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Чи стала 

меншою загроза 

вторгнення в 

Україну після 

переговорів 

Путіна і Байдена?

Без прориву, але з надією 

стор. 5»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік                                                      стор. 7

Історія цифри 3,9 

млн і російський 

дезінформ

РИМА ТИЖНЯ

Лінії, лінії...
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 2»

Він нам про «червоні лінії» 
Пихато й бундючно рече. 
А ми собі «Джавелінів» 
Від друзів отримали ще. 
Він нам пророкує кари, 
Яких ще не бачив світ. 
А ми собі «Байрактари» 
Готуємо у політ. 
І ми від страху не скиглимо, 
І нас не бере журба. 
Крім того, що друзі підкинули, 
У нас є своя «Верба». 
Тож сиди собі у Кремлі і 
Спілкуйся з людьми скайп, 
І жовті вологі лінії 
потроху під себе пускай...

Що стоїть за «війною 
жертв»?

Обід на мільйон

Лише у Черкаській області за рік 61 раз нападали на лікарів. Зухвальцям за це загрожує лише до 700 грн  штрафу, якщо в суді доведуть їхню провину.
Фото з сайту glavnoe.dp.ua.

❙
❙

В Україні шаленими 

темпами дорожчають харчі 

та енергоносії: влада хоче 

запровадити державне 

регулювання, а експерти 

прогнозують дефіцит

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,216 грн 

1 € = 30,769 грн

1 рос. руб. = 0,369 грн

На медиків — 
з кулаками
На Черкащині впродовж року 61 раз напали на бригади 
«швидкої допомоги»



П’ЯТНИЦЯ, 10 ГРУДНЯ 20212 ІнФорУМ
«У Верховній Раді відбулася робоча нарада Комітету з актуальних питань організації надання 

екстреної медичної допомоги України за участю міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, 

представників РНБО, НСЗУ, Нацполіції та керівників 25 ЕМД. Одним з основних питань, про яке 

якраз я й доповідав, було питання про захист медичних працівників від агресивних нападів».

Ігор Фесун
директор Черкаського обласного Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
виділила столична влада 

для збереження та охорони культурної спадщини Києва, 
заявив заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

269 млн українців
мають іноземне 

громадянство, поінформував депутат 
ВРУ Олег Дунда.

дітей,
які народилися 

в ОРДЛО, перебувають під ризиком без-
громадянства, застерегли в благодійному 
фонді «Право на захист».

масажів
за 26 годин зробив незрячий 

броварчанин Василь Закревський — так 
встановив рекорд, повідомили в Міністерс-
тві молоді та спорту.

поліцейських
не вистачає в регіонах 

України, пожалівся міністр внутрішніх 
справ Денис Монастирський.

4 млн 50 30%72 тис.
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Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в селі Іванів-
ка Уманського району, на бригаду 
«швидкої», яка вночі приїхала на 
виклик до хворого, напав агресив-
ний чоловік. Це вже 61-й напад на 
медиків черкаської «екстренки» з 
початку цього року.
 «Бригаду «екстренки» викли-
кали до чоловіка, у якого був напад 
бронхіальної астми. Завершивши 
надання допомоги пацієнту, фель-
дшер та водій поверталися на стан-
цію. Щоб виїхати з сільської вулич-
ки, водій «швидкої» розвернувся 
біля подвір’я навпроти будинку па-
цієнта», — розповідає Ірина Наза-
рок iз Черкаського обласного Цен-
тру екстреної медичної допомоги.
 У ту мить до «швидкої» підбіг 
чоловік, відчинив двері з боку водія 
і почав кричати, що «нема чого тут 
розвертатись». Чоловік спершу ли-
хословив, потім кинувся витягува-
ти водія з авто. Коли ж той почав 
протистояти, нападник спробував 
витягти ключі, щоб зупинити ав-
тівку, і пошкодив електроніку, ви-
ламавши внутрішню систему керу-
вання склоочисниками та зовнішні-
ми світловими приладами. Все ста-
лося темної ночі, ішов дощ, нічого 
не було видно. 
 «Ґудзики на одязі я пришию, а 
от з електронікою автомобіля все 
не так просто. Авто вийшло з ладу. 
Приїжджаєш рятувати людині жит-
тя, а тут через таких неадекватів і 
самому може знадобитись медична 
допомога», — каже водій «швидкої 
допомоги».
 Після нападу фельдшер «екс-
тренки» викликав поліцію. Напи-
сали заяви в поліцію і сподіваються 
на адекватну реакцію правоохорон-
них органів. А спецавтомобіль вий-
шов iз ладу і, починаючи з 2-ї годи-
ни ночі, бригада більше не могла на 
ньому виїжджати на виклики. За 
попередніми підрахунками, ремонт 
автомобіля, який пошкодив напад-
ник в Іванівці, коштуватиме 6-7 ти-
сяч гривень. 
  «7 грудня у Верховній Раді від-
булася робоча нарада Комітету з ак-
туальних питань організації надан-
ня екстреної медичної допомоги Ук-
раїни за участю міністра охорони 

здоров’я Віктора Ляшка, представ-
ників РНБО, НСЗУ, Нацполіції та 
керівників 25 ЕМД. Одним з основ-
них питань, про яке якраз я й до-
повідав, було питання про захист 
медичних працівників від агресив-
них нападів», — говорить «Україні 
молодій» Ігор Фесун, директор Чер-
каського обласного Центру екстре-
ної медичної допомоги та медицини 
катастроф.
 Зокрема, йшлося про потребу 
збільшеної відповідальності за на-
пади на медичних та фармацевтич-
них працівників на їхньому робочо-
му місці або під час виконання фун-
кціональних обов’язків. «Комітет 
уже розглянув і схвалив цей законо-
проєкт, зараз він на доопрацюванні. 
Дуже сподіваємось, що найближ-
чим часом його буде прийнято і на-
пади на медичних та фармацевтич-
них працівників будуть прирівняні 
до нападів на працівників поліції», 
— зазначає Ігор Анатолійович.
 До речі, у випадку нападу ме-
дик «швидкої» не може залишити 
пацієнта, оскільки при наявності 
скарги з боку хворого медпраців-
ника можуть притягнути до кримі-
нальної відповідальності за нена-
дання допомоги. 
 «За 11 місяців цього року брига-
ди «швидкої допомоги» Черкащини 
61 раз натискали тривожну кнопку 
для викликів працівників державної 
служби охорони, бо виникали ситу-
ації з загрозою безпеці наших меди-
ків», — констатував Ігор Анатолій-
ович. Великою проблемою є й те, що 
медики в більшості своїй не хочуть 
писати заяви до поліції. Адже судо-
ва тяганина може затягнутися на 
пів року, а то й рік. А закінчується 
штрафом для нападника у 500—700 
гривень. 
 «Якщо так буде й надалі, то в 
нас просто не залишиться кому 
працювати. І міністр охорони 
здоров’я, й голова Комітету по-
обіцяли докласти максимум зу-
силь для якнайшвидшого прий-
няття цього законопроєкту. Його 
насправді чекаємо не тільки ми, а 
й фактично вся медична громадсь-
кість Україні», — підсумовує Ігор 
Фесун, директор Черкаського об-
ласного Центру екстреної медич-
ної допомоги. ■

Медикам часто трапляються неадекватні люди.❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями інформа-
ційний простір ско-
лихнула новина про 
те, що в місті Южному 
Одеської області збуду-
вали громадську вби-
ральню з дзеркальним 
фасадом. Цікавість до 
цього об’єкта виник-
ла не лише через фу-
туристичний підхід 
до дизайну, а й загаль-
ну вартість новобудо-
ви, що сягнула май-
же 3 мільйонів гри-
вень. Багатьом крити-
кам ця сума здалася 
захмарною. 
 До жвавої дискусії 
приєдналися й експер-
ти з Харківського ан-
тикорупційного цент-
ру. «Ми теж здивува-
лись iз цього приводу, 
— написали вони на 
своїй сторінці у фейс-
буці, — але більше зди-
вувались такому роз-
голосу навколо цього. 
Ми з Харкова, а тому 
вартістю будівництва 
чи реконструкції туа-
летів нас не здивува-
ти». Мовляв, там, де 
управлінці з Одещини 
вчилися, харків’яни 
вже викладали. Їхні 
апетити такі ж різні, 
як у травоїдних та хи-
жаків. 
 Для доказу і порів-

няння у ХАЦі створи-
ли ілюстрацію із зоб-
раженням згаданої 
футуристичної вби-
ральні, яка будувала-
ся з нуля. А також ту-
алету, що був недавно 
реконструйований на 
території Харківсько-
го зоопарку. Вартість 
останніх робіт сягнула 
7,7 мільйона гривень. 
Тобто ремонт виявив-
ся більш ніж удвічі до-
рожчим за одеський, 
незважаючи на від-
сутність дзеркальних 
стін. 
 Що ж стосується 
кошторису аналогіч-
них новобудов, то в 
Харкові економія і по-
готів вважається мо-
ветоном. Скажімо, в 
зоні з романтичною 
назвою «Світ узбере-
жжя», яка розташова-
на на території того ж 
таки звіринця, недав-
но звели новий туалет 
вартістю 22,1 мільйо-
на гривень! Отож бід-
кання одеситів «за які 
гроші» харків’янам 
зрозуміти складно. 
 Буває й так, що уп-
равлінцям східного 
регіону взагалі лінь-
ки морочити голову 
з якимись «золоти-
ми» клозетами, і вони 
двічі оплачують одну 
і ту саму роботу. Для 

прикладу, в ХАЦі 
показали кошторис 
«відновлення елемен-
тів благоустрою тери-
торії по вулиці Пол-
тавський Шлях, 155. 
«Так, у цьому дворі 
раніше влаштували 
два майданчики для 
стрітболу, майданчик 
зі штучною травою, 
дитячий та майдан-
чик з тренажерами, 
огорожу тощо, — пові-
домили у цетрі з поси-
ланням на сайт «Про-
зоро». — А тепер Уп-
равління екології ук-
ладає ще одну угоду, 
в якій планує велику 
кількість земельних 
робіт для будівниц-

тва спортивного май-
данчика, вкладан-
ня штучного покрит-
тя та газону, огорожі, 
встановлення щита 
для стрітболу. Тобто 
все те, що вже зробле-
но за минулим догово-
ром».
 До речі, під час 
жовтневих виборів 
мера політичні опо-
ненти часто крити-
кували представника 
старої команди за фри-
вольне використання 
муніципальних кош-
тів. Але на вибір біль-
шості харків’ян, які 
взяли участь у голосу-
ванні, озвучена статис-
тика не вплинула. ■

Убиральні за 3 млн грн та 7,7 млн грн.❙

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Cитуація в районі прове-
дення операції Об’єднаних 
сил була контрольованою ук-
раїнськими військовослуж-
бовцями. Станом на першу по-
ловину дня четверга порушень 
режиму припинення вогню з 
боку російсько-окупаційних 
військ не було зафіксовано.
 Напередодні,  8 грудня, впро-
довж доби загарбники українсь-
ких територій на сході шість 
разів порушували режим при-
пинення вогню.
 У напрямку Нью-Йорка 
окупанти вели вогонь iз грана-
тометів різних систем, велико-
каліберних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї, повідомляє 

пресслужба ООС. Поблизу Но-
воолександрівки ворог здійс-
нив два обстріли, застосовую-
чи гранатомети різних систем, 
великокаліберні кулемети та 
іншу стрілецьку зброю. У бік 
Світлодарська російські най-
манці відкривали вогонь двічі, 
використовуючи станкові про-
титанкові, автоматичні стан-
кові гранатомети та стрілець-
ку зброю. Неподалік Лугансь-
кого супротивник обстріляв 
наші позиції зі станкових про-
титанкових та автоматичних 
станкових гранатометів. 
 Втрат серед військовослуж-
бовців Об’єднаних сил унаслі-
док дій ворога немає. Українсь-
кі захисники відкривали во-
гонь у відповідь та змусили 

противника припинити обстрі-
ли. 
 Тим часом минулої доби 
підрозділи поліції зведених 
загонів перевірили 3 тис. 563 
транспортні засоби, 3 тис. 644 
особи, 3 особи — на причет-
ність до збройних формувань 
Російської Федерації, а також 
виявлено 42 адміністративні 
правопорушення та розкрито 
46 злочинів.
 Через контрольні пункти 
в’їзду-виїзду на тимчасово оку-
повану територію прослідувало 
1 тис. 8 осіб, а на підконтроль-
ну Україні територію прибуло 
867 осіб. 
 У порядку реалізації комп-
лексу безпекових заходів в ін-
тересах цивільного населення 
піротехнічні розрахунки ДСНС 
України зі складу Об’єднаних 
сил розмінували понад три 
гектари території та передали 
на знищення 171 вибухонебез-
печний предмет.
 Підрозділи Об’єднаних 
сил продовжують виконувати 
визначені завдання з відсічі й 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації. ■

НА ФРОНТІ

Міннi «жнива»
Понад три гектари території розчистили 
від 171 вибухонебезпечного предмета

■

КОШТОРИС

Час «золотих» клозетів
Управлінці продовжують використовувати старі схеми 
збагачення на бюджетних потоках

■

ОВВА!

На медиків — з кулаками
На Черкащині впродовж року 61 раз напали на 
бригади «швидкої допомоги»

■
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місце
займають ЗСУ в рейтин-

гу найсильніших армій світу, згідно з даними 
Global Firepower Index 2021.

25-те абітурієнтів
із Криму та окупованого Донба-

су вступили цьогоріч в українські виші, кон-
статували в Міносвіти.

українець
готовий працювати 

неофіційно за кордоном, такі результати опиту-
вання Міжнародної організації праці.

українська дитина
— жертва фізичного насильс-
тва, заявили у Мінсоцполітики.

підприємців
вважають неформальні стосунки з 

владою важливими для успіху бізнесу, за опи-
туванням Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій.

