ліки від щастя»

16.45 Х/ф «Озброєні та

00.50 «Я соромлюсь свого тіла»

11.15, 12.15 «Акценти»

09.40 М/с «Сімпсони»

17.10, 23.10 Д/с «Любов,

3»

03.20, 4.10 Культ Ура!

03.30 «Цілком таємно-2017»

04.35 «Легенди бандитського

поспішають на допомогу»

21.00 Х/ф «Залізна людина-

2»

20.10, 5.10 Рандеву

19.00 «МастерШеф-10»

03.35 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Міцний горішок4.0»
21.45, 23.55 Х/ф «Іноземець»
02.15 Х/ф «Снайпер-5:
спадщина»

18.20 Х/ф «Залізна людина-

15.15 Є сенс

03.20 «Облом.UA.»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

Києва»

15.50 Х/ф «Залізна людина»

10.10 Медекспертиза

16.55, 22.50 «Хата на тата»

норовливого»

01.10 «Хвороби-вбивці»

09.30, 2.10 Машина часу

00.20 Х/ф «11 кварталів»

12.50 Т/с «Коханка в спадок»

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

шоколаді»

Соціум

08.40 Натхнення

21.20 Х/ф «Приборкання
23.25 Х/ф «Блондинка в

Економіка. Політика.

10.30 Майстри ремонту

08.15 Д/с «Гра долі»

НТН
05.50 Х/ф «Чорний

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

21.00, 23.00, 0.00, 2.00,

00.25 «Зворотний відлік»
02.00, 4.20 #ВУКРАЇНІ

12.45 Факти. День
16.10 Х/ф «Міцний горішок-3:
помирати з піснею»

5 канал

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 «Тваринна зброя»

13.50 Хто зверху?

18.55 LIVE. «Беневенто»

чемпіонів УЄФА
00.35 «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
02.20 «Мілан» — «Лілль». Ліга
Європи УЄФА
04.05 «Олександрія»
— «Львів». Чемпіонат
України
ФУТБОЛ-2

21.55 LIVE. «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
23.55 «Кальярі» —

К2

— «Гент». Ліга Європи
УЄФА

Чемпіонат Італії

МЕГА

Європи УЄФА

08.10, 17.55 Правда життя
10.20 Речовий доказ
11.20, 22.30 Фантастичні
історії

— «Динамо» (К). Ліга

12.20 Крила війни

чемпіонів УЄФА

14.20 101 страва, що

11.30, 21.25, 1.45, 3.45 Топ-матч
11.40 «Мілан» — «Лілль». Ліга
Європи УЄФА
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Олімпік» —
«Маріуполь». Чемпіонат

змінила світ
15.55 Дика Індонезія

10.10, 23.30 Корисні поради
11.50 Удалий проєкт
13.50 Майстри ремонту

18.00 Квартирне питання
19.50 Дачна відповідь
00.40 Ідеї ремонту
01.40 Неймовірні історії кохання
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Зіркові долі
04.10 М/с «Смішарики»
05.10 М/ф

21.00 Сто одна ідея, що
ТЕТ

змінила світ
23.30 Вижити в дикій природі

06.00 ТЕТ Мультиранок

00.30 Скарб.UA

10.55 М/ф «Білал»

України

13.10 Х/ф «Жива вода»

16.25 Чемпіонат Франції.

К1

Передмова до туру
16.55 LIVE. «Олександрія»

07.30 Сенсації екрана

15.10 Королева декору
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна

09.40 «Барселона»

06.30 Телемагазин

08.30 Правила життя

03.55 «Беневенто» — «Спеція».

— «Рейнджерс». Ліга

Європи УЄФА

03.10 «Нічне життя»

Італії
01.55 «Црвена Звезда»

чемпіонів УЄФА

08.45 Огляд матчів». Ліга

02.10 «Бійцівський клуб»

«Сампдорія». Чемпіонат

06.00 Огляд вівторка. Ліга
06.55 «Бенфіка»

Сага»

14.25 Х/ф «2+1»

06.30 «Top Shop»

16.45 Х/ф

— «Спеція». Чемпіонат

— «Львів». Чемпіонат

08.00 М/с «Кротик і Панда»

19.00 Одного разу під Полтавою

Італії

України

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

23.00 Казки У

10.35 Х/ф «Орбіта 9»

00.00 Країна У

12.20 Х/ф «Діти шпигунів-4:

01.00 Панянка-селянка

20.55 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. «Парма» —

18.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
19.25 LIVE. «Десна»

«Фіорентина». Чемпіонат

— «Минай». Чемпіонат

Італії

України

Армагеддон»
14.00 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

02.15 Теорія зради
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ЖОВТНЯ 2020
UA: Перший

06.00, 3.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45,
2.35, 3.55, 5.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пірат»
08.05 «Суперчуття. Особливий
загін»
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 0.15 Неймовірні світи
Ціолковського
14.25 Телепродаж
15.00, 1.05 Країна пісень
16.00 Т/с «Модус»
18.00 «Історії вулканів»
18.40 «Всі на море. Гаваї»
19.35 Д/ф «Дика планета»
20.00 «Боротьба за виживання»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Римська імперія.
Нерон»
02.00 #ВУКРАЇНІ
04.20 Д/ф «Гідра»
НТН

8 листопада

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

ІНТЕР
05.50 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку»
08.00 «Удалий проєкт»

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.25, 12.45, 3.25 «Світ
навиворіт»
09.45, 10.45 «Великі випуски з

09.00 «Готуємо разом»

12.00 Т/с «Речдок. Особиста

Китай»
18.15 «Українські сенсації-2020»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2020»

справа»
16.50, 20.30 Т/с «Детектив
Ренуар»
20.00 «Подробиці»
21.35 Х/ф «Ати-бати, йшли

01.40 Мелодрама «Зимовий

23.25 «Речдок»

сон»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.50 Актуально. Економіка.

23.50 Х/ф «Блондинка в
шоколаді»
01.35 «Речовий доказ»

06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Чип і Дейл
поспішають на допомогу»
09.30 «Без краватки»

екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»

Чемпіонат Франції
08.10 «Десна» — «Минай».
Чемпіонат України

21.10 «Я соромлюсь свого тіла»

10.00, 14.45, 23.00 Футбол NEWS

23.10 «Детектор брехні»

10.20 Т/с «AUTO ГОЛ!»
10.45 Журнал Ліги чемпіонів.

ПРЯМИЙ

Прем’єра
11.15 «Олександрія»

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

— «Львів». Чемпіонат

«Репортер». Новини

України

09.15 «Медексперт» із
Катериною Трушик
10.15, 22.00 «П’ята колонка»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «Міністерство правди»
марафон»
17.15 «Про особисте»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»

13.00, 1.35 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
13.55 LIVE. «Рух» —
«Інгулець». Чемпіонат
України
15.55 LIVE. «Аталанта»
— «Інтер». Чемпіонат
17.55 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
18.55 LIVE. «Болонья»
Італії

політиком»
23.00 «Вата-шоу» з Андрієм
Полтавою

20.00 Х/ф «Національна

06.00 «ДжеДАІ-2019»

поліція: полювання на

09.15, 1.00 «Загублений світ»

вбивць»

13.00 Х/ф «Меч дракона»

23.35 Мама реготала. Найкраще

15.00 Х/ф «Герой»

03.25 Чистоплюї

16.55 9-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Шахтар»

04.45 Оттак. Мастак!