8% Кожен  5-й Кожна  3-тя 1/3
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КОНКУРС

Олімпіада геніїв
Не лише англійською, а й 
українською мовою відтепер 
можна подавати екологічні 
проєкти 
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Бактеріальна целюлоза з рослинних відходів, 
екологічна енергія від коливань дерев та очищу-
вач поверхні води від сміття з використанням со-
нячної енергії — все це не фантастика, а декілька 
ідей від українських учасників Genius Olympiad 
минулих років. Тим часом 1 грудня відкрилася 
реєстрація для участі в «Олімпіаді геніїв Украї-
ни» (Genius Olympiad Ukraine). Це конкурс для ді-
тей, які цікавляться глобальними екологічними 
проблемами та шукають шляхи їх розв’язання у 
власному проєкті за такими напрямами: наука, 
робототехніка, бізнес, креативне письмо, корот-
кометражний фільм, музика, мистецтво.
 Відтепер проєкти приймаються не лише ан-
глійською мовою, а й українською, що дає мож-
ливість більшій кількості дітей узяти участь у 
конкурсі. Публічний захист перед членами журі 
відбудеться на національному фіналі 14-16 берез-
ня 2022 року. Перемога у Genius Olympiad Ukraine 
дасть можливість отримати екоквиток для участі 
в Genius Olympiad Global (США).
 Зареєструватися для участі в конкурсі мож-
на через сайт Home — Genius Olympiad або через 
афілійовані заклади освіти чи педагогів. Прове-
дення регіонального конкурсу стало можливим 
завдяки міжнародній освітній дипломатії, якою 
опікується Мала академія наук України.  Цьо-
горіч 3 листопада Terra Science and Education та 
Національний центр МАНУ підписали ліцензій-
ний договір, за яким Мала академія наук стала 
офіційним представником Genius Olympiad в Ук-
раїні та єдиною установою, яка має право органі-
зовувати національний відбір — «Олімпіаду геніїв 
України». ■

■

НЕБЕЗПЕКА

Булінг провокує
Двоє студентів хотіли 
розстріляти своїх одногрупників
Людмила СТРИГУН

 Двоє 18-річних студентів коледжу планували 
ростріляти своїх одногрупників. Як повідомила 
«Україні молодій» Катерина Дрога з управління 
СБУ в Черкаській області, інформацію про пла-
ни хлопці поширили через заборонену соцмере-
жу «Вконтакте», із закликом приєднуватись до 
них для фізичної розправи над однолітками.
 «Під час обшуків за місцями проживання цих 
двох студентів правоохоронці виявили два пістоле-
ти, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з дока-
зами протиправної діяльності, які направлено на 
експертизу», — говорить пані Катерина. За її сло-
вами, розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 
14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального 
кодексу України, тривають слідчі дії для встанов-
лення всіх обставин справи і притягнення до від-
повідальності винних осіб. Заходи з викриття зло-
вмисників проводили співробітники кіберпідроз-
ділу та слідчі СБУ в Черкаській області за проце-
суального керівництва обласної прокуратури.
 Проте чи та кваліфікація злочину? З не-
офіційних джерел стало відомо, що йдеться про 
студентів Черкаського політехнічного колед-
жу, які потерпали від цькування одногрупників 
і хотіли їм помститися. Через інцидент у само-
му коледжі троє освітян отримали догани, одно-
го звільнено. ■

■

Людмила СТРИГУН

 Міський голова Черкас Анатолій Бон-
даренко оприлюднив  фінальний проєкт 
того, яким буде підніжжя Замкового уз-
возу. Цей спуск веде з центру міста до 
Долини троянд і на  набережну Дніпра, 
найулюбленіше місце відпочинку міс-
тян. Утім, біля підніжжя, на вулиці Га-
гаріна,  збудують кілька житлових бу-
динків.
 «Після перемовин із забудовником ми 
чітко домовилися про важливу річ: тут 
збережуть двоповерховий будинок, спо-
руджений наприкінці ХІХ століття, який 
у місті знають як «будинок із грифона-
ми», — зазначає Анатолій Бондаренко. І 
додає: забудовник зобов’язується повніс-
тю реставрувати ту старовинну двоповер-
хову будову, а зараз продовжує відновлю-
вати історичний вигляд фасаду будівлі 
колишнього готелю «Слов’янський».
 Водночас міський голова Черкас на-
голошує, що висотність новозбудованих 
житлових будинків навколо буде такою, 
щоб зберегти вид на Дніпро з оглядового 
майданчика у сквері Богдана Хмельниць-
кого, який розташований на горі.  «Сьо-
годні для нас важливо розвивати місто, бу-
дувати нове, але водночас там, де це мож-
ливо, — зберігати збудоване попередніми 
поколіннями черкащан, нашу історичну 
спадщину», — говорить Анатолій Бонда-
ренко.
 За його словами, міська влада також 
планує  розширити Замковий узвіз й об-
ладнати його ще однією смугою для руху. 
Відповідне доручення вже дано профіль-
ним департаментам.  
 Після оприлюднення проєкту ре-
конструкції Замкового узвозу до місь-
кого голови Черкас посипалися від міс-
тян запитання та коментарі в соціаль-
них мережах. Одні  називають проєкт ре-
конструкції узвозу чудовим наміром не 
тільки зберегти історичну пам’ятку, а ще 
й її реставрувати. Вони переконані, що це 
стане окрасою міста, бо новобудови мати-
муть гарний вигляд. Інші обурюються  і 
запитують, чому в проєкті не збережено 
будинок купця Школьникова, який зве-
дено на узвозі ще в 1890 році, та пропо-
нують міському голові запропонувати 
забудовнику іншу рівноцінну ділянку, а 
на цій розбити парк  та поставити дитячі 
майданчики. ■

Будинок із грифонами, який береться реставрувати забудовник.
Фото з сайту zmi.ck.ua.
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РЕЗОНАНС

Грифони залишаться, 
без купецького дому
У Черкасах реконструкція Замкового узвозу не 
всім до вподоби
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Таким планують зробити  підніжжя 
Замкового узвозу в Черкасах.

❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Пам’ятник військовослужбовцям, 
які загинули під час І та II Зимових по-
ходів УНР у 1919-1920 роках, відкри-
ли в смт Чорноморське на Одещині в 
день 30-ї річниці Збройних сил Ук-
раїни. Символічно, що пам’ятна сте-
ла розташована на території військо-
вої частини 28-ї окремої механізованої 
бригади імені Лицарів Зимового похо-
ду. 
 Перед відкриттям пам’ятника вій-
ськовослужбовців 28-ї бригади урочис-
то нагородили грамотами та орденами 
«Лицарський хрест». На церемонії був 
присутній командир першого механі-
зованого взводу Олексій Свистун. Про 
службу в Мар’їнці, де молодий офіцер 
перебував кілька місяців, він так роз-
повів журналістам «Суспільного»: «Це 
була перша моя ротація, з грудня мі-
сяця і по вересень, ми були 9 місяців у 
Зоні. Було не те щоб складно, не те щоб 
просто. Свої нюанси, свої складнощі. 
Перший раз завжди важко. Із сусідніх 

рот були люди, які постраждали, яких 
було вбито від снайперського вогню. Я 
сподіваюсь, що таке не трапиться ні зі 
мною, ні з моїми колегами-офіцера-
ми. Це найстрашніше — втратити осо-
бовий склад».
 У зоні ООС служив і Володимир 
Радченко, який також лаконічно поді-
лився про пережите на «передку»: «До 
ворога було недалеко, 400 метрів. Ми 
його спостерігали, говорили з ним, пе-
рекрикувалися. Були снайпери, ви-
рахували нас, і загинув один із наших 
побратимів».
 В Одесі того ж дня на території 
причалів Морського вокзалу проходи-
ла виставка катерів, зразків військо-
вої техніки та озброєння українських 
ВМС та інших видів Збройних сил Ук-
раїни. Також військові демонстрували 
водолазне спорядження, автомобіль-
ну техніку, артилерійське озброєння, 
системи реактивного залпового вог-
ню, броньовану техніку, протикора-
бельний комплекс «Нептун» та кате-
ри ВМС. Увечері 6 грудня на Морсько-

му вокзалі міста грав військовий ор-
кестр національного флоту.
 Додамо, що 6 грудня о 18.00 уро-
чистості з нагоди 30-ї річниці Зброй-
них сил України відбувалися одно-
часно в Харкові — на площі Свобо-
ди, Одесі — біля Морського вокзалу, 
Краматорську — на площі Миру, селі 
Озерне Житомирської області, Львові 
— біля Національної академії сухопут-
них військ імені гетьмана Петра Сагай-
дочного, на перехресті вулиць Героїв 
Майдану та Стрийської та Києві — на 
Михайлівській площі. У межах свят-
кування між цими містами було прове-
дено телеміст «Харків—Київ—Крама-
торськ—Львів—Одеса—Озерне». Від-
булися демонстраційні покази новітніх 
зразків озброєння та військової техні-
ки, пройшли церемонії вручення бойо-
вих прапорів та почесних найменувань 
військовим частинам, нагородження 
військовослужбовців державними на-
городами. Виступали військові оркес-
три, а діти мали змогу роздивлятися 
зразки бойової техніки. ■

ДО ДАТИ

Телеміст і пам’ятник бійцям УНР
Вшанували лицарів Зимового походу та нинішніх військових

■
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Ігор ВІТОВИЧ

Захід вживатиме «суворих еко-
номічних та інших заходів», 
якщо Росія вторгнеться в Украї-
ну. Про це попередив з Вашин-
гтона свого російського колегу 
Джо Байден. У свою чергу Во-
лодимир Путін зажадав гарантій 
того, що НАТО не розширювати-
меться далі на схід. Про це глави 
двох держав говорили впродовж 
двох годин по відеозв’язку. Це 
були вже другі за рік переговори 
президентів США та Росії після 
першої особистої зустрічі у чер-
вні в Женеві. 

Перші заяви сторін
 Після розмови сторони по-
ширили заяви — Кремль по-
мітно пізніше, ніж Білий дім. 
Цього разу розбіжностей у двох 
версіях практично не було. У за-
яві Білого дому насамперед йш-
лося про можливі санкції у разі 
російського вторгнення в Ук-
раїну. Кремль підтвердив, що 
про санкції Путін із Байденом 
говорили, і наголосив, що обго-
ворювали внутрішньоукраїнсь-
кий, на його думку, конфлікт.
 Як і в заяві Білого дому, так 
і в заяві Кремля йдеться, що 
Путін і Байден дали доручен-
ня своїм командам. За версією 
Вашингтона, два президен-
ти доручили «вжити заходів», 
пов’язаних з деескалацією си-
туації на кордоні з Україною. За 
версією Москви, вони «домови-
лися доручити своїм представ-
никам розпочати предметні кон-
сультації з чутливих питань».
 Під чутливими питаннями 
Путін розуміє те, що «НАТО ро-
бить небезпечні спроби освоєння 
української території» і «наро-
щує військовий потенціал» біля 
кордонів Росії, у зв’язку з чим 
Москва хоче отримати «надій-
ні, юридично зафіксовані гаран-
тії, що виключають розширення 
НАТО у східному напрямку».
 Важливий вплив на перебіг 
переговорів мало те, що прези-
дент Франції Еммануель Мак-
рон у вівторок, 7 грудня, провів 
переговори з лідерами США, Ні-
меччини, Італії та Великої Бри-
танії. Політики у форматі так 
званої «п’ятірки» обговорили 
ситуацію на кордоні між Росією 
та Україною та підтвердили, що 
готові вжити заходів для збере-
ження «світу та безпеки» в Єв-
ропі. Лідери провідних країн 
Заходу зазначили, що Росія має 
відновити переговори з Украї-
ною у нормандському форматі за 
участю Франції та Німеччини. 
Відразу після закінчення роз-
мови з Путіним президент Бай-
ден повідомив колег iз цих чо-
тирьох європейських країн про 
їх перебіг. З президентом Ук-
раїни Байден мав намір поспіл-
куватися по телефону 9 грудня, 
тобто в останню чергу. 

Путін і миролюбна політика 
 Президент РФ 8 грудня на 
пресконференції з прем’єр-
міністром Греції Кіріакосом 
Міцотакісом розповів про де-
які аспекти розмови з Джо Бай-
деном. Він зазначив, що Моск-
ву непокоїть можливість прий-
няття України до НАТО та роз-
міщення озброєнь Альянсу біля 
своїх кордонів. «Ми виходимо 
з того, що наші занепокоєння 
хоча б цього разу будуть почуті. 
Хоча протягом попередніх деся-
тиліть ми постійно просили цьо-
го не робити. Проте інфраструк-
тура НАТО неминуче наближа-
лася до наших кордонів. І тепер 
ми бачимо комплекси протира-
кетної оборони Mk 41 у Польщі 
та Румунії. І ми маємо всі під-
стави вважати, що те саме ста-
неться у разі прийняття Ук-

раїни в НАТО, але вже на ук-
раїнській території». За слова-
ми Путіна, Росія найближчим 
часом підготує пропозиції щодо 
гарантій безпеки у відносинах з 
НАТО і передасть їх США. 
 Поставлене йому запитання, 
чи Росія збирається нападати на 
Україну, Путін назвав провока-
ційним. Сама відповідь була двоя-
кою: «Росія проводить миролюб-
ну зовнішню політику, але вона 
має право забезпечувати свою без-
пеку в середньостроковій та відда-
леній перспективі».

Байден і економічна відповідь 
 Зі свого боку президент США, 
коментуючи розмову з Путіним, 
пообіцяв, що Вашингтон не зали-
шить поза увагою занепокоєння 
Москви щодо можливого розши-
рення НАТО на Схід. Також Бай-
ден зазначив, що США не розгля-
дають ідею використання своїх 
збройних сил через розбіжності 
з Росією по Україні. Щодо ситу-
ації навколо України, то Байден 
«ясно дав зрозуміти, що США та 
союзники дадуть відповідь рішу-
чими економічними та іншими 
заходами у разі військової еска-
лації». 
 Крім того, Байден у четвер 
(коли цей номер газети буде зда-
ний до друку) збирається пого-
ворити з президентом України 
Володимиром Зеленським, пові-
домив його радник із нацбезпе-
ки Джейк Салліван. Салліван, 
коментуючи телефонну розмо-
ву президентів, назвав основною 
метою глави США попереджен-
ня про ціну, яку Росія запла-
тить у разі вторгнення в Украї-
ну. «Президент Байден сказав 
президенту Путіну абсолютно 
прямо: якщо Росія поглибить 
вторгнення в Україну, США та 
наші європейські союзники да-
дуть відповідь жорсткими еко-
номічними заходами. Ми нада-
мо українцям додаткові засо-
би оборони понад та за межами 
того, що ми вже поставляємо. І 
ми зміцнимо наших союзників 
на східному фланзі НАТО у від-
повідь на таку ескалацію», — за-
явив під час брифінгу Салліван, 
зазначивши, що тепер США го-
тові зробити те, чого вони не зро-
били у 2014 році, маючи на увазі 
реакцію Заходу на анексію Кри-
му. Водночас Байден не давав 
Путіну зобов’язань, що Україна 
залишиться поза НАТО, наголо-
сив Салліван. 

Зеленський і фото 
зі спортзалу 
 Президент Володимир Зе-
ленський зранку 8 грудня си-
туацію не коментував, проте 
виклав у інстаграм, мов голов-
ну новину дня, веселе фото зі 
спортзалу. Його речник Сергій 
Никифоров у коментарі «Ук-
раїнській правді» заявив, що 
предметно коментувати перемо-
вини буде доречно після розмо-
ви Зеленського та Байдена, що 
відбудеться в четвер.
 Утім пізніше, у середу, Зе-
ленський таки відреагував на 
переговори лідерів РФ та США. 
Він зазначив, що позитивним є 
сам факт їхньої розмови. «Най-

головніше те, що ми зараз бачи-
мо, що є особиста реальна реак-
ція і особиста роль президента 
Байдена у врегулюванні війни 
на сході нашої держави. Мені 
здається, що це найголовні-
ше», — сказав Зеленський під 
час брифінгу з прем’єр-мініс-
тром Хорватії Андреєм Плен-
ковичем. Президент Зеленсь-
кий побачив у розмові Байде-
на та Путіна перемогу України. 
За його словами, «перемога Ук-
раїни в тому, що США завжди 
підтримували Україну, наш су-
веренітет і незалежність». 

Реакція з України
 Телефонна розмова прези-
дентів США та Росії не принес-
ла дипломатичного прориву, 
констатують в Україні. Водно-
час українські політики та ек-
сперти вказують на те, що світ 
чи не вперше об’єднався саме 
довкола України. «Було зазда-
легідь зрозуміло, що позиції 
сторін відрізняються принци-
пово, а передумов для якогось 
просування вперед не було», — 
констатує в коментарі для «Ні-
мецької хвилі» голова правлін-
ня Центру прикладних політич-
них досліджень «Пента» Воло-
димир Фесенко. Як США нічого 
не можуть обіцяти Росії щодо 
нерозширення НАТО на схід, 
так само зараз «Путін не дава-
тиме ніяких обіцянок відвести 
свої війська від українського 

кордону», вважає Фесенко.
 «Сам контакт служить для 
стримування та деескалації. Ми 
цінуємо важливе дипломатич-
не залучення США до зусиль 
повернути Росію за стіл перего-
ворів», — йдеться в коментарі 
очільника МЗС України Дмит-
ра Кулеби для агенції «Рейтер». 
«Я впевнений, що під час вчо-
рашньої розмови Володимир 
Путін почув дуже чіткі та силь-
ні сигнали щодо ескалації Росії 
вздовж кордону України та в ре-
гіоні. Неодноразово наші аме-
риканські партнери вже давали 
зрозуміти Москві, що будь-які 
подальші військові авантюри 
будуть коштувати надзвичайно 

високу ціну», — додав він. 
 В опозиційній парламентсь-
кій фракції «Європейська Солі-
дарність» вказують на сим-
волічне значення розмови пре-
зидентів. «Путін, демонстру-
ючи намір можливої агресії, 
тестував Захід. Але у відповідь 
Захід спромігся об’єднатися і 
виробити спільну позицію», — 
вважає нардеп від «ЄС» Олексій 
Гончаренко. Він звернув увагу 
також на те, що «Байден гово-
рив з Путіним не лише як пре-
зидент США, а як представник 
західного світу». Оскільки пе-
ред розмовою глава Білого дому 
провів консультації з лідерами 
Франції, Німеччини, Великої 
Британії та Італії. «Стратегія 
Путіна полягає у роз’єднанні 
західного світу, а тут він поба-
чив, що цей світ чи не вперше 
об’єднався саме довкола Украї-
ни. І це дуже важливо», — наго-
лосив Гончаренко.
 Водночас ризик того, що 
в найближчі місяці значний 
контингент російських військ 
на східному кордоні Украї-
ни і в Криму буде зберігатися, 
існує, прогнозує політолог Фе-
сенко. На його думку, в Крем-
лі очікують, що в Україні спа-
лахне енергетична та політична 
криза, і планують на цей випа-
док «розпочати локальні вій-
ськові операції». «Але, на мій 
погляд, про масштабне війсь-
кове втручання не йдеться», — 

додав він.
 Ексглава МЗС Павло Клім-
кін в ефірі «Радіо «Свобода» за-
значив, що після переговорів 
Путіна і Байдена загроза вторг-
нення в Україну стала меншою. 
Для України важливим є те, що 
американський президент і до, і 
після розмови з російським ко-
легою говорив з європейськи-
ми лідерами. Це свідчить про 
трансатлантичну солідарність. 
За його словами, це «реальний 
успіх Байдена».

То хто ж переміг?
 Можна сказати, що сторо-
ни піднялися з-за столу перего-
ворів з тим, з чим за нього і сіли. 
Але певні поступки з боку США 
все ж помітні. Американський 
президент на запитання жур-
налістів, чи припускає він вве-
дення американських військ 
в Україну, відповів, що цей 
варіант «не розглядається». 
Перед переговорами стало відо-
мо, що з проєкту оборонного бю-
джету США на 2022 рік зникли 
можливі санкції щодо «Північ-
ного потоку-2», на яких напо-
лягали республіканці у Кон-
гресі. Натомість заступниця 
держ секретаря США Вікторія 
Нуланд, яка спілкувалася на-
передодні з американськими се-
наторами, заявила, що Вашин-
гтон і його європейські союзни-
ки розглядають «повний спектр 
варіантів» санкцій на той випа-
док, якщо Росія нападе на Ук-
раїну. «Те, що ми обговорює-
мо, буде еквівалентом фактич-
ної ізоляції Росії від світової 
фінансової системи», — заяви-
ла вона. Раніше телекомпанія 
CNN повідомляла про те, що 
американська влада як варіант 
санкцій розглядає відключен-
ня Росії від міжнародної систе-
ми міжбанківських платежів 
SWIFT, а агенція Bloomberg — 
про можливе обмеження кон-
вертації рубля. 
 Також 7 грудня президент-
ка Єврокомісії Урсула фон дер 
Ляйєн повідомила, що ЄС гото-
вий розширити старі та запро-
вадити нові санкції у випадку 
вторгнення.
 Переважний тон оцінок пе-
реговорів Байдена та Путіна та-
кий, що кожен з них отримав 
те, чого хотів. У Кремлі дуже 
задоволені, бо путінський ре-
жим тепер наголошуватиме, 
що він почав прямо обговорю-
вати українську тему з Вашин-
гтоном через голову «маріонет-
кового київського режиму». 
Дестабілізація внутрішньо-
політичної ситуації в Україні, 
для якої Кремль має ресурси, 
плюс робота з найбільш готови-
ми до контактів з Москвою єв-
ропейськими столицями, на-
самперед Парижем і Берліном, 
триватимуть тепер з подвоєною 
силою. Кремль намагатиметь-
ся домогтися скликання самі-
ту Росія—ЄС. У червні цю ідею 
заблокували Польща і країни 
Балтії. Але вже друга розмова 
з Байденом дає прихильникам 
спілкування з Росією додаткові 
козирі. У Вашингтоні сподіва-
ються у такий спосіб зроби-
ти політику Москви більш пе-
редбачуваною, констатує «Ні-
мецька хвиля». Кожен з двох 
учасників здобув перемогу, не-
порушно залишаючись на своїх 
позиціях. ■

КОНТАКТИ

Без прориву, але з надією 
Чи стала меншою загроза вторгнення росіян в Україну після переговорів Путіна і Байдена?

■

«Стратегія Путіна полягає у роз’єднанні західного 
світу, а тут він побачив, що цей світ чи не вперше 
об’єднався саме довкола України. І це важливо».

Під час розмови Байден перебував у кімнаті разом iз держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими 
співробітниками адміністрації. Путін же говорив без свідків. 

❙
❙
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Архівні матеріали як інструмент 
інформаційної війни
 У 1988 році Інститут історії 
України, на той час Інститут іс-
торії КПСС, отримав копію вис-
новків Конгресової комісії США 
під керівництвом Джеймса Мей-
са про те, що Йосиф Сталін вчи-
нив геноцид проти українців. 
Провідному совєтському істо-
рику Станіславу Кульчицько-
му доручили підготувати від-
повідь. У 1989 році київське то-
вариство «Знання» видало пам-
флет «1933: трагедія голоду», в 
якому Кульчицький заперечив 
геноцид, аргументуючи це як 
спробу конгресменів США ство-
рити образ Совєтського Союзу як 
«імперії зла». У цьому памфлеті 
автор запропонував свою форму-
лу і зробив висновок, що від го-
лоду в Україні померло лише 3,5 
мільйона осіб. 
 У 2018 році у статті «Мільйо-
ни загиблих: скільки саме?», 
опублікованій у газеті «День», 
Кульчицький зізнався, що він 
був другим після Стівена Уіт-
крофта, совєтолога з універси-
тету в Мельбурні (Австралія), 
якому надали доступ до секрет-
них файлів у російському архіві 
в 1990 році під час його візиту в 
Москву по дорозі на конферен-
цію в Торонто. Уіткрофт на базі 
цих документів з російських ар-
хівів видав книгу під заголов-
ком «Роки голоду», в якій запе-
речив злочин та його наслідки. 
Ці архівні матеріали стали інс-
трументом інформаційної війни 
з метою нав’язати науковим ко-
лам в Україні російську політич-
ну інтерпретацію «голоду». 
 Так, 17 січня 2007 року Фе-
деральне архівне агентство Росії 
(Росархів) доручило російсько-
му історику Віктору Кондраши-
ну надіслати лист голові Держ-
комархіву України Ользі Гін-
збург з пропозицією співпра-
ці над багатотомним виданням 
на тему «Голод в СРСР, 1932—
1933». До листа Кондрашин до-
дав план-проспект з рекоменда-
ціями щодо відбору документів. 
«Подобрать их [документы] сле-
дует таким образом, чтобы была 
видна трагедия всего советско-
го крестьянства, без акцента на 
Украину». Цей лист і план-про-
спект є в особистому архіві Ген-
надія Боряка і в електронному 
доступі на сторінці Інституту іс-
торії України. Кондрашин свідо-
мо запрошував українських ко-
лег долучитися до фальшування 
історії, видаляючи будь-яку згад-
ку про «український фактор». 
Українські історики відмовили-
ся від такої співпраці. Також Уіт-
крофт був задіяний як експерт з 
аграрної політики СССР в проєк-
ті підготовки видання «Голод в 
СССР, 1929—1934», яке вийш-
ло під редакцією того ж Кондра-
шина.
 У 2008 році Росархів спільно 
з фондом «Історічєская память» 
організували міжнародну кон-
ференцію «Голод в СССР 1930-х 
років: історико-політичні інтер-
претації» у Харкові. Конферен-
ція відбулася напередодні Дня 
пам’яті жертв Голодомору 21 
листопада. Спостерігачі відзна-
чили, що конференція була схо-
жа на московську конференцію 
17 листопада з тими ж учасника-
ми. Єдина відмінність полягала 
в тому, що спочатку її планува-
ли провести в Києві. Серед учас-
ників були Віктор Кондрашин 
та Ніколай Івніцкій, експерти з 
дослідження «голоду в СРСР», а 
також американський економіст 
Марк Таугер, який заперечує ге-
ноцид і вважає причиною голо-
ду низький врожай та помилки 
місцевої влади. Серед запроше-

них був і Уіткрофт. 
 Звіт про цю конференцію 
вперше оприлюднила Тетяна 
Журженко у статті «Столиця 
відчаю»: пам’ять про Голодомор 
і політичні конфлікти в Харкові 
після Помаранчевої революції». 
Інформація є також в електрон-
ному доступі на вебсторінці учас-
ника конференції, історика з Бі-
лорусі Юрія Шевцова. Замість 
наукових дискусій про історію на 
порядку денному були українсь-
ко-російські відносини. Серед 
доповідачів на пленарному засі-
данні були посол Росії в Україні 
Віктор Черномирдін та дирек-
тор фонду «Історічєская память» 
Олександр Дюков. Організатора-
ми конференції виступили віце-
мер Харкова та голова Харківсь-
кого осередку Партії регіонів. 
 Висновки про причини, ха-
рактер і кількість жертв «голоду 
в СССР, 1929—1934» було під-
готовлено заздалегідь і розпов-
сюджено на компакт-диску з до-
кументами з російських архівів. 
Компакт-диск в англійському пе-
рекладі є в електронному доступі 
на сторінці Інституту історії Ук-
раїни. У вступній частині Конд-
рашин зазначає, що матеріали 
підібрано у відповідь на «анти-
російську пропагандистську кам-
панію», розв’язану в українській 
діаспорі в Канаді і США про так 
званий «голодомор» як геноцид 
проти українців. 
 Позиція Росії була вислов-
лена у відкритому листі до пре-
зидентів Росії, України, Біло-
русі, Казахстану та Киргизста-
ну. У листі Росія звинуватила 
тодішнього президента Вікто-
ра Ющенка у використанні тра-
гедії 1930-х років для легітимі-
зації свого політичного курсу, 
спрямованого на «виключення 
України зі спільного культурно-
історичного та економічного про-
стору східнослов’янської цивілі-
зації». Українські науковці та 
політики дали свою оцінку кон-
ференції — це провокація та об-
раза українських національних 
почуттів. Опоненти не мали пра-
ва взяти участь чи представити 
свої аргументи в будь-якому фор-
маті, оскільки конференція від-
бувалася за запрошенням у від-
даленому готелі далеко від цен-
тру міста. Конференція мала не-
великий резонанс в академічних 
колах України. Вона лише поси-
лила політичну поляризацію в 
суспільстві.

Російська агресія 
в гуманітарній сфері
 У 2008 році в Україну прибув 
ще один «дослідник» голоду Олег 
Воловина. Він приїхав з метою 
демографічних досліджень, але, 

як зізнався науковець в інтерв’ю, 
його темою ніхто не зацікавився 
в Інституті демографії та соціаль-
них досліджень ім. М. В. Птухи. 
Тоді він змінив тему з дозволу 
офісу Фулбрайта і став співпра-
цювати з українськими науков-
цями над новою для нього темою. 
На той час демограф Омелян Руд-
ницький вже надрукував декіль-
ка статей і оприлюднив попе-
редні розрахунки, які мало чим 
відрізнялися від російських пуб-
лікацій на цю тему, бо джерель-
на база та сама — загальносоюз-
ні переписи населення 1926 та 
1939 років (відомо, що останній 
був сфальсифікованим). 
 Про обставини знайомства з 
американським демографом Оле-
гом Воловиною колишній совєт-
ський історик Кульчицький на-
писав у статті «Український Го-
лодомор: оцінка втрат», надруко-
ваній у часописі «Краєзнавство». 
Воловина відрекомендувався як 
«провідний дослідник» групи 
демографів. Кульчицький за-
уважив у статті, що попередні 
оцінки втрат професор Волови-
на представив на конференціях 
у 2013 році, але вони ще не були 
на той час опубліковані. Тож 
Кульчицький «з люб’язного доз-
волу О. Воловини» навів циф-
ру 3,9 мільйона у своїй статті. 
Отже, професор Воловина не по-
дав ці попередні висновки на ре-
цензування, як того вимагає на-
укова етика, а передав їх на роз-
гляд совєтському експерту, який 
визнав їх подібними до його влас-
них оцінок, тим самим скріпив-
ши їх печаткою схвалення.
 Відтоді під патронатом ко-
лишнього комуністичого ідеоло-
га американський демограф Во-
ловина цитує переважно совєт-
ські та російські джерела. Тому 
Воловина і команда демографів 
під його орудою посилаються в 
своїх публікаціях на Кульчиць-
кого, Максудова, Кондрашина і 
Уіткрофта, уникаючи українсь-
ких демографів 1930-х років чи 
сучасних істориків, які не поді-
ляють цих поглядів. 
 Дата публікації статті Куль-
чицького з оцінками втрат сим-
волічна: 2013 рік — рік Рево-
люції гідності. Більш руйнів-
ною, ніж російська гібридна вій-
на, окупація Криму та Донецька 
та тисячі загиблих в Україні, є 
російська агресія в гуманітарній 
сфері. 
 Для перемоги в цій гібридній 
війні Україні потрібна тривимір-
на мета: 
 1) визнання Голодомору ге-
ноцидом міжнародною спільно-
тою; 
 2) очищення свого історично-
го наративу від совєтської брех-
ні;
 3) боротьба з російською де-
зінформацією.
 Створений у 2013 році на кош-
ти канадського мецената, Центр 
«Студії Голодомору» (HREC) роз-
почав дослідження цієї найваж-
ливішої та найболючішої теми 
в історії України. На жаль, бла-
годійні фінансові ресурси було 
спрямовано на те, аби підірва-
ти, а не підтримати українську 
історіографію про втрати внаслі-
док Голодомору. Центр розпо-
чав в Україні «війну жертв», у 
якій «переможців» нагороджу-
ють грантами та призами, а ті, 
хто «програв», втрачають право 
на публікацію, якщо вони кида-