19.00 Х/ф «Сталевий
світанок»

СТБ
04.40 «Королева бензоколонки:
невідома версія»
05.40 Х/ф «Дівчина без
адреси»
07.20 Х/ф «Раз на раз не
випадає»

21.00 Х/ф «Людина-мураха
та Оса»
23.30 Х/ф «Змія»
02.50 Зона ночі

10.10, 11.10 Д/с «Бойовий відлік»
12.25 Індійський фільм «Дім

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

— це храм»

пропаганда»

13.15, 23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч
13.25 LIVE. «Лаціо» —

тижня з Анною
Мірошниченко

світ

21.20 «Великий футбол»
23.20 Журнал Ліги чемпіонів

Вечірній преЗЕдент
Вечір з Яніною Соколовою
Д/с «Друга світова війна»
Кінозлива
Х/ф «Залізна сотня»
Огляд преси

12.20 Корисні поради

«Ювентус». Чемпіонат

15.40, 23.35 Дика природа Чилі

14.10 Правила життя

Італії

21.00 101 страва, що змінила

16.00, 22.20 Удалий проєкт

15.25 Журнал Ліги чемпіонів
15.55 LIVE. «Дженоа»

світ

18.00 Дачна відповідь

00.35 Гордість України

— «Рома». Чемпіонат

01.40 Формула любові

Італії

К1

17.55 LIVE. «Ніцца- Монако».
Чемпіонат Франції
19.55 «Рух» — «Інгулець».
Чемпіонат України
21.40 LIVE. «Мілан» —
«Верона». Чемпіонат Італії
23.55 «Аталанта» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
01.55 «Десна» — «Минай».
Чемпіонат України
03.55 «Болонья» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»

03.20 Арт-простір
03.40 Школа лікаря
Комаровського

08.35 «Ух ти show»

04.10 М/с «Смішарики»

09.10 Х/ф «Не зважаючи ні

05.10 М/ф

на що»
ТЕТ

11.15 Х/ф «Фатальна
красуня»

06.00 ТЕТ Мультиранок

13.15 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

10.40 М/ф «Якось у лісі»
12.10 Х/ф «Регентруда»

23.10 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков. Невидане»
00.15 Х/ф «Кохання та інші

13.25 Х/ф «Святий Вінсент»
15.30 Х/ф «Батько нареченої»
17.15 Х/ф «Батько нареченої2»

02.00 «Бійцівський клуб»

19.00 Одного разу під Полтавою

02.50 «Нічне життя»

23.00 Х/ф «Забути Сару
Маршал»

07.05 Містична Україна
07.55, 17.40 Правда життя

20.30 Квартирне питання

К2

01.10 Теорія зради

10.00 Речовий доказ

06.30 Телемагазин

01.55 Щоденники Темного

11.10, 22.35 Фантастичні історії

07.30 Квадратний метр

02.40 Віталька

12.10 Крила війни

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

05.50 Корисні підказки

23.50 «Ніцца- Монако».
Чемпіонат Франції

КАНАЛ «2+2»

04.20 Роздовбаї

справедливості

катастрофи»

Італії

22.30 «Щасливий день із

21.50 Т/с «NCIS: морська

03.15 Агенти

18.50 Х/ф «Людина-мураха»

10.20 Майстри ремонту

ФУТБОЛ-1

11.30 Північний Check In

безпека»

01.45 Телемагазин

3»

14.10 Сто одна ідея, що змінила

09.00 «МастерШеф-10»

— «Наполі». Чемпіонат

18.00 Х/ф «Безчуттєвий»

минуле»

18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Міцний горішок5: гарний день, щоб
померти»
23.10 Х/ф «Меркурій у
небезпеці»
01.30 Х/ф «Пряма та
очевидна загроза»

16.00 Х/ф «Залізна людина-

03.15, 4.20 Культ Ура!

21.00 «Великі новини»

16.00 Мама реготала

23.00, 2.15 Т/с «Сліди в

2»

20.10, 2.15 Машина часу

06.10, 7.10, 16.10 Д/с «Авіаносці»

09.25 Хроніка тижня

10.10 М/с «Сімпсони»
13.40 Т/с «Суперкопи»

Олегом Панютою

13.30 Х/ф «Залізна людина-

19.35 Стоп Реванш

14.10, 15.10, 16.10 «Великий
НЛО-ТБ

19.00 Сьогодні. Підсумки з

12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Іноземець»
16.10 Х/ф «Міцний горішок4.0»

11.00 Х/ф «Сахара»

08.45 Натхнення

новин

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

22.00 Х/ф «Нічна бригада»

09.30, 13.00 Т/с «Пес»

сонця»

09.20 Діти проти зірок

19.15 Спостерігач

13.45 Х/ф «Вірні друзі»

норовливого»

08.35 Громадянська оборона

17.10 Д/с «Любов, ненависть і

06.10 «ПСЖ» — «Ренн».

19.20 Х/ф «Бережіть жінок»

17.00, 21.00 Т/с «День

15.25 Медекспертиза

19.00 «Слідство ведуть

17.15 Х/ф «Приборкання

07.20, 1.10 Вар’яти

07.35 Секретний фронт

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

14.55 «Супермама-2»

дівчина»

06.45 Анти-зомбі

13.10 Т/с «Чужа»

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

07.45 «Слово предстоятеля»

15.35 Х/ф «Сім старих і одна

майбутнього»

05.50 Теорія змови
09.20 Т/с «Дівчата мої»

08.15 Невигадані історії

06.00 Х/ф «Доброго ранку!»

вулиці»

06.05 М/с «Майлз із

17.00, 19.00, 20.00, 21.00,

Політика. Соціум

06.00, 8.00, 18.50, 20.55 Топ-матч

12.00 Х/ф «Весна на Зарічній

05.25 Факти

06.00, 7.15 Kids’ Time

21.25
21.30
22.00
23.10
23.25
01.55

11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

12.55 «Хата на тата»

08.25 «Страх у твоєму домі»

06.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

05.00 «Top Shop»

07.50 «Будьте здоровi»

05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!

00.00 «Маскарад»
солдати...»