ють виклик парадигмі, яку про-
сувають лояльні до кремлівської 
ідеології учні історичної школи 
професора Кульчицького — Ген-
надій Єфіменко і Людмила Гри-
невич. Саме Гриневич в інтерв’ю 
зізналася, що під час роботи ек-
скурсоводкою в Музеї Леніна 
вперше почула про Голодомор 
від відвідувача. Тема її дисерта-
ції також не пов’язана з Голодо-
мором.
 Порушивши наукову етику, 
американський професор Воло-
вина і його команда «спустили 
згори» 3,9 мільйона очільникам 
п’яти дослідницьких центрів та 
громадських асоціацій діаспо-
ри в Північній Америці саме 
тоді, коли Росія розпочала про-
пагандистську кампанію, аби 
підірвати зусилля української 
громади донести світові правду 
про Голодомор як геноцид напе-
редодні відкриття національно-
го меморіалу пам’яті жертв Го-
лодомору в Вашингтоні у 2015 
році. З текстом листа Елли Лі-
банової, очільниці Інститу-
ту демографії, можна ознайо-
митись у її приватному архіві. 
З текстом колективного листа 
англійською мовою можна оз-
найомитись у розділі «Російсь-
ка (дез)інформаційна війна про-
ти Голодомору-геноциду» в ко-
лективній монографії «Россій-
скіє актівниє мєропріятія» під 
редакцією Ольги Бертельсен та 
у розділі про заперечення Голо-
домору як геноциду в моїй мо-
нографії «Українська інтелі-
генція і геноцид: боротьба за іс-
торію, мову і культуру в 1920-х 
та 1930-х роках». Насаджуван-
ня цифри в 3,9 мільйона «без до-
статніх ґрунтовних і фактологіч-
них досліджень та верифікації 
їх результатів» лише офіційним 
листом і апеляцією до дирек-
торів провідних наукових цен-
трів, які піддалися на провока-
цію російського пропагандистсь-
кого інформаційного агентства 
«Спутнік Інтернешнл» і неетич-
ність колег з України, які агре-
сивно нав’язали незалежним ус-
тановам діаспори свою позицію 
як таку, що не підлягає аргумен-
тації чи спростуванню, завдала 
«непоправної шкоди відновлен-
ню та збереженню національної 
пам’яті українського народу».

Звинувачуй, атакуй і примушуй 
захищатись
 Упродовж 2021 року Націо-
нальний музей Голодомору-ге-
ноциду підготував наукову кон-
цепцію, на основі якої готується 
експозиція другої черги музею. 
На міжнародному форумі у вере-
сні були представлені результа-
ти багаторічних розслідувань 
на базі нових документів з ук-
раїнських архівів, які дали під-

стави піддати сумніву заниже-
ну оцінку втрат, що базується на 
неадекватних методах підрахун-
ку та сфальсифікованих джере-
лах. Демографи мали нагоду 
спростувати нові результати до-
сліджень на двох наукових кон-
ференціях, організованих Інсти-
тутом дослідження Голодомору 
при Музеї Голодомору, на яких 
науковець Роман Теслюк пред-
ставив нову методологію і новий 
концептуальний підхід до підра-
хунку демографічних втрат на 
основі вибіркового статистич-
ного аналізу на рівні районів на 
всій території Голодомору в ме-
жах і поза межами України, а не 
в сумарному стані по республіці 
загалом на основі сфальсифіко-
ваних переписів населення. Де-
мографи ігнорували ці наукові 
заходи.
 Натомість Кульчицький і 
його п’ята колона пішли в на-
ступ у контексті нагнітання 
російської військової агресії 
проти України напередодні Дня 
пам’яті жертв Голодомору кам-
панією цькування упорядників 
книги, які підтверджують крем-
лівський намір знищити не тіль-
ки українців, а й їхню історію. 
Поки науковці читали доповіді 
на міжнародній конференції 
«Інтердисциплінарні підходи у 
дослідженні Голодомору-гено-
циду», проплачені агенти Крем-
ля почали плюндрувати пам’ять 
загиблих і долю живих, вдаю-
чись до «чорного піару» в со-
цмережах. Претензії ФОП ви-
давця до змісту книги — це не 
що інше, як цензура і окозами-
лювання, бо справжня мета кам-
панії — переписати українсь-
кий історичний наратив за ске-
рованим з Москви сценарієм. А 
тому ці особи і вдалися до типо-
вої сталінської тактики публіч-
ного цькування у пресі: звину-
вачуй, атакуй, і примушуй за-
хищатись. 
 Занадто багато людей з доб-
рими намірами у своєму праг-
ненні отримати «надійну» циф-
ру, яка витримає наукову кри-
тику і суд історії, мимоволі вхо-
пилися за неї, не розуміючи, що 
це не рятувальне коло, а цемент-
на брила. Вся операція — це кла-
сична російська дезінформація, 
яка має на меті змішати факт із 
брехнею з наміром паралізува-
ти дії людини: факт—інформа-
ція—розуміння—судження—
рішення—дія/бездіяльність. 
Інструменти: провокація, комп-
ромат, дезінформація, агітація, 
маскування. Правила: заперечу-
вати, спотворювати, деморалізу-
вати, дезорієнтувати. Головне — 
звинувачувати і нападати. Ре-
зультат: змінена свідомість і, як 
наслідок, повна втрата контро-
лю над реальністю. ■

ЗНАТИ ПРАВДУ

Що стоїть за «війною жертв»?
Історія цифри 3,9 млн і російський дезінформ

■Вікторія МАЛЬКО

Російські «підрахунки» не надто відрізняються від числа, 
яке обстоюють деякі українські вчені.

❙
❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Доктор Вікторія Малько, коорди-
натор програми вивчення Голодомо-
ру на кафедрі історії Каліфорнійсько-
го університету у Фресно, США, є ав-
тором книги «Українська інтеліген-
ція та геноцид: боротьба за історію, 
мову та культуру у 1920-х та 1930-х 
роках» (2021), розділу «Російська 
(дез)інформаційна війна проти Голо-
домору-геноциду» в колективній мо-
нографії «Россійскіє актівниє мероп-
ріятія» під редакцією Ольги Бертель-
сен (2021) та редактором збірки «Жін-
ки та Голодомор-геноцид: жертви, 
очевидиці, призвідниці» (2019).

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.10 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Твій вечір»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.55 Комедія «1+1»

02.10 Трилер «Велогонка без 

правил»

04.05 Трилер «Повернення»

ІНТЕР

02.10 Х/ф «В обіймах брехні»

04.05, 4.45 М/ф

05.15, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Ранок з «Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 4.00 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Кохання 

чаклунки»

14.35 «Речдок»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 1.50 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Вітряна ріка»

02.20 Т/с «Два серця»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»

23.10 Т/с «Ніколи не пізно»

01.25 Телемагазин

01.55 Гучна справа

02.50 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Т/с «Розтин покаже»

06.25 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Громадянська оборона

10.15, 13.25 Х/ф «Полювання 

на злодіїв»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.15 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.10 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-6»

22.50 Свобода слова

00.10 Х/ф «Пес на ланцюгу»

02.00 Прихована небезпека

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/ф

06.15 М/ф «Том і Джеррі: Робін 

Гуд та Миша-сміхотунка»

07.20 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Надприродне»

12.15 Х/ф «Знаки»

14.40 Х/ф «Зоряний десант»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Пекельна кухня»

21.00 Х/ф «11 друзів 

Оушена»

23.35 Х/ф «Закляті шахраї»

01.35 Х/ф «Учень Мерліна»

02.30 «Служба розшуку дітей»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 19.15 

Лінійка художніх фільмів

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

19.40, 2.00 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

05.50, 17.00, 3.20, 3.55 

«Випадковий свідок»

05.55 «Таємниці світу»

07.25 Х/ф «Фронт за лінією 

фронту»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

12.30, 16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.25 «Свідок. Агенти»

00.45 Х/ф «Ескобар»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30 Мама реготала

14.40 Т/с «Дефективи»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.25 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

06.05 Т/с «Комісар Рекс»

08.55, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «З чистого 

листа»

01.10 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

06.20 Т/с «Козирне місце»

10.05 Х/ф «Тривожний 

виклик»

11.55 Х/ф «Призначення»

13.50 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «Гроші-2021»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

22.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

00.05 «Дубінізми»

00.30 Т/с «CSI: місце злочину»

02.20 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.20 Топ-матч

06.10 «Гронінген» — 

«Феєнорд». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Антальяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

13.20 «Аякс» — «АЗ Алкмаар». 

Чемпіонат Нідерландів

15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS

15.20 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

17.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Атлетіко Паранаенсі». 

Фінал. Кубок Бразилії

19.30 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

21.20 «EXTRA TIME»

22.15 Yellow

22.50 «Портленд Тімберс» 

— «Нью-Йорк Сіті». 

Фінал. MLS CUP

00.50 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

02.35 «НЕК» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

04.15 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 23.45, 

1.45, 3.45 Топ-матч

06.10 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

08.10 «Аякс» — «АЗ Алкмаар». 

Чемпіонат Нідерландів

10.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Атлетіко Паранаенсі». 

Фінал. Кубок Бразилії

12.10, 14.40 «УПЛ ONLINE»

12.50 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

15.10 «Бешикташ» — 

«Кайсеріспор». Чемпіонат 

Туреччини

17.00 «Великий футбол»

18.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

19.25 LIVE. «Газіантеп» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

20.15 Yellow

21.25 Передмова до 2-го раунду. 

Кубок Італії

21.55 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

23.55 «Гронінген» — 

«Феєнорд». Чемпіонат 

Нідерландів

01.55 «Маріуполь» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

03.55 «Антальяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

07.20, 3.50 Правила виживання

08.15 Страх у твоєму домі

09.10 Місця сили

10.10, 1.40 Речовий доказ

11.20, 21.50 У пошуках інновацій

12.15 Війна всередині нас

13.15 Божевільний світ

14.10 Неймовірні винаходи

15.10, 4.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

16.10 Дикі тварини

17.10, 23.40 НАСА: нез’ясоване

18.05, 0.40 Фантастичні історії

19.00 Брама часу

19.55 Дике виживання

20.55 Апокаліпсис. Перша 

світова війна

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

02.50 Доктор Хайм

05.55 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.45, 18.00 Орел і решка. 

Перезавантаження»

09.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

10.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.30, 21.00 «Інше життя»

12.30 Х/ф «На іншому кінці 

дроту»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

20.10 «Мамо, я роблю бізнес!»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.40 Х/ф «Сексоголік»

01.20 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.30 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Моя кухня

14.00 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

14.30 Правила виживання

17.10 Неймовірні історії кохання

18.00 Зіркові долі

18.50 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

10.30 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»

12.40, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 4.00 Панянка-селянка

19.00, 1.45 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Батько рулить-2»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 3.20, 

5.25 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Т/с «Краща половина»

08.35 Невідомі Карпати

08.50 Проєкт «Свої»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.30 Д/ф «Дикуни»

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 3.45 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.35, 0.30, 5.50 Спорт

15.20 Концерт. Хорея Козацька

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

20.00 «Дика природа Чилі»

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.45 Т/с «Округ Дюрем»

01.35 Х/ф «Чорнобиль.Чотири 

квітневі дні»

02.55 Пекельне відрядження

04.30 Доктор Том у серці Нубії
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.10 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Твій вечір»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.55 Пригоди «Роман із 

каменем»

02.05 Драма «Мандри 

блудниці»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 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, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Двоє — це 

занадто»

14.50, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.15 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Сутичка»

02.35 Т/с «Два серця»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»

23.10 Т/с «Ніколи не пізно»

01.25 Телемагазин

01.55 Гучна справа

02.50 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.45 Т/с «Розтин покаже»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.20 Громадянська 

оборона

11.05, 13.25 Х/ф «Мордекай»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.15 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.20 Т/с «Пес-6»

22.35 Т/с «Пес-2»

23.40 Т/с «Закляті друзі»

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00 «Kids time»

06.05 М/ф «Ральф-руйнівник»

08.05 «Орел і решка»

10.00 Т/с «Надприродне»

12.40 «Суперінтуїція»

14.40 Х/ф «Перевага»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Екси»

21.00 Х/ф «12 друзів 

Оушена»

23.40 Х/ф «Мистецтво 

брехні»

01.45 Х/ф «Учень Мерліна»

02.40 «Вар’яти Найкраще»

02.45 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 19.15 

Лінійка художніх фільмів

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

02.00 «Дійові особи»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.25 «Свідок. Агенти»

07.50, 17.00, 3.00, 4.05 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.35 «Будьте здоровi»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.30 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

23.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Комісар Рекс»

08.30, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Любов з 

ароматом кави»

01.00 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

21.00 «Нейтральна територія»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

06.20, 0.15 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.10 Х/ф «Марсіанин»
11.05 Т/с «Янголи»

12.55 «Загублений світ»

17.55, 2.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

20.25 Т/с «Опер за викликом-5»

22.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

02.05 Т/с «Зустрічна смуга»

03.10 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аякс» — «АЗ Алкмаар». 

Чемпіонат Нідерландів

07.45, 21.30 Передмова до 2-го 

раунду. Кубок Італії

08.15 «Газіантеп» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

12.10 «Великий футбол»

13.50, 23.55, 2.00 Топ-матч

14.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

15.20, 19.20 Yellow

15.30 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

17.20 «EXTRA TIME»

18.15 Чемпінат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.30 «Портленд Тімберс» 

— «Нью-Йорк Сіті». 

Фінал. MLS CUP

21.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Салернітана». Кубок 

Італії

00.10 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

02.10 «Венеція» — «Тернана». 

Кубок Італії

04.00 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Портленд Тімберс» 

— «Нью-Йорк Сіті». 

Фінал. MLS CUP

08.00 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

09.45 «EXTRA TIME»

10.40 «НЕК» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

12.25, 14.55 «УПЛ ONLINE»

13.05 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

15.25 Передмова до 2-го раунду. 

Кубок Італії

15.55 LIVE. «Венеція» 

— «Тернана». Кубок Італії

16.45 Yellow

17.55 «Газіантеп» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

19.45 Огляд фіналу. MLS CUP. 

Прем’єра

20.15 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

22.00, 3.45 Топ-матч

22.10 LIVE. «Пенафієл» 

— «Спортінг» (Л). Кубок 

португальської ліги

00.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Атлетіко Паранаенсі». 

Фінал. Кубок Бразилії

02.00 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

03.55 «Дженоа» — 

«Салернітана». Кубок 

Італії

МЕГА

06.55, 3.50 Правила виживання

07.55 Страх у твоєму домі

08.55 Місця сили

09.55, 1.40 Речовий доказ

11.05, 21.50 У пошуках інновацій

12.05 Війна всередині нас

13.05 Божевільний світ

14.00 Неймовірні винаходи

15.00, 4.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

16.00 Дикі тварини

17.00, 23.40 НАСА: нез’ясоване

18.00, 0.40 Фантастичні історії

18.55 Легендарні замки 

Закарпаття

19.50 Дике виживання

20.50 Апокаліпсис. Перша 

світова війна

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

02.50 Таємниці дефіциту

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.40 «Мамо, я роблю бізнес!»