ICTV

05.50 Сьогодні

10.00 «Друге життя»

Антоном Птушкіним-2»
11.45 «Світ навиворіт-11:

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

21.00 Х/ф «Термінатор:
генезис»
23.30 Х/ф «Виворіт міста»
02.00 «Облом.UA.»
03.40 «Цілком таємно-2017»

02.25 «Лаціо» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
04.10 «Рух» — «Інгулець».
Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Зоря» — «АЕК». Ліга
Європи УЄФА
07.45 «Парма» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії
09.35 «ПСЖ» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
11.25 «Олімпік» —

04.30 «102. Поліція»

«Маріуполь». Чемпіонат

05.10 «Зловмисники»

України

www.umoloda.kyiv.ua
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СПОРТ
Мірча Луческу
румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

Григорій ХАТА
У другому турі Ліги чемпіонів
обидва українські флагмани розжилися заліковими очками. І
«Шахтар», і «Динамо» свої матчі проти «Інтера» та «Ференцвароша» відповідно завершили внічию. І хоча в обох випадках підсумок двобоїв однаковий — післясмак у кожному з цих випадків
різний.
«Суха» нічия «гірників» iз віцечемпіоном Італії сприймається
як безсумнівний здобуток лідера
українського футболу, особливо
у світлі нищівного розгрому від
«нерадзуррі» (0:5), котрого команда Луїша Каштру зазнала в
нещодавньому півфіналі Ліги Європи. Натомість для «біло-синіх»
— гостьові 2:2 у Будапешті проти команди свого колишнього наставника Сергія Реброва — неприємне розчарування, адже перемогу над угорським чемпіоном
підопічні Мірчі Луческу втратили на 90-й хвилині.
Завершивши першу половину двобою з різницею в два м’ячі,
на другу частину матчу динамівці, схоже, вийшли з думками,
що перемога — «в кишені». Дії
київських футболістів абсолютно повністю втратили атакувальне спрямування. Зосередившись
на грі в обороні, команда Луческу таким чином віддала ініціативу господарям, які зі сприятливої для себе ситуації практично витиснули максимум.
Після того як команді Сергія Реброва вдалося мінімізувати відставання, тиск на динамівську команду лише збільшувався. І спочатку не витримали
нерви в капітана команди Сергія Сидорчука, котрий на 86-й
хвилині отримав другу жовту
картку та залишив свою команду в меншості. А через чотири
хвилини стався вже системний
збій: граючи без двох ключових гравців захисту — воротаря
Георгія Бущана та захисника

«Можливо, я помилився, коли вирішив не змінювати Сидорчука —
важливого для наших ігрових побудов гравця. Але й наш досвідчений
капітан, у випадку з його двома жовтими картками, не мав права на
такі помилки».

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Еліт-раунд. 2-й
тур. Група В. «Шахтар» (Україна) —
«Інтер» (Італія) — 0:0 («Ш»: Трубін,
Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко,
62), Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете,
Марлос (Патрік, 88), Соломон, Дентіньйо (Тайсон, 15)), «Боруссія» (М,
Німеччина) — «Реал» (Іспанія) —
2:2.
Турнірне становище: «Шахтар»
— 4, «Боруссія» (М), «Інтер» — 2,
«Реал» — 1.
Група G. «Ференцварош»
(Угорщина) — «Динамо» (Україна)
— 2:2 (Нгуен, 59; Болі, 90 — Циганков, 28 (пен.); Де Пена, 41; вилучення: Сидорчук, 86 («Д»); «Д»: Бойко,
Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко (Белуце,
89), Циганков (Родрігес, 90+3), Буяльський (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга
(Вербич, 89)), «Ювентус» (Італія) —
«Барселона» (Іспанія) — 0:2.
Турнірне становище: «Барселона» — 6, «Ювентус» — 3, «Динамо»,
«Ференцварош» — 1.

Дивна фантастика
«Динамавці» здобули перше очко в поточній Суперлізі,
а «гірники» зберегли лідерство в своєму непростому
«лігочемпіонському» квартеті

❙ Потужному форварду «Інтера» Ромелу Лукаку не вдалося вразити ворота «Шахтаря» на НСК «Олімпійський».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Віталія Миколенка, котрі перед
грою здали позитивні ПЛР-тести на коронавірус і залишилися
в Києві на самоізоляції, «білосині» дозволили господарям вирівняти становище.
«Сьогодні вийшов, можна
сказати, дивний матч. Ми домінували, особливо в першому таймі. І після перерви мали можливості для збільшення рахунку,
однак, на жаль, цього не зроби-
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ли», — зазначив очільник «Динамо». За словами Луческу, в такому підсумку двобою є і його
провина, оскільки він вчасно не
розгледів ознаки емоційної втоми у капітана команди. Водночас румунський спеціаліст наголошує: «Сергій Ребров створив
хорошу, боєздатну команду, однак динамівці повинні були переграти такий «Ференцварош».
Хай там як, а в столиці Угор-

щини «Динамо» здобуло своє
перше очко в нинішній Лізі чемпіонів і вкотре отримало нагадування, що гра у футболі завершується лише після фінального
свистка.
Також донецькому «Шахтарю» нічия з «Інтером» допомогла
збільшити доробок до чотирьох
балів і залишитися лідером однієї з найскладніших груп поточної Суперліги.

«Команда зіграла фантастично, в мене немає для неї поганих
слів. Хлопці виконали установку на гру: високо тримали нашу
лінію оборони, раніше потрібного не відходили назад, а це була
дуже важлива умова й стратегія на гру», — головний тренер
«Шахтаря» Луїш Каштру назвав
головну запоруку успіху своєї команди в грі проти фіналіста Ліги
Європи-2020.
До слова, на гру проти «Інтера» вийшли всі, без винятку, виконавці, що тиждень тому в Мадриді переграли «Реал». І вони
знову показали високий клас.
Без сумніву, на окрему похвалу заслужив 19-річний голкіпер
Анатолій Трубін, який не раз
урятував донецьку команду від
голу. Хоча слід визнати, що позитивний підсумок гри з італійським віцечемпіоном — заслуга
всієї «гірницької» команди. ■

■ ГАНДБОЛ

Президенту на втіху
Найсильніший гандбольний клуб України здобув свою
першу перемогу в поточному розіграші чоловічої
Ліги чемпіонів
■ ТАБЛО
Григорій ХАТА
Через масовий характер позитивних
коронавірусних тестів у гравців клубу запорізький «Мотор» був змушений пропустити два тури групового етапу гандбольної
Ліги чемпіонів і майже два тижні провести
на карантині без ігрової практики.
Коли ж прийшов час повертатися у велику гру, напередодні виїзного протистояння зі словенським «Цельє» литовський
наставник «мотористів» Гінтарас Савукінас заявив: «Ми перебуваємо в нерівних
умовах. Наш суперник — у хорошому ігровому тонусі, а у нас після карантину
було лише кілька тренувань. Утім ми їдемо по перемогу: будемо стояти до кінця».
Свої виступи в нинішній Лізі чемпіонів
запорізький колектив розпочав з трьох поразок поспіль. Проте на гру проти «Цельє»
український чемпіон виходив з переконливим бажанням досягти переможного
результату. У день матчу свій день народження святкував головний натхненник
запорізького клубу, президент «Мотор
Січі» В’ячеслав Богуслаєв, тож для підопічних Савукінаса позитивний результат
у грі з чемпіоном Словенії мав принципо-