10.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.30, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.30 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

14.30 Правила виживання

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

18.50 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

10.30 Х/ф «Лара Крофт — 
розкрадачка гробниць»

12.35, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 4.00 Панянка-селянка

19.00, 1.45 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Батько рулить-3»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Т/с «Краща половина»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Любов та помста»

10.35 Д/ф «Дикуни»

11.00 Прем’єра. Прозоро: про 

соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

19.55 «Дикі острови»

22.00 Полюси

23.00 Бігус Інфо

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Невідомі Карпати

03.10 Х/ф «Ярослав Мудрий»

04.20 Сподівання на революцію

П’ЯТНИЦЯ, 10 ГРУДНЯ 2021
14 грудня
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Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на квартал — 171 грн. 24 коп.,

на півріччя — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 684 грн. 96 коп

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на квартал — 216 грн. 24 коп.,

на півріччя — 432 грн. 48 коп.,

до кінця року — 864 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 4 грн. , на 
два–три місяці — 9 грн., на чоти-
ри–шість місяців — 11 грн., на 
сім–дванадцять місяців — 15 грн. 
30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi. 
 З наступного року «Україна молода» ви-
ходитиме з іншою періодичністю і в новому 
форматі — тижневика обсягом 24 шпальти. 
 Сподіваємось, за таких умов Укрпошта 
зрештою зможе вчасно доставляти газету до 
вихідних передплатникам, щоб вони мали 
можливість прочитати найцікавіші новини 
та статті за тиждень і ознайомитись із програ-
мою телебачення на наступний тиждень.
 Нині триває передплата на «Україну мо-
лоду» на 2022 рік . Оформити передплату 
можна у відділеннях поштового зв’язку, в 
операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», 
так і за друкованим Каталогом видань «Пре-
са поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.10 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Твій вечір»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.55 Пригоди «Перлина Нілу»

02.00 Драма «Спадок блудниці»

05.30 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Інструкції не 

додаються»

14.50, 15.50 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 1.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.45 Х/ф «День праці»

02.25 Х/ф «Егоїст»

04.40 М/ф

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»

23.10 Т/с «Я не вірю»

01.30 Телемагазин

02.00 Гучна справа

02.30 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.45 Т/с «Розтин покаже»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Громадянська оборона

10.45, 13.25 Х/ф «Гра»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

2

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.10 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.40 Т/с «Пес-2»

23.45 Т/с «Закляті друзі»

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «М/С Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Надприродне»

12.05 «Суперінтуїція»

14.05 Х/ф «Першому гравцю 

приготуватися»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Діти проти зірок»

20.40 Х/ф «13 друзів 

Оушена»

23.05 Х/ф «Афера Олівера 

Твіста»

01.00 Х/ф «Учень Мерліна»

02.50 «Служба розшуку дітей»

02.55 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 19.15 

Лінійка художніх фільмів

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

02.00 «Велика політика»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Будьте здоровi»

07.55, 17.00, 3.05, 3.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «В останню чергу»

10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.50, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.20 «Вартість життя»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.25 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.05 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05 Т/с «Комісар Рекс»

09.05, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Привіт, тату!»

01.10 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.50 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.10 «Ексклюзив»

19.00 «Велика середа»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

07.20, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

09.10 Х/ф «Виходу немає»

11.10 Т/с «Янголи»

12.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

22.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

01.55 Т/с «Зустрічна смуга»

02.50 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Газіантеп» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

07.45 Огляд фіналів. MLS CUP

08.15 «Пенафієл» — 

«Спортінг» (Л). Кубок 

португальської ліги

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Портленд Тімберс» 

— «Нью-Йорк Сіті». 

Фінал. MLS CUP

12.25 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

13.05 «Маріуполь» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

14.50, 22.20, 23.45 Yellow

15.20 «Аякс» — «АЗ Алкмаар». 

Чемпіонат Нідерландів

17.10 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

19.20 «EXTRA TIME»

20.15 «Дженоа» — 

«Салернітана». Кубок 

Італії

22.05, 3.40 Топ-матч

22.55 LIVE. «Порту» 

— «Ріу Аве». Кубок 

португальської ліги

00.55 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

01.50 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

03.55 «Верона» — «Емполі». 

Кубок Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.20, 10.40 «УПЛ ONLINE»

06.30 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

08.50 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

11.10 «Дженоа» — 

«Салернітана». Кубок 

Італії

13.00, 4.50 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

13.55 «Пенафієл» — 

«Спортінг» (Л). Кубок 

португальської ліги

15.45 Топ-матч

15.55 LIVE. «Верона» — 

«Емполі». Кубок Італії

16.45, 21.45, 3.15 Yellow

17.55 Огляд фіналу. MLS CUP

18.25 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

20.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

20.55 LIVE. «Бенфіка» 

— «Спортінг» (К). Кубок 

португальської ліги

22.55 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

00.40 «Венеція» — «Тернана». 

Кубок Італії

02.25 LIVE. «Атлетіку 

Паранаенсі» — «Атлетіку 

Мінейру». Фінал. Кубок 

Бразилії

МЕГА

05.55 Містична Україна

06.55, 3.45 Правила виживання

07.55 Страх у твоєму домі

08.55 Скептик

09.50, 1.40 Речовий доказ

11.00, 21.50 У пошуках інновацій

12.00 Скарб.UA

13.00 Божевільний світ

13.55 Неймовірні винаходи

14.55, 4.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.55 Дикі тварини

16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.55, 0.40 Фантастичні історії

18.55 Легендарні замки України

19.50 Дике виживання

20.50 Апокаліпсис. Перша 

світова війна

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

02.50 Таємниці дефіциту

К1

06.30 «Top Shop»

08.05 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.40, 20.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

10.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.30, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.30 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

14.30 Правила виживання

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

18.50 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

10.30 Х/ф «Лара Крофт — 

розкрадачка гробниць-

2. Колиска життя»

12.45, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 4.00 Панянка-селянка

19.00, 1.45 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Батько рулить-3»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Проєкт «Свої»

08.10 Художній серіал «Артур та 

Джордж»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Любов та помста»

10.35 Д/ф «Дикуни»

11.00 Прем’єра. Прозоро: про 

соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

19.55 «Дикі острови»

22.00 Полюси

23.00 Перша шпальта

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Невідомі Карпати

03.10 Х/ф «Ярослав Мудрий»
04.25 Журналіст і масовий 

убивця
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.33 «Проспорт»

20.35 «Чистоnews-2021»

20.40, 21.05 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

03.10 Драма «Заповіт блудниці»

06.00 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.35, 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, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Любий Френкі»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Стукач»

02.40 М/ф

04.45 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»

23.10 Слідами Національної 

безпеки

23.50, 2.15 Т/с «Я не вірю»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Факти

04.40 Т/с «Розтин покаже»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Громадянська оборона

11.35, 13.25 Х/ф «Місяць 

2112»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.25 Т/с «Пес»

16.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

2

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.20 Т/с «Пес-6»

22.45 Т/с «Пес-2»

23.50 Т/с «Закляті друзі»

01.55 Х/ф «Мордекай»

03.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 «М/С Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.25 Т/с «Надприродне»

13.00 «Суперінтуїція»

15.00 Х/ф «Відьмина гора»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «8 подруг Оушена»

23.30 Х/ф «Бар «Бридкий 

койот»

01.30 Х/ф «Круті віражі»
5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 19.15 

Лінійка художніх фільмів

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Загадки великих 

битв»

02.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.15 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.05, 3.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Постріл у спину»

10.40, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.50 Т/с «Той, що читає думки»

18.20, 3.15 «Правда життя»

23.00 Т/с «Примари»

00.50 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.05 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

09.00, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Мій коханий 

друг»

01.45 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «П’ята колонка»

20.15 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

07.15, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

09.05 Х/ф «Охоронець»

11.10 Т/с «Янголи»

12.55 «Загублений світ»

17.55, 2.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Воїни доріг»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

22.10 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

02.15 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.55, 23.55, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Сівасспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Бенфіка» — «Спортінг» 

(К). Кубок португальської 

ліги

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

12.10, 18.05 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

13.05 «Дженоа» — 

«Салернітана». Кубок 

Італії

15.20 «EXTRA TIME»

16.15 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

19.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

20.00 «Порту» — «Ріу Аве». 

Кубок португальської ліги

21.45 Yellow

21.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Торіно». Кубок Італії

00.10 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

02.10 «Спеція» — «Лечче». 

Кубок Італії

04.00 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30 «УПЛ ONLINE»

06.40 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

09.00 «НЕК» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

10.45 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

11.25 «Порту» — «Ріу Аве». 

Кубок португальської ліги

13.15, 19.45 Yellow

13.25 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

15.10 «Газіантеп» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

17.00 «Бенфіка» — «Спортінг» 

(К). Кубок португальської 

ліги

18.50, 1.45, 3.45 Топ-матч

18.55 LIVE. «Спеція» — 

«Лечче». Кубок Італії

20.55 «EXTRA TIME»

21.55 LIVE. «Валансьєн» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

23.55 «Верона» — «Емполі». 

Кубок Італії

01.55 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

03.55 «Пенафієл» — 

«Спортінг» (Л). Кубок 

португальської ліги

МЕГА

05.55 Містична Україна

06.45, 3.45 Правила виживання

07.45 Страх у твоєму домі

08.45 Скептик

09.45, 1.40 Речовий доказ

10.55, 21.50 У пошуках інновацій

11.55 Скарб.UA

12.55 Божевільний світ

13.55 Неймовірні винаходи

14.55, 4.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.55 Дикі тварини

16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.55, 0.40 Фантастичні історії

18.55 Історія Києва

19.50 Дике виживання

20.50 Апокаліпсис. Перша 

світова війна

22.40 Політ над Землею

02.50 Таємниці дефіциту

К1

06.30 «Top Shop»

08.05 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.40, 20.00, 2.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

10.35 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.30, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.30 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

14.30 Правила виживання

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

18.50 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

10.30 Х/ф «Атака кобри»

12.45, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 4.00 Панянка-селянка

19.00, 1.45 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Батько рулить-3»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Відтінки України

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Проєкт «Свої»

08.10 Художній серіал «Артур та 

Джордж»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Любов та помста»

10.35 Д/ф «Дикуни»

11.00 Прем’єра. Прозоро: про 

соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10 Біатлон. Кубок світу. IV 

етап. Спринт, 7,5 км, жінки

16.40 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

19.55 «Дикі острови»

21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт

22.00 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Роздивись

03.30 Х/ф «Страчені світанки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 Х/ф «Скарби нації»

23.10 Бойовик «Скарби нації: 

Книга таємниць»

01.30 Бойовик «Код доступу 

Кейптаун»

03.50 Драма «Відьма та Осман»

06.05 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.15, 23.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 Марафон «Диво 

починається»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.00, 17.40 Новини

12.25 Х/ф «Ноель»

14.25, 15.25, 1.05 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Сім’янин»

03.40 «Легендарні замки 

України»

04.40 «Телемагазин»

05.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.20, 4.30 Т/с «Коли 

повертається минуле»

14.20, 15.30 Т/с «Авантюра»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савік 

Шустер

00.00, 2.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20, 1.20 Факти

04.45 Т/с «Розтин покаже»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 21.30 Дизель-шоу

11.45, 13.25, 23.00, 1.45 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.15 Т/с «Пес»

17.35 «На трьох». Прем’єра

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель-шоу. Прем’єра

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 «М/С Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.25 «Пекельна кухня»

11.30 «Екси»

13.30 «Діти проти зірок»

15.00 Х/ф «Афера Олівера 

Твіста»

17.00 Х/ф «Метро»

19.10 Х/ф «Фокус»

21.40 Х/ф «Дежа вю»

00.05 Х/ф «Мама і тато»

01.50 «Вар’яти»

02.55 «Служба розшуку дітей»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30, 0.10 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 12.20 Форшмак

08.40 Натхнення

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 19.15 

Лінійка художніх фільмів

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

16.35 Невигадані історії

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

02.00 «Час за Гринвічем»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.15 «Правда життя»

07.50, 17.00, 3.10, 3.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Каблучка з 

Амстердама»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.50, 23.00 Т/с «Примари»

18.20, 3.20 «Таємниці світу»

00.50 «Легенди карного 

розшуку»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чорний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.20 Т/с «Швидка»

19.10 Х/ф «Чудова сімка»

22.00 Х/ф «Жага смерті»

00.00 Мама реготала

01.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.45 «Холостячка Злата 

Огнєвіч»

10.50, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 

«Сліпа»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.20, 22.50 Т/с «Коханих не 

зрікайтесь»

01.25 «Битва екстрасенсів»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Підводимо підсумки»

18.30 «Влада реготала»

19.00 «Моя країна»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

22.45 «Українські вісті»

23.00 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

07.05 Т/с «CSI: місце злочину»

08.55 Х/ф «Збройний барон»

11.15 Т/с «Янголи»

12.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.50 «Спецкор»

18.50, 3.25 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Кікбоксер»

21.15 Х/ф «Кікбоксер-2»

23.05 Х/ф «Кікбоксер-3»

01.00 Х/ф «Морський 

піхотинець-4: рухома 

мішень»

04.00 «Цілком таємно-2017»

04.35 «Відеобімба-2»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.55, 23.55, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Дженоа» — 

«Салернітана». Кубок 

Італії

08.10 «Валансьєн» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

12.10 «EXTRA TIME»

13.05 «Спеція» — «Лечче». 

Кубок Італії

15.20 «Порту» — «Ріу Аве». 

Кубок португальської ліги

17.10 «Сівасспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

19.20 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

20.10 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

21.55 LIVE. «Париж» — «Ліон». 

Кубок Франції

00.10 «Газіантеп» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

02.10 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

04.00 «Венеція» — «Тернана». 

Кубок Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30, 13.30, 15.50, 18.10, 

23.15, 1.45 «УПЛ ONLINE»

06.40 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

09.00 «Сампдорія» — «Торіно». 

Кубок Італії

10.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

11.40 «Бенфіка» — «Спортінг» 

(К). Кубок португальської 

ліги

14.00 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

16.20 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

18.40 Топ-матч

18.55 LIVE. Матч 1. Чемпіонат 

Туреччини

19.45 Yellow

20.55 Огляд фіналу. MLS CUP

21.25 «Спеція» — «Лечче». 

Кубок Італії

23.55 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

02.15 «Сівасспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

04.00 «Порту» — «Ріу Аве». 