Ліга чемпіонів. Група В. 6-й тур. «Цельє»
(Словенія) — «Мотор» (Україна) — 31:32 (14:17).
Турнірне становище: «Барселона», «Веспрем», «Ольборг» — 8 (по 4 матчі), «Кель» — 4 (3),
«Нант», «Мотор» — 2 (4), «Цельє» — 0 (5), «Загреб» — 0 (4).
ве значення.
За кілька днів до виїзду в Цельє «Мотор» провів перший за майже два тижні офіційний поєдинок. Перемога в національному чемпіонаті над «Донбасом»
дозволила лідеру українського гандболу
не тільки відновити призабуті ігрові схеми та зв’язки, а й піднятися на чільну позицію в турнірній таблиці.
Тим же складом вийшли «мотористи»
й на гру проти «Цельє». Щоправда, діяли підопічні Савукінаса за трохи іншим
тактичним малюнком. Якщо у грі проти «Донбасу» свою атакувальну гру «мотористи» будували через одного лише Захара Денисова, котрий у тому матчі закинув дев’ять м’ячів, то зі словенським чемпіоном запорізькі гандболісти задіяли все
своє атакувальне різноманіття.
Можна сказати, що загроза воротам

❙ Запорізький «Мотор» уперше в своїй історії в гостях переграв словенський «Цельє».
❙ Фото з сайта ehfcl.eurohandball.com.
«Цельє» йшла з усіх напрямів — забивали
у ворота суперників «мотористи» й з країв
і з центру. Шість разів у матчі відзначився білоруський лівий напівсередній «Мотора» Борис Пуховський, чотири м’ячі у ворота словенської команди з позиції правого
напівсереднього закинув серб Мілош Орбович. На рахунку литовського розігруючого
Айденаса Малашинскаса та правого крайнього Артема Козакевича по три м’ячі. Іще
сім голів «мотористам» принесли вдалі дії
їхніх лінійних — вихованця запорізької
гандбольної школи Павла Гурковського та
білоруського легіонера В’ячеслава Бохана.
«Це була дуже напружена гра. Ми старали-

ся весь час бігти вперед і забивати. Приємно, що кінцівка гри залишилася за нашою
командою», — сказав після гри литовський легіонер «Мотора» Малашинскас.
Заробивши до перерви невеличку перевагу в три м’ячі, надалі український
чемпіон уміло тримав суперника на необхідній дистанції, хоча, в підсумку,
долю матчу вирішив один єдиний м’яч.
«Я задоволений характером і настроєм
своїх гравців. Вони достойно провели всі
шістдесят хвилин ігрового часу. Приємно, що саме нам у кінцівці посміхнулася
удача», — резюмував наставник «мотористів» Савукінас. ■
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■ ПОСТАТЬ

«Робити те, що корисне Україні»
Ідеолог українського націоналізму Юрій Липа відводив особливу роль нашому народу в Причорноморському регіоні
Олег ГРИНІВ, професор
Львів

Уродженець Старих Санжар Юрій Липа (1900—1944) своїм життям втілює соборність України, адже він народився на Полтавщині, виховувався в Одесі, воював за
незалежність відродженої держави в Кам’янці-Подільському, а зустрів свій вічний
спочин у галицькій землі.
На формування світогляду Юрія вплинуло родинне патріотичне виховання й патріотичне оточення у часи навчання в Одесі. До активної боротьби юнак долучився вже
в 1917 році, коли в місті виникла Одеська «Січ». Тоді ж він видає брошуру «Гетьман
Іван Мазепа» та інші праці. Окрім того, разом із батьком організовує видавництво
«Народній стяг». Незабаром він працював редактором щоденника «Вісник Одеси».
Спочатку Юрій Липа мріяв стати правником, для чого вступив до університету в
Кам’янці-Подільському, звільненому від більшовиків. Працюючи у кам’янецьких виданнях, він змушений був змагатися з Валер’яном Поліщуком, який стояв на совєтофільських позиціях , а також студентством, деморалізованим російською пропагандою. Відтак разом iз батьком виїхав до Станіславова (тепер — Івано-Франківськ),
а згодом — до польського Тарнова, де перебував у екзилі український уряд. Згодом Юрію вдається влаштуватися спочатку вільним слухачем медицини, а відтак
студентом університету в польському місті Познань. Після смерті батька «з огляду
на «заслуги небіжчика і талановитість його сина» львівське Товариство допомоги
емігрантам з Великої України та Українське лікарське товариство допомагали Юрію
сплачувати навчання за умови повернення позички «по завершенні студій».

«Шевченко — мій ідеолог, а «Кобзар»
— моя ідеологія»

Для українця воєначальник —
це батько

Як ідейний спадкоємець батька,
Юрій Липа не міг змиритися з міжусобицями в патріотичному середовищі
міжвоєнного часу, бо вважав, що треба
«працювати й робити те, що корисне
Україні», а свої погляди висловив
чітко: «Я в першу чергу тільки українець, я той, ким був мій батько. Чули
й, напевне, знаєте тарасівців, от я і тарасівець, Шевченко — мій ідеолог, а
«Кобзар» — моя ідеологія». Слід наголосити, що на позиції національної
соборності він стояв також у релігійній царині. Православний за хрещення, він вінчався в греко-католицькій
церкві.
Отримавши диплом доктора всіх
наук лікарських, Юрій Липа переїхав
до Варшави. Згадують, що тут він став
настільки відомим лікарем, що потрапити до нього на прийом намагалися представники найвищих верств суспільства.
Напружено працюючи за фахом,
Юрій Липа закінчив навчання в приватній школі політичних наук при
інституті суспільних наук. Отож аж
ніяк не був аматором у національній
ідеології, видавши відому трилогію,
яка об’єднує «Призначення України» (1938), «Чорноморську доктрину»
(1942) і «Розподіл Росії» (1941). Згодом вона була схарактеризована «Імперіяльна» концепція Липи, більш
темпераментно й блискуче викладена, ніж обґрунтована, зробила його однією з найпопулярніших постатей свого часу в Галичині й на еміграції» (Енциклопедія українознавства. Львів:
Вид-во НТШ, 1994). Мабуть, до такої
характеристики не варто ставитися однозначно, адже праці трилогії достатньо обґрунтовані. А ще треба зважати
на умови праці автора, якому доводилося писати свої твори після виснажливої роботи лікарем.
У цьому контексті слід підходити до ще одного вирішального кроку Ю. Липи. Якщо емігранти з Наддніпрянщини й надалі залишаються
громадянами УНР, то Липа приймає
польське громадянство. Звісно, таку
дію доктора вони осуджували. Однак
треба зважати на конкретні умови його
життя й праці. По-перше, статус «обивателя» (громадянина) Речі Посполитої
давав змогу влаштуватися на роботу за
фахом з гідною платнею, а цього треба
було для повернення позички за навчання. Окрім того, такі кошти витрачалися на видання своїх і батькових книг.
Зрештою, тепер він мав можливість подорожувати за кордон. По-друге, формальне польське громадянство аж ніяк
не означало зречення від українства,
позаяк Липа не допускав «вчинків-фарисеїв» і «лживих обіцянок».