Кубок португальської ліги

МЕГА

06.00 Містична Україна

06.50, 3.45 Правила виживання

07.50 Страх у твоєму домі

08.50 Скептик

09.50, 1.40 Речовий доказ

11.00, 21.50 У пошуках інновацій

12.00 Скарб.UA

13.00 Божевільний світ

13.55 Неймовірні винаходи

14.55, 4.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.55 Арктика з Брюсом Перрі

16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.55, 0.40 Фантастичні історії

18.55 Історія українських земель

19.50 Дике виживання

20.50 Апокаліпсис. Перша 

світова війна

22.40 Політ над Землею

02.50 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.10 Т/с «Дикий янгол»

10.00, 20.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

11.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

14.00, 21.00 «Інше життя»

14.50 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.20 Х/ф «Новий хлопець 

моєї мами»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.30 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

14.30 Правила виживання

17.10 Неймовірні історії кохання

18.00 Зіркові долі

18.50 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

10.30 Х/ф «G.I.Joe: Атака 

кобри-2»

12.40, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 4.00 Панянка-селянка

19.00, 1.45 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Батько рулить-3»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.35 Відтінки України

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 1.10, 5.10 

Новини

07.05 Енеїда

08.05 Проєкт «Свої»

08.10 Художній серіал «Артур та 

Джордж»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Любов та помста»

10.35 Д/ф «Дикуни»

11.00 Прем’єра. Прозоро: про 

соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 2.00 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10 Біатлон. Кубок світу. 

IV етап. Спринт, 10 км, 

чоловіки

16.40 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

19.55 «Дикі острови»

21.45, 1.45, 5.45 Спорт

22.00 Х/ф «Людвіг ван 
Бетховен»

00.25 «НЛО: загублені 

свідчення»

02.45 «Зворотний відлік»

04.20 Роздивись
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

17.30, 18.30 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

19.30 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 «Вечірній квартал»

22.15 «Жіночий квартал-2021»

23.40 «Світське життя-2021»

00.50 Фентезі «Поліна і 

таємниця кіностудії»

02.50 Фантастика «Міф»

ІНТЕР

06.05 «Орел і решка. Зірки»

07.00 Х/ф «Маленький 

Принц»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Все для тебе»

11.00 Х/ф «Іграшка»

12.55 Х/ф «Снігова королева»

14.30 Х/ф «Там, на 

незвіданих доріжках»

15.55, 3.55 Х/ф «Фініст 

— Ясний сокіл»

17.30, 20.30 Т/с «Її чоловіки»

20.00, 2.50 «Подробиці»

22.35 «Шоу Наташі Корольової 

«Ягідка». Прем’єра

01.00 Х/ф «Ніч зачинених 

дверей»

03.30 М/ф

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Т/с «Коли повертається 

минуле»

08.30 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.25 Т/с «Ніколи не здавайся»

14.25, 15.20 Т/с «Плаття з 

маргариток»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.20 Концерт «Перше зимове 

шоу»

01.20 Телемагазин

01.50 Т/с «Дитячий охоронець»

04.40 Реальна містика

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50, 8.50 Антизомбі

07.50 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу

09.50 Громадянська оборона

10.45, 13.00 Х/ф «Термінатор-3: 

повстання машин»

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Термінатор: 

фатум»

15.45 Х/ф «Трансформери: 

останній лицар»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Бамблбі»

21.35 Х/ф «Трансформери»

00.25 Х/ф «Саботаж»

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Хто проти блондинок?»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.05 Х/ф «Гербі: шалені 

перегони»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

свiту»

12.10 «Хто зверху?»

14.20 Х/ф «101 далматинець»

16.30 М/ф «Шпигуни під 

прикриттям»

18.40 Х/ф «Ілюзія брехні»

20.50 Х/ф «Ілюзія брехні-2»

23.35 Х/ф «Здохни»

01.45 «Вар’яти»

02.20 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.45, 10.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 8.35, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Форшмак

08.20 Д/с «Історія навколо нас»

09.00, 10.10, 19.00 Художній 

фільм

11.40 Медекспертиза

12.20, 14.10, 22.00 Концерт

15.15 Індійський фільм

18.00 «Час за Гринвічем»

20.10, 2.10 Рандеву

21.10 Вечірній преЗЕдент

21.15 Стоп-реванш

21.30 Вікно в Америку

00.10 Гончаренко рулить

00.40 Є сенс

01.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.10 Д/с «Злочин в тилу війни»

НТН

05.25 Х/ф «Гніздо горлиці»

07.15 Х/ф «Білоруський 

вокзал»

09.05 Х/ф «Два капітани»

13.35 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.50 Т/с «Смерть у раю»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Інтердівчинка»

22.30 Х/ф «Іграшки для 

дорослих»

00.15 «Легенди карного 

розшуку»

03.10 «Випадковий свідок»

04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Чортовийки»

08.45 М/ф «Месники: могутні 

герої землі»

09.40 М/ф Вартові Галактики

10.25 М/ф «Аладдін»

11.15 М/с «Сімпсони»

12.40 Т/с «Швидка»

16.00, 0.50 Мама реготала. 

Найкраще

17.00 Мама реготала

19.00 Х/ф «Агент Коді Бенкс»

21.00 Х/ф «Агент Коді Бенкс-2. 

Пункт призначення 

— Лондон»

23.05 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ

03.00 «Битва екстрасенсів»

05.20 Х/ф «Чесна 

куртизанка»

07.45, 10.55 Т/с «Коханих не 

зрікайтесь»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

14.50 Т/с «З чистого листа»

19.00 «Україна має талант»

22.00 «МастерШеф»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «П’ята колонка»

13.45 «Запорєбрик NEWS»

14.15, 16.15 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Культурна політика»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Влада реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.00 Прем’єра! «Віпи і топи»

10.50 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Божевільний світ»

15.25 Х/ф «Марсіанин»

18.20 Х/ф «Пекло»

20.25 Х/ф «Хижаки»

22.30 Х/ф «Бладрейн»

00.20 Х/ф «Легенда про 

маску»

02.15 «Відеобімба-2»

03.00 «Цілком таємно-2017»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.50, 19.30, 21.40, 

23.55, 2.00 Топ-матч

06.10 «Боавішта» — «Брага». 

Кубок португальської ліги

08.10, 17.10 «Париж» — «Ліон». 

Кубок Франції

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

11.00 «Атлетіку Паранаенсі» 

— «Атлетіку Мінейру». 

Фінал. Кубок Бразилії

13.00 «Бенфіка» — «Спортінг» 

(К). Кубок португальської 

ліги

15.20 Матч 1. Чемпіонат 

Туреччини

19.20 Yellow

19.40 LIVE. «Спарта» 

— «Вітесс». Чемпіонат 

Нідерландів

21.55 LIVE. «Ренн» — «Лор’ян». 

Кубок Франції

00.10 «Спеція» — «Лечче». 

Кубок Італії

02.10 Матч 3. Чемпіонат 

Туреччини

04.00 «Порту» — «Ріу Аве». 

Кубок португальської ліги

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 15.30, 19.55, 

3.30, 5.30 Топ-матч

06.10, 3.45 «Сампдорія» 

— «Торіно». Кубок Італії

08.10, 23.25 Матч 1. Чемпіонат 

Туреччини

10.10 «Спеція» — «Лечче». 

Кубок Італії

12.00 «Валансьєн» 

— «Страсбур». Кубок 

Франції

13.45 «Дженоа» — 

«Салернітана». Кубок 

Італії

15.40 «Порту» — «Ріу Аве». 

Кубок португальської ліги

17.30 Огляд 2-го раунду. Кубок 

Італії. Прем’єра

17.55 LIVE. Матч 3. Чемпіонат 

Туреччини

18.45, 21.45 Yellow

20.00 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

20.55 LIVE. «АЗ Алкмаар» 

— «Віллем II». Чемпіонат 

Нідерландів

22.55 Передмова до 2-го раунду. 

Кубок Італії

01.15 Огляд фіналу. MLS CUP

01.45 «Спарта» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

МЕГА

06.00, 2.00 Містична Україна

06.45 Випадковий свідок

09.05 Речовий доказ

10.15, 17.10 У пошуках істини

11.45, 0.00 Фантастичні історії

12.45 Стежина війни

13.45 Світ Бірми з Саймоном 

Рівом

16.10 Останній день Помпеї

19.00 Арктика з Брюсом Перрі

20.00 Політ над Землею

21.00 Історія Британських 

островів із Семом 

Віллісом

01.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

03.00 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 Х/ф «Особливо 

небезпечна»

12.10 Х/ф «Новий хлопець 

моєї мами»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Весільний 

розгром»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

13.50 Удачний проєкт

15.30 Майстри ремонту

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

22.10 Неймовірні історії кохання

23.50 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Принцеса та жаба»

11.05 М/ф «Супершістка»

13.00, 1.00, 3.15 Одного разу під 

Полтавою

17.30 М/ф «Історія іграшок»

19.00 Х/ф «Обережно! Предки 

в хаті»

21.00 Х/ф «Управління 

гнівом»

23.00 Х/ф «Новорічний 

корпоратив»

02.45, 3.45 Сімейка У

04.15 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.35 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 2.45, 5.35 

Новини

07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»

08.05 Невідомі Карпати

08.20 Відтінки України

09.10 Телепродаж

09.40, 13.25 #ВУКРАЇНІ

10.10 Х/ф «Людвіг ван 
Бетховен»

12.25, 22.00 «Дикі острови»

13.50 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Гонка 

переслідування, 10 км, 

жінки

15.10 Країна пісень

15.50 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Гонка 

переслідування, 12,5 км, 

чоловіки

17.00 Концерт

18.15, 21.25 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

18.50 Прем’єра. Художній серіал 

«Пуаро Агати Крісті»

23.05 «НЛО: загублені 

свідчення»

00.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.10 В очікуванні сонця

04.00 Концерт. Сергій Асафатов
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

16.30, 17.30 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Я — робот»

23.10 Комедія «Пригоди s 

Миколая»

00.50 Х/ф «Безодня»

ІНТЕР

05.30 Х/ф «Три Гавкатери»

07.05 Х/ф «Іграшка»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.00 «Речдок. Велика справа»

17.30 Х/ф «Сім’янин»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Ноель»

23.55 Х/ф «Занурення»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.20 Реальна містика

08.25 Т/с «Я заберу твою сім’ю»

17.00, 21.00 Т/с «Переклад не 

потрібний»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Білі троянди 

надії»

01.30 Телемагазин

03.10 Гучна справа

ICTV

04.25 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Факти

05.15 Прихована небезпека

07.10 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу

08.10 Громадянська оборона

09.10 Х/ф «Термінатор-

4: нехай прийде 

спаситель»

11.30, 13.00 Х/ф «Термінатор-

5: генеза»

12.45 Факти. День

14.10 Т/с «Пес»

18.45 Факти тижня

20.55 Х/ф «Трансформери-4: 

час вимирання»

00.05 Х/ф «Полювання на 

злодіїв»

02.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 23.50 «Вар’яти»

06.25, 8.40 «Kids time»

06.30 М/ф «Шпигуни під 

прикриттям»

08.45 Х/ф «11 друзів 

Оушена»

11.05 Х/ф «12 друзів 

Оушена»

13.45 Х/ф «13 друзів 

Оушена»

16.10 Х/ф «8 подруг Оушена»

18.40 Х/ф «Вартові 

Галактики»

21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики-2»

02.50 «Зона ночі»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.10 Невигадані історії

08.30 Д/с «Історія навколо нас»

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійський фільм

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня 

з Анною Мірошниченко

19.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

20.10 Машина часу

20.35 Стоп-реванш

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

00.30 Феєрія мандрів

01.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.30 Х/ф «Казка про 

втрачений час»

07.00 «Слово предстоятеля»

07.10 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.45 Т/с «Смерть у раю»

14.10 Х/ф «Інтердівчинка»

17.10 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»

19.00 Х/ф «Кримінальний 

талант»

22.00 Х/ф «Сінг-Сінг»

00.10 Х/ф «Іграшки для 

дорослих»

02.00 «Легенди карного 

розшуку»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Чортовийки»

08.45 М/ф «Месники: могутні 

герої землі»

09.45 М/ф Вартові Галактики

10.40 М/ф «Аладдін»

11.30 М/с «Сімпсони»

12.50 Т/с «Швидка»

15.45, 0.50 Мама реготала. 

Найкраще

17.00 Мама реготала

19.00 Х/ф «Шопо-коп»

21.00 Х/ф «Шопо-коп у 

Вегасі»

23.00 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ

05.20 Т/с «Мій коханий друг»

09.50 «МастерШеф»

13.45 «Супермама»

18.40 «Битва екстрасенсів»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Таємниці ДНК»

23.20 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «Запорєбрик NEWS»

13.30 «П’ята колонка»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.20 «Новини від Христини»

20.45 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.50, 1.00 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Експедиція «Ноїв 

ковчег»

16.30 Х/ф «Вулкан»

18.30 Х/ф «Помпеї»

20.30 Х/ф «Слідопит»

22.30 Х/ф «Бладрейн-3: 

третій рейх»

00.05 Т/с «Рекс»

02.05 «Відеобімба-2»

04.20 «Найкраще»

04.25 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.20, 20.25, 0.05, 

2.00 Топ-матч

06.10 «Фіорентина» — 

«Беневенто». Кубок Італії

08.10 «АЗ Алкмаар» — «Віллем 

II». Чемпіонат Нідерландів

10.00, 15.00, 20.30, 22.55 Футбол 

NEWS

10.20, 14.30, 19.55 Огляд 2-го 

раунду. Кубок Італії

10.50 «Ренн» — «Лор’ян». 

Кубок Франції

12.40, 4.00 Спарта» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

15.25 LIVE. «Феєнорд» 

— «Аякс». Чемпіонат 

Нідерландів

17.25, 20.50 Огляд фіналів. MLS 

CUP

17.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

Туреччини

21.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

22.05 LIVE. «Фені Ольнуа» 

— «ПСЖ». Кубок Франції

00.10 «Валвейк» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

02.10 «Ред Стар» — «Монако». 

Кубок Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 16.40, 19.40, 21.45, 

1.45, 3.45 Топ-матч

06.10, 3.55 «Ренн» — «Лор`ян». 

Кубок Франції

08.10 «Бенфіка» — «Спортінг» 

(К). Кубок португальської 

ліги

10.00, «21.55 «Атлетіку 

Паранаенсі» — «Атлетіку 

Мінейру». Фінал. Кубок 

Бразилії

12.15 Передмова до 2-го раунду. 

Кубок Італії

12.45 «АЗ Алкмаар» — «Віллем 

II». Чемпіонат Нідерландів

14.30, 18.30 Yellow

14.40 LIVE. «Ред Стар» 

— «Монако». Кубок 

Франції

16.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

17.40 LIVE. «Валвейк» 

— «ПСВ». Чемпіонат 

Нідерландів

19.55 «Париж» — «Ліон». 

Кубок Франції

23.55 «Феєнорд» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

01.55 Матч. Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.00, 1.25 Сіяя: з нами у дику 

природу

07.00 Випадковий свідок

09.20 Речовий доказ

10.30, 17.25 У пошуках істини

12.25, 0.25 Фантастичні історії

13.25 Стежина війни

14.25 Історія Британських 

островів із Семом 

Віллісом

19.00 Політ над Землею

21.00 Світ Бірми з Саймоном 

Рівом

23.25 Останній день Помпеї

02.25 Містична Україна

03.25 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.45 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Бунтарка»

12.00 Х/ф «Особливо 

небезпечна»

13.50, 1.40 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Експеримент 

«Офіс»

02.35 Т/с «Три сестри»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Знаменитості

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00, 22.10 Удачний проєкт

20.30 Дача бороданя

23.50 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Братик ведмедик»

12.15, 0.30, 3.20 Одного разу під 

Полтавою

16.45 М/ф «Історія іграшок-2»

18.30 М/ф «Історія іграшок-3»

20.30 Х/ф «Підняти перископ»

22.30 Х/ф «Брудні танці»

02.45, 3.45 Сімейка У

04.10 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.35 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00 

Новини

07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.50 Проєкт «Свої»

08.15 Д/ф «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

14.40, 15.10 Міста та містечка

15.35 Біатлон. Кубок світу. IV 

етап. Масстарт, 15 км, 

чоловіки

16.40 Студія «Дорога до Пекіна»

17.20 Країна пісень

18.15 «Дикі острови»

19.15 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Тваринна зброя»

21.00, 0.30, 5.05 Тиждень на 

Суспільному

22.00 Художній серіал «Пуаро 

Агати Крісті»

23.55 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

01.20 На вістрі ножа

02.15 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

04.20 Роздивись
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Маршрут 
на Різдво
Україна намагається 
відновити втрачені 
через пандемію 
коронавірусу авіа- 
та залізничні рейси 
до Європи 
Олег ГАНСЬКИЙ 

 Українська влада продовжує 
анонсувати масштабні реформи в 
транспортній галузі — після від-
криття дер жавного авіаперевізника 
за бюджетні кошти прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль звернувся 
до  учасників ринку з пропозицією 
знизити ціни на квитки, щоби розви-
вати внутрішній туризм. «Авіаподо-
рожі мають стати доступнішими для 
людей, оскільки це сприятиме роз-
витку внутрішнього туризму та сти-
мулюватиме економіку», — звернув-
ся до свідомості бізнесменів очільник 
уряду, запропонувавши Міністерству 
інфраструктури «напрацювати ідеї 
задля вирішення проблеми».
 Угода про «Відкрите небо», як і 
прогнозували експерти, не спричи-
нила авіаційний бум в Україні. Про-
те це й не дивно, адже в Європі ця га-
лузь перебуває у складній ситуації 
— торік загальна кількість пасажи-
рів, які подорожували повітряним 
транспортом в ЄС, була на 73% мен-
шою в порівнянні з 2019 роком. Най-
більше падіння спостерігалося у Сло-
венії (-83%), за нею йдуть Словаччи-
на та Хорватія (обидві -82%). Серед 
інших держав-членів 20 зафіксували 
зниження на 70% або більше за той 
же період. 
 Пасажирські перевезення за ме-
жами ЄС становили 45% загально-
го авіаперевезення пасажирів у 2020 
році. З іншого боку, перевезення все-
редині ЄС становили 33%, а націо-
нальні — 22%. 
 Тим часом, поки авіатранспорт роз-
правляє крила, за міжнародного паса-
жира намагаються боротися залізнич-
ники. Так, Укрзалізниця вже не тіль-
ки відновила докарантинні маршру-
ти своїх потягів з України за кордон, а 
й призначає нові. Так, з 22 грудня по-
чинають курсувати два додаткові по-
тяги зі Львова до Перемишля у Поль-
щі. Причому обидва рейси можна ви-
користовувати для хабової пересадки 
на станції Перемишль, зокрема на по-
тяги до Праги та Берліна. ■

■

Через енергетичну війну Росії матимемо дорогі продукти харчування, а завдяки ініціативі 
влади — ще й дефіцитні.
Фото з сайту today.ua.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

Вартість продуктів харчування в нашій 
державі продовжує неухильно зростати 
— шалена інфляція, яку ми спостерігає-
мо впродовж осені і початку зими, ціни в 
грудні прискорюються. Експерти ствер-
джують, що товари першої необхідності 
ближче до кінця року можуть стати не-
приємною несподіванкою для пересічних 
українців, а починаючи з січня процес по-
дорожчання тільки набиратиме обертів. 

Цукор, крупи, м’ясо і все інше
 Рекордсменом зростання ціни серед 
продовольства може стати цукор. На 
цінову політику тут впливають кіль-
ка чинників. Перший з них — природ-
ний газ, який цьогоріч продовжує вста-
новлювати рекорди. Тож відпускна 
ціна цукру на заводах сягнула 35—40 
гривень з урахуванням податків. При 
цьому вона не включає торговельну та 
транспортну націнки, які можуть під-
няти ціну «солодкої смерті» до непри-
стойних понад 50 гривень. Друга причи-
на дорогого цукру — високі світові ціни 
на цукор, які зростають через підвище-
ний попит з боку виробників етилового 
спирту. Попит на етанол, у свою чергу, 
зростає через збільшення його у складі 
пального.
 Неприємний для українців про-
гноз очікується і щодо гречки — нашо-
го стратегічного та антикризового про-
дукту. І хоча думки вітчизняних екс-
пертів розділилися — одні з них ствер-
джують, що гречки цьогоріч в Україні 
зібрали достатньо, а інші вважають, що 
врожай таки замалий — і перші, і другі 
сходяться на думці, що вести мову про 
подешевшання цього продукту завчас-
но. А отже, гречка або коштуватиме най-
ближчим часом стільки ж, як і коштує, 
або ж вона стрімко подорожчає і ціна на 
крупу підніметься до 60—65 гривень за 
кілограм. Сприяти цьому може і Росія, 
яка може заборонити ввезення круп в 
Україну.
 Поряд зростають ціни на рис. Серед 
причин — та ж сама дорожнеча енерго-
носіїв та логістики. При цьому дефіци-
ту не очікується — азіатські країни, які 
його переважно і постачають, повністю 
забезпечують попит.
 Натомість може подорожчати олія, 
адже вважається, що її вартість на ук-
раїнських полицях ще не досягла своєї 
межі. Українські виробники орієнту-
ються на європейський ринок та його 
ціни, які можуть зрости.
 Найімовірніше, що подорожчає 
м’ясо. Причина — окрім дорогого паль-
ного — ще й у тому, що останнім часом 
дещо обмежена можливість імпорту де-
шевого м’яса з Європи. Експерти вважа-
ють, що впродовж найближчих пів року 
світові ціни на м’ясо можуть зрости на 
50—100%. «В Україні без дешевого ім-
порту дефіцит свинини може призвести 
до значного зростання цін на всі види 
м’яса», — заявив виконавчий директор 
Асоціації м’ясної галузі Микола Бабен-
ко.
 Подорожчають також і такі «полі-
тичні» товари, як хліб та хлібобулочні 
вироби. І, пояснюючи причини, експер-
ти не намагаються бути оригінальни-
ми, адже ціни на газ та електроенергію 
становлять 15—20% у структурі собі-
вартості хліба, і їхня частка продовжує 
зростати. У Всеукраїнській асоціації пе-
карів оцінюють можливе зростання вже 
до кінця року на рівні 10—25%.

Росія—газ—інфляція
 І це ще аж ніяк не межа — тим паче 
що особливого оптимізму щодо ціни на 
газ найближчим часом не спостерігаєть-
ся. Останніми днями ціни на газ у Європі 
знову піднялися вище 1тис.100 доларів 
за тисячу кубометрів. Так, ф’ючерси 
біржі ICE суттєво зросли, оскільки трей-
дери зважають на ризик запроваджен-
ня нових міжнародних санкцій проти 
провідного постачальника — РФ, якщо 
та наважиться на масштабне вторгнен-
ня в Україну. Агенція «Блумберг» нага-
дує, що на тлі перемовин американсько-
го президента Джо Байдена з президен-
том Російської Федерації Володимиром 
Путіним котирування на головному єв-
ропейському газовому хабі TTF у Нідер-

ландах підскочили на 7,6%.
 «Ринок знову втягнувся в геополі-
тичні події, оскільки занепокоєння 
щодо ситуації на кордоні РФ з Україною 
підвищують перспективи нових санкцій 
проти Росії», — цитує агенція представ-
ника SaxoBank A/S Оле Хансена.
 А позиція Російської Федерації, як 
видно із заяв очільників нашого агре-
сивного сусіда, на жаль, не змінюється. 
Так, упродовж минулого тижня світ по-
чув низку заяв Москви про те, що вона 
хоче «домовленостей на папері», які 
дали би Кремлю гарантії, що Україна не 
стане членом НАТО, та звинуваченнями 
в тому, що це Альянс спровокував еска-
лацію, нарощуючи присутність біля кор-
донів РФ. Зі свого боку, західні союзники 
висловили потужну підтримку Україні, 
а представник США Ентоні Блінкен за-
явив, що Кремль попередили про болю-
чі санкції, які раніше не застосовували-
ся, якщо РФ наважиться на нову агресію 
проти України.

Забуте слово «дефіцит»
 А тому якщо наші західні союзни-
ки і зуміють поставити Росію на місце, 
то уникнути цінових стрибків ми, як, 
зрештою, і весь світ, не зможемо. Тож 
економічні експерти сходяться на дум-
ці, що після Нового року очікується не 
лише подорожчання продуктів, а й їх 
дефіцит.
 Експерт вважає, що після Нового 
року в країні подорожчає ще більше со-
няшникова олія, цукровий буряк, греч-
ка.
 «Ми вже не в змозі забезпечити себе 
цукровим буряком. Тому буряк ми бу-
демо імпортувати з Польщі. Виробниц-
тво соняшникової олії скоротилося на 
14,5%. Вона буде дорожче, і ми її  буде-
мо звідкись імпортувати, значить, со-
няшникова олія подорожчає слідом за 
гречкою, цукром і так далі», — заявив 
політолог Дмитро Співак, зазначивши, 
що новий виток подорожчання продук-
тів харчування українці відчують уже в 
першому кварталі 2022 року. 
 Утім, окрім російської агресії, екс-
перт називає ще й інші причини здорож-
чання, зокрема вищі податки, що їх за-
провадив уряд. «Лютий, березень — ось 
інерційна економічна складова вдарить 
по цінах, тому що в собівартості продук-
тів харчування є газ, є тарифи на вантаж-
ні перевезення. А сьогодні всім підпри-
ємцям підвищили податки. І все разом 
ось такою сніговою кулею призведе до 
того, що в кінці першого кварталу 2022 
року ми дуже відчуємо і дефіцит на про-
довольчому ринку, і підвищення цін», — 
резюмував він.

Гречка з-під полиці
 Дефіцит продуктів харчування може 
спричинити й урядова ініціатива запро-
вадити державне регулювання цін. Так, 
група народних депутатів України від 
провладної «Слуги народу» та низки 
дружніх фракцій — «Довіри» і «За май-
бутнє» — запропонувала повернути ска-
соване в 2017 році регулювання цін на 
продукти, які мають суттєву соціальну 
значимість, та встановити граничну над-
бавку на них у межах 5—15% від відпус-
кної ціни виробника. Відповідний зако-
нопроєкт у Верховній Раді зареєструва-
ли на початку грудня нинішнього року. 
 Якщо цю ідею «слуг» таки зуміють пе-
ревести у ранг закону, то уряд буде зму-
шений запровадити держрегулювання на 
цілу низку продуктів, серед яких — греча-
на крупа, цукор-пісок, пшеничне борош-
но вищого гатунку, вермішель, молоко 
пастеризоване, хліб житньо-пшеничний, 
яйця і тушки курячі, негазована мінераль-
на вода, вершкове масло та соняшникова 
олія. 
 Парламентарії аргументують: мовляв, 
у 2017 році таке регулювання було скасо-
вано, а тому, на їхню думку, вартість цих 
продуктів на ринку суттєво зросла. А та-
кож посилаються на досвід країн Євросою-
зу, де, за їхніми даними, державному кон-
тролю підлягає значна частина продуктів 
аграрного сектору — близько 88—97%. 
При цьому зазначають, що в ЄС насампе-
ред здійснюється нагляд за цінами на про-
дукцію землеробства — пшеницю, ячмінь, 
жито, кукурудзу, ріпак, а також на вели-
ку рогату худобу, молоко, цукор, оливко-
ву олію. 
 Експерти при цьому зауважують: у Єв-
ропі не тільки регулюють ціни на аграрну 
продукцію, а й виплачують селянам знач-
ні дотації. А тому вони мають змогу прода-
вати свій товар за рекомендованою держа-
вою вартістю. А якщо Україна просто об-
межуватиме торговельну націнку, то ме-
режі відмовляться продавати цей товар і 
він просто-таки зникне з полиць. Хоча сут-
тєво дешевшим і не стане, адже впливати 
на собівартість держава, судячи з тексту за-
пропонованого законопроєкту, не планує. 
Схожим шляхом, до речі, пішли в Росії, — 
і результат виявився напрочуд сумним для 
продовольчого ринку цієї країни. Товари 
просто щезли, а росіяни почали їздити на 
«сирний шопінг» у країни Європи. А тому 
якщо Україна копіюватиме не досвід Євро-
пи, а тоталітарної Росії, то назагал ситуа-
ція виглядатиме трохи дивно. 
 Ну а пересічним українцям варто буде 
звикати, що деякі товари вони зможуть ку-
пити тільки завдяки особистим знайомс-
твам із продавцем. Як це розповідають ро-
весники СРСР. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Посадка на лінії фронту
 Міністр інфраструктури Олександр Кубра-
ков заявив, що держава вже визначила міс-
ця для будівництва двох нових цивільних аеро-
портів на сході України — у міністерстві очіку-
ють на остаточне підтвердження від ЗСУ.
 «Ми час не втрачаємо. Наразі відбувають-
ся всі передпроєктні роботи», — сказав Кубра-
ков, додавши, що планується збудувати один 
аеропорт на півдні України ближче до Маріупо-
ля, але не в самому Маріуполі, бо місто розта-
шоване досить близько від лінії розмежування. 
Інший аеропорт планують збудувати між Кра-
маторськом та Слов’янськом.
 Крім цього, за його словами, будівництво 
злітно-посадкової смуги нового аеропорту на 
Закарпатті може розпочатися в середині на-
ступного року.
 «Є вже всі відповідні документи на землю. 
Я сподіваюсь, що в середині наступного року 
ми розпочнемо безпосередньо будівництво 
злітно-посадкової смуги біля Мукачевого. Це 
буде головний аеропорт Закарпаття», — резю-
мував він.