Нинішній читач має змогу ознайомитися з працями, які обґрунтовують призначення нашого народу на терені між
Балтикою, Уралом і Кавказом, роль нашого народу в Причорноморському регіоні, а також неминучість розпаду Росії
як імперії, що залишається актуальним
для нинішнього часу.
Особливе значення для розуміння
українства має відкриття трипільської
цивілізації. Її дослідження засвідчили
безперервну кількатисячну традицію на
наших землях. Як зазначає Юрій Липа,
«українська територія мала більш чи
менш надморський характер, але головною тенденцією її життя було чергування півночі і півдня у формуванні її
культури і державності упродовж тисячоліть». Геополітичні тенденції українських земель найяскравіше віддзер-

❙ Юрій Липа.
❙ Фото з сайта uk.wikipedia.org.
ним пов’язується ідеал роду й родини.
Звідси — особливість національної войовничості, яка протистоїть як традиціям військово-чернечого ордену, так і
орді, а наближається до традицій римських легіонерів. Для українця воєначальник — це батько, що підтверджує
традиційне звернення.
Погляди Липи не завжди збігаються
з поглядами його попередників, що видно на трактуванні індивідуалізму. Він
наголошує: «Українська група має тенденцію скоріш до обмеження індивідуалізму. Родинність клімату в цих групах одночасно перешкоджає і повстанню містичних масових рухів. У таких
групах витворюється еліта, з їх традицій народжуються духовні інстанції,
засади державотворення. Не вождизм,
лишень ієрархія і живі традиції будували найбільше українську державність».

При аналізі генези української еліти Юрій Липа зазначає, що вона
творилася окремо від еліти російської.
калив князь Святослав Хоробрий. Його
намір перенести столицю держави на
Дунай обґрунтовувався тим, що звідти
можна було контролювати не лише мореплавство Чорного моря, а й СхідноРимську імперію (Візантію).
Аналізуючи історичний розвиток,
дослідник доходить висновку, що обличчя української спільноти сформував не лише трипільський первень (початок), а й первні еллінський і готський.
Енергійні елліни (геллени) припливали
до гирл рік Дніпра, Дністра, Бугу, Дону,
Кубані. Вони по-новому організовували
трипільське життя, об’єднавши край
торговельною мережею між побудованими містами-республіками, утверджували гелленську культуру, розвивали мореплавство. Напівкочові племена готів
примандрували на Придністрянщину
через Волинь. Сильні своїм характером,
почуттям спільноти й дисципліни, вони
утверджували на наших землях традицію дотримання договорів, римський
спосіб урядування, військову дисципліну, міцні родинні зв’язки. Інакше кажучи, готський первень доповнював два попередні.
Українське культурне підґрунтя
найглибше втілюється у хліборобстві й
осілості, що протистоять духові номадів
(кочівників), яким властиві глорифікація одиниці, зокрема деспота, великий
нахил до насильства, безпідставна фантазія та швидка зміна тактики. Для українців хліборобське культурне підґрунтя «дає відвагу, почуття справедливості,
гідність, відпорність і пристрасну любов до своєї землі». Таке підґрунтя персоніфікується в образі Жінки-Матері, з

Прив’язаність українців до традицій і
наш консерватизм не заперечують поступу, а, навпаки, вимагають його. Як
бачимо, твердження нашого мислителя не сумісні з нинішнім партієтворенням в Україні, коли навіть у назви партій додають прізвища їхніх лідерів.

Між Балтією й Уралом український
характер найскладніший
Дослідник переконаний, що на просторі між Балтією й Уралом український характер найскладніший. Українці сумніваються перед рішеннями, але
при їх реалізації проявляють «упертість». Національний характер витворив своєрідний український тип провідника. Українці уявляють «вождя, як
такого, хто висловлює щось вище і на
підставі цього порядкує». Такий ідеал
відтворює найповніше моральну справедливість, а відтак інші вимоги: талановитість, давні традиції, прихильність
до одноплемінників. У цьому розумінні він відрізняється від провідника в еллінів, якого мають насамперед за митця,
і готів, де він виступає як виразник традицій.
Своєрідно висловлюється український патріотизм, для якого виробили
формулу «хати», «дому», що підтверджує творчість Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, галицьких будителів.
Наші краяни розуміють свій світ як критерій для інших світів. Як противага такого відчуття виступає пораженство в
різних формах: від пораженства «людей
татарських» у державному житті, до людей хуторянських у суспільних справах,
для яких «моя хата скраю». Серед такої

позиції Липа вирізняє «пораженство
відповідальних осіб, тих, що репрезентують націю, народ, расу, — інтелектуалістів і вождів, що стоять на чолі». Доречно уточнити, що під расою наш мислитель розумів насамперед духовну характеристику людської спільноти. Як
нове явище в українстві дослідник започатковує пораженство творчістю Куліша. Відректися від державності на користь творення царства «нев’янучої краси» — такий лейтмотив Кулішевого хуторянства. Микола Костомаров, матір’ю
якого була українська кріпачка, а батьком — великоруський поміщик, заперечував спроможність українців до державотворення. У Михайла Драгоманова царство «нев’янучої краси» замінила
«нев’януча» соціальна справедливість.
У другій половині ХІХ і на початку ХХ
ст. українська нація психологічно відчужується від спадщини княжої доби.
Можна додати, що малоросійські за
своєю суттю більшовики на місце національної державності поставили інтернаціональну спільноту, яка була насправді
прихованим російським великодержавним шовінізмом. Проте Юрій Липа переконаний, що розквіт інтелектуального
пораженства в українському середовищі закінчився.
Наш ідеолог заперечує думку про
чистий індивідуалізм як властивість
українців, адже в суспільному житті нашого народу особливу роль відіграють асоціативні групи, громади, артілі, зокрема згадані чумацькі валки,
спілки кооперативів, курінна організація на Січі. Наші форми асоціацій
не нав’язувалися, не регулювалися на
законодавчому рівні, а виникали як
витвори народного звичаю і традицій.
У них головне не форма, а зміст. Подібні групи творилися тисячоліттями, від
трипільських часів — і Липа бачить у
них запоруку постійного відродження
української державності.
Мірилом української величності
мислитель вважає українську людину,
що заявила про себе вже за княжої доби.
Вона прагнула свободи і водночас проявляла відповідальність перед релігійними святощами. Звідси — легенда про
перебування на наших землях апостола
Андрія Первозванного, що наголошує
на апостольстві національної церкви,
яка століттями боролася за визнання
своєї автокефалії, а домоглася її лише
недавно. Релігійність нашого народу
втілює роль Києва як символу прадавньої політичної культури. До речі, чужинці визнавали його столицею навіть
козацької держави, яку пов’язували з
Чорним морем.
При аналізі генези української еліти Юрій Липа зазначає, що вона творилася окремо від еліти російської, для
чого були певні причини. Наголошуючи на «муравлиності» праці наших інтелектуалів, ідеолог протиставляє їм
донкіхотів, коли на перше місце виходить «утеча до власного егоїзму» або самозакоханість, що втілював Пантелеймон Куліш. Поряд iз такими двома видами діяльності звертає увагу також
на діяльність соціалістичних бунтарів,
яких він оцінює не однозначно, бо «соціалізм витягнув інтелігентів з їх затишків і зв’язав з масами». З їхнього середовища вийшли провідники, зокрема, як
відомо, чільні діячі Центральної Ради.

Україна як моральна вісь між
народами
Як противага соціалізмові в міжвоєнний час виступив націоналізм. Проте Юрій Липа висловлює свій погляд на
ідеологію національно-визвольної боротьби й державотворення, протиставивши його поглядам Дмитра Донцова
— новітній державний традиціоналізм,
що може називатися ще легітимізмом,
який набуває переважно демократично-

НАЦІЯ. КУЛЬТУРА
республіканської форми.
Майбутнє
української нації наш ідеолог
пов’язує з ідеєю західного «П’ємонту». Він пише:
«У теперішніх часах ніяка земля не дорівнює галицькій в одній дуже важливій стабілізаційній позиції української духовності:
витворення добре відшліфованого типу українського громадянства, свідомого свої обов’язків, і хоч не
з мальовничим, але дуже
глибоким
українським
солідаризмом». Такий солідаризм Липа виводить ще з
часів трипільства.
Після цього він наголошує на непроминальному
значенні для українства історії, що не обмежується
минулим, переходить на
сучасне і навіть на майбутнє. Відчуття традицій не
лише допомагає подолати
хаос в історії, а й чужий історизм, особливо московську українофобію. «Змістом
цього впорядкування є велика українська культура,
свідомість характеру раси
(спільноти. — Авт.), свідомість у державності, торгівлі, освіті й кермі».
Обґрунтовуючи майбутнє України як незалежної
держави, Юрій Липа звертає увагу на дві одвічні осі:
перша — вісь української
землі, а друга — вісь українського духу. Як вважає ідеолог, геополітичне значення нашої державності зумовлює південнопівнічна вісь, від Чорного
моря до верхів’їв Дніпра.
Таке трактування набуває
особливої ваги нині, коли
південь нашої держави окупований постсовєтською
Росією, а на півночі вона
має намір втягнути залежну Білорусь у «Союзное государство». При характеристиці осі українського
духу Липа наголошує насамперед на особливостях
релігійності нашого народу, до якого християнство
йшло з Риму, Єрусалима,
Константинополя. Як відомо, покараний наприкінці
першого століття засланням на південноукраїнських землях Папа Римський
Климент переконався, що
наші предки ознайомлені
з новою релігією, адже ще
раніше на наших землях,
як переказує легенда, мандрував перший апостол Андрій Первозванний. Окрім
того, княгиня Ольга, яка
могла прийняти християнство в Царгороді, домовлялася з володарем Римської імперії про запрошення
на наші землі одного з тамтешніх єпископів.
Існування
української держави, як зазначає
Липа, — це доконечність,
бо вона має стати моральною віссю народів між Балтією, Кавказом і Уралом, де
запанувала аморальність,
особливо за часів більшовицького панування. Водночас українська спільнота має об’єднати народи,
пов’язані з Чорним морем,
що дасть змогу встановити
добросусідські взаємини
між ними, а також вплине
на їхню геополітику.
На жаль, Юрій Липа не
дожив до відродження України як незалежної держави. 20 серпня 1944 року він
був по-звірячому замучений більшовиками... ■
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Марина Акрам: Мова спілкування вдома,
в сім’ї в Індії, — українська
Народжена на Полтавщині авторка віршів
— про приватні й державні школи, свою
творчість та гуртування українців у країні,
де живе вже понад 20 років
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Приємна звістка прилетіла до України з далекої й екзотичної Індії.
Наша українка Марина Акрам, яка живе там iз родиною вже понад
двадцять років, видала першу поетичну збірку поезій «У полоні життя».
Шлях авторки до книжки був довгим і непростим. Це двадцятирічний сум за Україною, біль
втрати батьків, бо ж долетіти до рідної домівки тисячі кілометрів не так і просто. У кожній
поезії є кохання і смуток, горе і радість, ностальгія. І все ж — перемагає безмежна й невимірна любов до рідного краю, до України. Марина Акрам вміє любити й прощати, дивуватися й дивувати.

«Душею живу на дві країни»
Пані Марино, в дитинстві ми всі мрійники і фантазери. Чи думали колись, що будете жити далеко від дому, в екзотичній Індії? Що запам’яталося з дитинства?
— Батьки мої родом із Закарпаття, а доля
завела їх на Полтавщину. Там i народилася
— в селищі міського типу Оржиця. Дитинство для мене — це любов батьків. Постійно
відчувала їхню підтримку, хоч і не оминала строгість, коли, бувало, щось натворимо
з сестрою Оленою.
Вчилася у звичайній школі. Все як у
мільйонів українських дітей. Наприклад,
мама перевіряє знання англійської мови
(хоча вчила у школі німецьку): запитує, як
буде «стіл». Поки намагаюся згадати, як
мама видає: «табле», і я миттю пригадую
«тейбл».
А ще виринає у пам’яті, як мама малює
в альбомі яблуневий сад — червонобокі яблука, зелені крони, а під ними люди... Так
у мене прокинувся потяг до малювання.
Тато якось привіз iз відрядження під Новий рік повну валізу мандаринів. І де він їх
тільки брав на той час! А ще тато любив перевіряти креслення, дохідливо пояснював.
Відтоді я полюбила цей предмет.
■ Поява Індії у вашому житті пов’язана з
коханням: як, коли і де зустрілися свою другу половинку?
— Усе дуже просто. До моєї подруги на
день народження прийшов друг-індієць зі
своїм товаришем — сьогодні вже моїм чоловіком. Хлопці вчилися в медичному вузі,
ми — в хіміко-технологічному в Дніпрі (на
той час Дніпропетровську). Ось думаю зараз: не прийшов би — й не зустрілися б.
Випадково, десь через місяць, зустріли
на трамвайній зупинці: кожен їхав до свого
вузу. Впізнали одне одного, розговорилися.
Він мене провів до інституту. Про зустріч не
домовлялися, зустрілися знову випадково
на вечірці. Відтоді й закрутилося...
Звісно, кохання завжди перемагає.
Якщо дозволити йому перемогу.
■ І як ви одважилися поїхати до Індії?
— Справді — наважилася. Для нас двадцять років тому то був геть інший незрозумілий світ. Але Танвір спочатку запросив мене
до Індії як подругу, познайомив iз сім’єю.
Звісно, мене багато що дивувало в їхньому
індійському побутi, але було дуже цікаво.
Перші дні в Індії — це як якийсь яскравий вибух всього заразом: перший далекий
політ у літаку, іноземна мова навколо, абсолютно інша країна.... Яскраві фарби, світлі емоції, приємне спілкування, доброзичливість всієї родини. Стрес зняло привітне
ставлення до мене всієї родини. З почуттями вже не боролася. Бо їхала не до родини,
не в іншу країну, не за грошима, не за статками, а до коханого чоловіка. Тому, можливо, так довго і живу в Індії.
Хоча, душею живу на дві країни. Гарно
чи погано, багато чи бідно — на життєвій
ниві всі ми збираємо різні плоди. Але ми
досі разом із Танвіром.
■ А як вдається не втратити в іншій
країні своє — українське?
— У кожного свій рецепт, як не втратити своє. Для мене це постійний зв’язок iз родиною, друзі, українки, які так само живуть
тут, в Індії. А ще — півсвідомий пошук чо■

гось, що нагадує дім, мою країну. Зрештою,
розуміння: дім там, де тобі добре. Мені добре і в Україні, і в Індії, бо я можу почуватися вільною.
■ Розкажіть більше про українсько-індійську родину.
— Чоловік Танвір — сімейний лікар, терапевт. Приходять до нього з усякими недугами. Він направляє до спеціаліста, якщо
бачить необхідність. Двадцять років стажу
роботи, велика кількість постійних пацієнтів від дідів-бабусь до внучат.
Діти — Асім і Аян — вчаться у звичайній приватній індійській школі. Тут дуже
багато приватних шкіл, вибір величезний. Є
також і державні, але на той час, коли діти
йшли в перший клас, вони мене жахали й
викликали недовіру.
Мова навчання — англійська. Мова спілкування з друзями — індійська (це окремі
урду і хінді або змішані, англійська), вивчали також арабську — для читання Корану.
Мова спілкування вдома, в сім’ї — українська. З чоловіком спілкуюся українською.
Діти певний час навчалися в Міжнародній українській школі (дистанційно), але
складна і надзвичайно тяжка система навчання в основній школі забирала багато сил
і часу. Зрештою, були вимушені залишити
навчання в МУШ, хоча дітям подобалися і
вчителі, і методика навчання. Проте вони
пишаються тим, що знають українську і
вміють нею говорити, писати, читати.
Дітки були в Україні. В їхній пам’яті
живуть спогади про Україну, з величезною
любов’ю згадують українських родичів,
мріють ще побувати, пожити. Поки не виходить приїхати всім разом.

«Змішана мова хінді-урду мені
далася досить легко»
■ Як знаходили для себе заняття в Індії:
робота, громадська діяльність...
— Ох... На це запитання важко відповісти. Мені здається, що Бог iз народження дав
нам усе. Абсолютно кожному дав якийсь
хист чи талант. Інша справа, що проявитися він може тоді, коли й не очікуєш. У когось раніше, у когось пізніше. Комусь iз дитинства щось нав’язують батьки, хтось сам
йде до своєї мети.
В Україні питання не стояло : працювати
чи ні? Працювали всі. А ось в Індії на той час
більшість жінок працювали хіба що мамами.
Щоправда, були ще вчительки і лікарки.
Поки не мали iнтернету — багато часу я
займалася сім’єю. Вчила мову. До речі, хінді-урду — змішана розмовна мова — мені далася досить легко. І подобається більше, ніж
англійська, хоча розмовляти англійською
тут престижно. Буває, що я починаю говорити англійською i збиваюся на індійську.
Мені подобається італійська мова, видається, що я б її швидко вивчила — якийсь
час довелося спілкуватися з італійцями-бізнесменами, то я використовувала перекладач, щось і запам’ятала. Навіть зараз прості
повідомлення можу прочитати без перекладача, але щоб гарно вивчити мову, потрібно
в неї зануритися. Найкращий метод вивчення мов — середовище, в яке людина потрапляє.
Із 2014 року вболіваю разом iз друзями за
ті події, які відбуваються в Україні. Знайш-

❙ Марина Акрам із чоловіком.
❙ Фото з власного архіву.
ла багато однодумців. Вирішили створити
українську спільноту. Українці вибрали
мене президентом нашої майбутньої асоціації українців в Індії «Світанок». На жаль,
індійські міністерства вже два роки не можуть дійти згоди щодо нашої асоціації. Ми
в очікуванні юридичного статусу як повноцінної громадської організації.
А поки спілкуємося, проводимо невеликі
заходи. На запрошення посольства України
в Індії найактивніші українки неодноразово
брали участь у спільних з дипустановою заходах. Тут я б хотіла щиро подякувати пану
послу — Ігорю Зіновійовичу Полісі та його
дружині Наталі Іванівні, а також консулам і
співробітникам посольства за їхню підтримку, доброзичливе ставлення до нашої спільноти.
■ Багато часу витрачаєте на творчість?
— Успіх приходить до тих, хто працює.
Коли мої діти запитували: «А де мама?»,
вже знали відповідь, що мама працює над
книгою. А коли раптом приходило натхнення — діти і чоловік не смикали, розуміючи, його не варто відпускати. Жартували:
«мама підвисла».
В юності писалися вірші. В основному
про почуття. На жаль, вони не збереглися.
В Індії все по черзі: спочатку малі діти, вивчення мов. Як кажуть, «прорвало», коли
тяжко хворіла мама. Писала від переживань
і хвилювань. Від того, що нас розділяють тисячі кілометрів, що я не можу бути коло неї
— рвалося серце. Вірш «Лист з далекої країни» наснився, прокинулася й олівцем записала у блокноті.
Минулого року була запрошена Світовим конгресом українців і Світовою федерацією українських жіночих організацій на
щорічні збори, і саме під час перебування в
Україні в нашій групі українок у Watsapp
«Українська сім’я Індії» почула записи українських пісень, наспівані дівчатами на
диктофон. Слова вірша «Українкам на чужині» народилися за кілька хвилин. І вже
тоді українка Аліна Долгополова, яка також живе в Індії, придумала мелодію і наспівала.
Пізніше з усього того народилася українська балада «Калинонька». Музику написав мій хресник Артем Дубина, який на
той час проживав у Китаї. І вже цього літа
цю пісню виконала на VI міжнародному фестивалі української культури Ucrania Fest
2020 в Барселоні Аліна Долгополова. Фестиваль проходив в онлайн-режимі. Голоси
глядачів принесли нам визнання — друге
місце. Перед тим ми встигли записати нашу
першу спільну пісню про вишиванку «Мамин оберіг».
Ось так тихо собі живемо і працюємо. Живемо й мріємо. Живемо у прекрасному світі,
де кожне слово — живе, у світі — де кожен
промінчик наших намірів перетворює на реальність те, що ми хочемо знайти. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Міністр Олександр Ткаченко:
Відсоток видатків на культуру до ВВП в Україні, як в Албанії, — 0,2 відсотка. Це найменший бюджет
серед європейських країн
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■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

«Та будь ласка!»
Саме так відповіла Гвен Стефані
на пропозицію руки і серця
но розлучилася з ним). Пройшло кілька років, і всі з нетерпінням чекали, коли ж
нарешті Блейк освідчиться коханій, але він якось
не поспішав. Та й то правда, за плечима в кожного з них був попередній
досвід подружнього життя (у Шелтона навіть два невдалі шлюби), тож потрібно було
все добре зважити.
І ось днями на ранчо співака
в Оклахомі відбулися заручини,
про які зірки тут-таки виклали
фотозвіт в «Інстаграмі». «Гей,
Гвен! Дякую, що врятувала мій
2020-й... І за решту мого життя... Я кохаю тебе. Я почув
«Так!» — підписав світлину з
нареченою Блейк. На що Гвен
із притаманним їй почуттям
гумору відписала: «Блейк,
та будь ласка!». ■

Надзвичайно популярна в 90-ті
співачка Гвен Стефані якось зійшла
з наших радарів, хоча в США вона
продовжує свою творчу кар’єру, записує пісні й альбоми, працює на
різних шоу. Та ось і до нас долетіла вісточка про неї — 51-річна Гвен
виходить заміж за свого бойфренда, 44-річного кантрі-виконавця
Блейка Шелтона. Нарешті. Адже її
наречений якось дуже довго зволікав із пропозицією руки і серця.
Пара познайомилася ще в 2015му, коли обоє були суддями на шоу
«Голос», у листопаді того року в них
зав’язалися стосунки, вже в грудні вони познайомилися з батьками одне одного, а Стефані представила коханого ще й трьом своїм дітям від попереднього шлюбу з британським рок-музикантом Гевіном
Росдейлом, з яким прожила в шлюбі
14 років (цікаво, що лише вліт- Гвен Стефані з нареченим
ку того ж року співачка офіцій- Блейком Шелтоном.

❙
❙

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №105

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 2 до 8 листопада
Овен (21.03—20.04). Несподiвано ви отримаєте прибавку до зарплати. Якщо вам набридло сидіти в задушливому офісі, займайтеся чим завгодно, лише б заняття було до душі.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Телець (21.04—21.05). Звернiть увагу на
власне здоров’я. Більше відпочивайте й не забувайте про повноцінний сон. А ваш організм
тільки зрадіє фізичним вправам і систематичним тренуванням.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Близнюки (22.05—21.06). Ви будете сповненi енергії й відчуватимете, що гори можете зрушити. Але не поспішайте бездумно витрачати цю
енергію, використовуйте її раціонально.
Дні: спр. — 5; неспр. — 8.
Рак (22.06—23.07). Настає ідеальний час,
щоб виділитися в натовпі. Неважливо, які пріоритети ви розставите, але вам щаститиме як у
кар’єрі, так i в коханнi.
Дні: спр. — 2; неспр. — 6.

Лев (24.07—23.08). Не бійтеся будувати
плани на майбутнє, тим більше ніхто не зупинить вас, коли ви дійсно цього захочете. Щоб
змінити своє життя, доведеться вийти зі звичної зони комфорту.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Діва (24.08—23.09). Ви зустрінете нових людей, які покажуть вам нові й цікаві речі. Хто знає,
може, це наштовхне вас знайти нове хобі або стане
натхненням для відкриття нових горизонтів.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Терези (24.09—23.10). Варто бути ощадливішими, ваші покупки мають бути обдуманими і, врештi-решт, потрібними. Ймовірні грошові надходження, але економiя ще нікому не
завадила.
Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
Скорпіон (24.10—22.11). Попереду невеликі зміни, але це не означає, що період буде невдалим. Ви повинні йти напролом і бути впевненими у своїх силах.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

Стрілець (23.11—21.12). Спробуйте
зменшити вплив стресу на організм наскільки
це можливо. Це збереже ваш психічний і фізичний стан здоров’я. Будьте більш оптимістичними.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Козеріг (22.12—20.01). Ви мрiєте про
стабільність. Але ви повинні контролювати всі
свої витрати й укладати тільки ті угоди, в яких
упевнені на всі сто.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Водолій (21.01—19.02). У вас буде багато цікавих подій, які швидко змінюватимуться. Намагайтеся сприймати те, що відбувається,
спокійно, не намагайтеся зробити більше, ніж
зможете подужати.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Риби (20.02—20.03). Не бійтеся спробувати щось нове і побачите, як доля зробить вам
несподіваний подарунок. Що стосується роботи, то кар’єра вийде на перший план.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3. ■
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я» (ім’я автора). 7. У поляків — магазин, у нас — приміщення на кладовищі, де ховають усіх родичів. 9. Японське місто і марка мотоцикла. 12. Старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром та позументом, що був
поширений серед заможного козацтва та польської шляхти. 13. Склянка спеціальної форми для вина. 15.
Естрагон, драконячий полин — зелена трава, яка іде на виготовлення популярного лимонаду. 17. Частина телекамери чи фотоапарата з однією чи
кількома лінзами, обернена до предмета зйомки. 19. Американська пустеля, де був розташований ядерний полігон. 20. Постійний сухий вітер у місцевості між тропіками та екватором. 21.
Велика полотняна торба. 24. «А до
мене Яків приходив, коробочку раків
приносив. А я тії ... поклала, а Якова з
хати послала» (народна пісня). 25. Посаг нареченої. ■
Кросворд №103
від 23—24 жовтня
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00…00
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00…00
+6...+11
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00…00
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00…00
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По горизонталі:
2. Найвища вершина Кавказького
хребта. 6. Грамота Вселенського патріарха про надання автокефалії церкві. 8. Несуча основа, кістяк будинку,
конструкції, що забезпечує їхню стійкість. 10. Дуже багата людина, марнотратник. 11. «Великомученице
..., дурна єси та нерозумна! В раю веселому зросла, рожевим цвітом процвіла. І раю красного не зріла, не бачила, бо не хотіла» (Тарас Шевченко). 12. Умовний знак (дрібний предмет, папірець і т. ін.), який тягнуть із
метою встановлення певної черговості, прав та обов’язків на що-небудь.
14. Кірка, яка вкриває поверхню або
краї рани, що загоюється. 16. Новий
фільм Михайла Іллєнка. 18. Піщаний
пагорб у пустелі. 20. «Плавучий міст»
через річку. 22. Держава в Гімалаях, у Південній Азії. 23. Кабан, якого тримають у господарстві для продовження роду. 25. «Московська ...»
— відома пропагандистська брошура Симона Петлюри. 26. Нетактовна
людина, хуліган. 27. Гопак, «метелиця», краков’як. 28. Найменша в світі
держава, розташована в Римі.
По вертикалі:
1. Тонке сухе гілляччя для розпалювання вогнища. 3. Скельце на паличці, яке використовували замість окулярів. 4. Шлюб по-російськи. 5. Двоколісний транспортний засіб, який в
Києві можна брати напрокат просто
на вулиці. 6. «Якби ми вчились так, як
треба, то й мудрість би була своя. А то
заліземо на небо: і ти — не ти, і я — не

Під час шторму капітан через
мегафон звертається до пасажирів:
— Прошу чоловіків зберігати
цілковитий спокій! Ніякої паніки! Я
наказав посадити в шлюпки жінок
і дітей, відвезти їх подалі від судна
тільки для того, щоб розповісти вам
один пікантний анекдот!
***
— Це просто неймовірно, чим
зараз займаються люди під час роботи, — говорить начальник вироб-

ничого відділу. — Сьогодні Новікова відпросилася з роботи в поліклініку, а повернулася з новою зачіскою.
***
Зустрiчаються два приятелi:
— Я бачив учора через вiкно, як
твоя дружина цiлувалася з сусiдом.
Треба, щоб ти вжив заходи.
На другий день знову зустрiлися:
— Ну що, ти вжив заходи?
— Так, повiсив фiранки, дiдька
лисого ти тепер щось побачиш.
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