■

НАШІ ГРОШІ 

Обід на мільйон
В Україні шаленими темпами дорожчають харчі 
та енергоносії: влада хоче запровадити державне 
регулювання, а експерти прогнозують дефіцит

■
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ДОБРА СПРАВА

У скарбничку 
— гроші 
і... сайт
Люди збирають пожертви 
на завершення робіт зі 
встановлення пам’ятника 
багаторічному головному 
архітектору Полтави 

Ганна ЯРОШЕНКО

 Кілька років ініціативна група небайду-
жих полтавців порушує питання про вста-
новлення в обласному центрі пам’ятника ба-
гаторічному головному архітектору Полтави 
Льву Вайнгорту — людині, котра фактично 
підняла місто з руїн у повоєнний час і потім 
довгий час визначала його архітектурне об-
личчя. Уже виділено й навіть облаштовано 
місце, створено скульптуру та п’єдестал, про-
те завершити весь обсяг робіт немає змоги че-
рез брак коштів. Відтак ГО «Збережемо Пол-
таву» нещодавно оголосила про збір пожертв, 
аби увічнити пам’ять про славного земляка. 
«Необхідно зібрати 160 тисяч гривень. Закли-
каємо всіх, кому небайдужа історія нашого 
міста, долучитися до цієї справи», — написа-
ли на офіційній сторінці цієї громадської ор-
ганізації у фейсбуці. 
 Ініціатори збору коштів пообіцяли, що іме-
на благодійників згадають на окремій сторін-
ці нового видання книги «Провінційний ар-
хітектор», створеної на основі спогадів Льва 
Вайнгорта (укладачі — краєзнавець, автор 
сайту «Історія Полтави» Борис Тристанов та 
архітектор Оксана Бєлявська), а двадцятьом 
із тих, хто перерахує найбільше своїх кревних 
(але не менше тисячі гривень), подарують пер-
ше видання цієї книжки.
 На згадану ініціативу відгукнувся Бо-
рис Тристанов, заявивши, що початок збо-
ру коштів на встановлення пам’ятника Льву 
Вайнгорту є слушною нагодою оголосити про 
продаж сайту «Історія Полтави». «Вартість 
— 250 тисяч гривень, — інформував Борис 
Юрійович на своїй сторінці у фейсбуці. — Гро-
ші, виручені за сайт, будуть витрачені на фі-
нансування робіт зі встановлення пам’ятника 
Льву Вайнгорту, а те, що залишиться, — на 
створення сайту «Енеїда». Тим із користува-
чів фейсбука, хто висловив своє здивування й 
навіть занепокоєння з приводу такої новини: 
мовляв, сайт має дуже високі стандарти щодо 
наповнення і навряд чи знайдеться хтось ін-
ший, хто зможе вести його систематично й 
на такому високому професійному рівні, Бо-
рис Тристанов відповів, що це не спонтанне 
рішення — він обмірковував його понад пів 
року. ■

■

Коли святкувати? 
 Період різдвяно-новорічних свят 
як в Україні, так і загалом у Європі 
вже розпочато. Міста, площі та будів-
лі почали святково прикрашати. 
Водночас  відомо, що якщо найваж-
ливіші свята різдвяно-новорічного 
циклу припадають на суботу-неділю, 
то вихідний переносять на робочий 
день. Такими святами є: 25 грудня і 
7 січня — Різдво Христове та 1 січня 
— Новий рік. Цьогоріч Різдво за гри-
горіанським календарем (25 грудня) 
припадає на суботу, через що в по-
неділок, 27 грудня, в українців буде 
вихідний день. Новий рік, 1 січня, та-
кож припадає на суботу, тож 3 січня 
офіційно вважається неробочим днем. 
А от Різдво за юліанським календарем 
відзначатимуть у п’ятницю, 7 січня. 
У цьому випадку вихідні розтягнуть-
ся на три дні — з 7 до 9 січня. Відтак 
українці матимуть подовжені вихід-
ні (по три дні) упродовж трьох тижнів 
поспіль. Однак уже 10 січня більшість 
працюючих громадян розпочнуть ро-
бочий тиждень і святкові вихідні за-
кінчаться. 

Перша зелена красуня країни: 
яка вона? 
 І поки українці рахують, скільки 
ж вдасться відпочити, у столиці вже 
стала відома цьогорічна тема головної 
зимової святкової локації країни на 
Софійській площі. Вона буде присвя-
чена Різдвяній диво-ночі, коли наро-
дився Ісус Христос. Головну ялинку 
України на Софійській площі засві-
тять 19 грудня, вона буде висотою 31 
метр і прикрашена 10-кілометровою 
гірляндою у вигляді великого купо-
ла. Основу дерева оздоблять у вигляді 
традиційного вертепу. Навколо ялин-
ки будуть фігури Ісуса, Матері Божої, 
святого Йосипа, пастухів, царів, ян-
голів та колядників. Планується, що 
цей вертеп буде найбільшим у Європі. 
Новорічне дерево «уквітчають» 10 ти-
сяч прикрас червоного та золотого ко-
льорів. Довкола ялинки розташують 
фотозони, дитячі забавки, майстерню, 
музей новорічних прикрас, сцену, на 
якій виступатимуть артисти та прово-
дитимуть конкурси.  «Я дуже задово-
лена тематикою цьогорічного свята. 
Щороку в Києві красиво прикраша-
ють локації, завжди все атмосферно 
та святково, і це справді на європей-
ському рівні, вишукано й зі смаком. 
Тому ми з сім’єю щороку відвідуємо 
святкові локації в столиці. А цьогоріч 
уже не можу дочекатися, щоб поба-
чити не лише ялинку, а й вертеп», — 
розповідає «УМ» киянка Марина За-
гребельна. 

Ярмарки, вертеп та святкові локації 
 До ярмаркового містечка вести-
муть чотири святково прикрашені 
арки, з чотирма люстрами у цент-
рі кожної. Навколо пам’ятника Бог-
данові Хмельницькому розташують 
ковзанку — як тунель для любителів 
спортивних розваг. Також на пло-
щі діятиме тепла артзона для відпо-
чинку. Там же відвідувачів зустріча-
тимуть яскраві комети, що символі-
зуватимуть різдвяні зірки. Святко-
ву атмосферу створюватиме різдвяна 
музика. На Володимирському проїзді 
працюватимуть ярмарок, що прикра-

сять ілюмінацією, та зона фудкорту, 
традиційна концепція якої дещо змі-
нена, враховуючи виклики сьогоден-
ня. Їжу готуватимуть у стилі «стріт-
фуд»: бутерброди та снеки, які зруч-
но взяти і відійти, зберігаючи со-
ціальну дистанцію. Святкування 
триватиме до 16 січня. Стало відомо, 
що самі локації на Софійській площі 
та на Володимирському проїзді так 
само працюватимуть до 16 січня. Та-
кож святкові локації облаштують у 
Центральному парку культури і від-
починку Києва (Маріїнський парк). 
Традиційно покататися на ковзанах 
можна буде і біля офісу президента. 
Там уже встановили ковзанку, де всі 
охочі зможуть випробувати лід. «Ки-
яни і гості міста зможуть знайти на 
свій смак святкові розваги та часту-
вання для всієї родини, для малень-
ких і дорослих. Зокрема, у програмі 
святкування було враховано потреби 
різних верств населення, забезпечено 
вільний доступ до свята інклюзивних 
груп, а також суворе виконання про-
тиепідемічних заходів. Наше завдан-
ня — забезпечити яскраві видовища 
та насичену святкову програму, зва-
жаючи на безпеку та екологічність 
проведення святкувань», — зазна-
чила директорка Департаменту куль-
тури КМДА Яна Барінова. Організа-
тори переконують, що недарма обра-
ли темою цьогорічного святкування 
саме вертеп та народження Христа. 
Запевняють — цьогорічне святкуван-
ня має ще більше змусити людей за-
мислитися над добром та важливістю 
родинного свята в ці дні. «Зрештою, 
ми хотіли, щоб усі українці пригада-
ли саму історію народження Христа. 
Коли одного дня, у місті Назарет, дів-
чина Марія і чоловік на ім’я Йосип — 
збирались одружитися. Згодом до них 
явився ангел і сказав, що в неї наро-
диться немовля. І мають вони назва-

ти його Ісус, що означає «порятунок». 
Ця дитина буде Сином Бога і врятує 
людей від їхніх гріхів. Коли народив-
ся Ісус, ангел постав перед пастуха-
ми і приніс добру звістку про велику 
радість для людей — щойно народив-
ся ваш Спаситель, Христос. Пастухи 
поспішили до Вифлеєму, де народи-
лось немовля. Вони несли цю звіст-
ку всім, кого стрічали на шляху. Але 
тієї ночі навідалися й інші гості — 
мудреці. Вони вивчали зоряне небо,  
як раптом сталося диво — у небесах 
засяяла нова зірка. Більша і яскраві-
ша за інші зорі. Мудреці розповіда-
ли про диво, що сталося у Вифлеємі, 
а люди, радіючи, передавали одне 
одному — від дому до дому — благу 
звістку. Відтоді Різдво Христове від-
значається всіма християнськими 
церквами. Наша мета, щоб українці 
пам’ятали цю історію і передавали її 
з покоління в покоління», — розпові-
дають організатори заходу. 

Як відзначали попередні свята? 
 Варто нагадати: щороку в Києві 
новорічні та різдвяні свята прохо-
дять під різною тематикою. Напри-
клад, у 2020-му були перші святку-
вання в нових умовах, але від того 
не менш очікувані. Головну ялинку 
країни засвічував Віталій Кличко ра-
зом зі Святим Миколаєм. 2019-го те-
матикою року була казка про Лус-
кунчика, а святкування були дійсно 
по-особливому казковими. 2018 рік 
українці разом «запалювали» на кон-
цертах, каталися потягом «Полярний 
Експрес» та передавали близьким ві-
тання на великому екрані із Софійсь-
кої площі. 2017-й був «НеоРоком», 
в якому всі насоло джувалися нез-
вичайним парком крижаних скуль-
птур, казковим амфітеатром під «зо-
ряним небом» і, звичайно ж, прикра-
шеною красунею ялинкою. ■

Пам’ятник є. Залишилося встановити.
Фото з офіційної сторінки ГО «Збережемо Полтаву» 

у фейсбуці.
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Монтаж новорічної казки.
Фото з сайту smi.today.
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НАПЕРЕДОДНІ

Старий рік у ноги, 
новий — у пороги
На Різдво та Новий рік українці матимуть додаткові вихідні, а головна ялинка 
офіційно засвітиться на День святого Миколая

■

Катерина БАЧИНСЬКА
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«Сьогодні потрібно об’єднати зусилля, дуже багато зробити для того, 

щоб в українському хокеї було якомога більше конкуренції. Коли грають у 
середній хокей, то дуже важко бути конкурентом на високому рівні, дуже 

важко зібрати національну збірну і демонструвати якісний хокей»
Сергій Бубка
президент НОК України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Незвично коротким виявив-
ся нинішній єврокубковий се-
зон для вітчизняного футболу. 
Жодній з трьох українських 
команд, які восени виступали 
на євроарені, не вдалося про-
довжити свій турнірний шлях. 
Трете місце «Зорі» у своєму 
квартеті Ліги конференцій, чет-
верті місця «Динамо» та «Шах-
таря» у їхніх «лігочемпіонсь-
ких» групах — таким, загалом 
невтішним, виглядає підсумко-
вий результат вітчизняних ко-
лективів у єврокубковому се-
зоні 2021/2022 років.
 Обидва українські флагма-
ни шанси на єврокубкову весну 
втратили достроково, тож матчі 
заключного туру ЛЧ розглади-
лися ними як нагода для покра-
щення власного реноме. А пор-
ція міжнародного позитиву що 
«біло-синім», що «гірникам» 
потрібна була як повітря. Що 
казати, коли до завершально-
го ігрового дня ні «Динамо», ні 
«Шахтар» не мали в своєму ак-
тиві переможних результатів.
 Виглядало так, що значно 
більше шансів у заключному 
турі здобути першу перемогу в 
поточному розіграші ЛЧ мали 
«помаранчево-чорні». Усе ж 
таки їхній візаві — тирасполь-
ський «Шериф» — за всіма по-
казниками має скромніший 
вигляд, ніж динамівський опо-
нент — лісабонська «Бенфіка». 
І, власне, першими відкривши 
рахунок у матчі, футболісти 
«Шахтаря» вже почали подум-
ки святкувати прем’єрну пере-
могу. Утім передчасна розслаб-
леність призвела до того, що на 
третій доданій хвилині підопіч-
ні Юрія Вернидуба зрівняли ра-
хунок у матчі.
 «Другий тайм ми грали гід-
но: не тільки притискалися до 
воріт, а в нас були хороші ата-
ки. Дотиснули, забили, зрівня-
ли. Я вдячний за це хлопцям», 
— сказав після гри українсь-
кий очільник «Шерифа». Ну а 

італійський «коуч» «Шахтаря» 
Роберто Де Дзербі знову нарікав 
на погану реалізацію моментів 
своїми підопічними.
 «Ми повинні були перемог-
ти 5:0, оскільки в нас було багато 
голевих шансів. Ми створили го-
леві моменти і в першому, і в дру-
гому таймах, але не забили. Я не 
пам’ятаю ударів «Шерифа». На 
останніх секундах ми пропустили 

гол через помилку, але проблема 
не в цьому. Коли ти повинен «за-
кривати» матч, коли треба заби-
ти гол, ти повинен його забити — 
і крапка», — емоційно висловив-
ся італієць. Вочевидь, не такий 
результат він сподівався отрима-
ти в дебютний рік своєї роботи на 
чолі донецького клубу.
 Румун Мірча Луческу з 
київським «Динамо» працює 

вже другий рік і каже, що про-
цес побудови команди непро-
стий. «Недостатньо лише прос-
то купувати-продавати грав-
ців. Це не справа одного момен-
ту. Потрібно працювати, треба 
створити колектив. Важливо, 
щоб гравці повірили в мене, 
у те, що я говорю, і в себе», — 
такими словами підсумував 
виступ своєї команди на євро-

арені румунський очільник 
«біло-синіх».
 У матчі, що не мав для дина-
мівців жодного турнірного зна-
чення, вони поступилися «Бен-
фіці» — 0:2, а кращим гравцем 
матчу став колишній гравець 
столичного клубу Роман Ярем-
чук, гол якого й приніс перемо-
гу португальському клубу. До 
слова, завдяки цій перемозі пор-
тугальський колектив у турнір-
ній таблиці випередив «Барсе-
лону», котра після поразки «Ба-
варії» буде змушена продовжити 
євросезон у Лізі Європи.
 «У цих матчах ми здобули 
важливий досвід, адже поєдинки 
Ліги чемпіонів суттєво відрізня-
ються від УПЛ», — визнав захис-
ник «Динамо» Ілля Забарний.
 Хай там як, а в чемпіонаті 
країни на українських флаг-
манів чекає запекла бороть-
ба. Після провалу на євроарені 
вболівальники вимагатимуть 
від своїх команд сатисфакції на 
внутрішній арені. ■ 

ФУТБОЛ

Ганебний досвід
Без перемог завершили груповий раунд нинішньої Ліги чемпіонів українські повпреди

■

«Гірникам» не вдалося довести поєдинок проти «Шерифа» до перемоги.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 6-й тур. Група 
D. «Шахтар» (Україна) — «Шериф» 
(Молдова) — 1:1, «Реал» (Іспанія) 
— «Інтер» (Італія) — 2:0.
 Підсумкове становище: «Реал» 
— 15, «Інтер» — 10, «Шериф» — 7, 
«Шахтар» — 2.
 Група Е. «Бенфіка» (Порту-
галія) — «Динамо» (Україна) — 2:0, 
«Баварія» (Німеччина) — «Барсе-
лона» (Іспанія) — 3:0.
 Підсумкове становище: «Ба-
варія» — 18, «Бенфіка» — 8, «Бар-
селона» — 7, «Динамо» — 1.

■

Григорій ХАТА

 Двома паралельними курсами на 
внутрішній арені вирішили рухати-
ся представники вітчизняної хокей-
ної спільноти. «Сокіл», «Кременчук», 
«Дніпро» та «Рулав Одд» продовжують 
змагатися в Українській хокейній лізі. 
А група інших колективів на чолі з чин-
ним чемпіоном країни — «Донбасом» — 
віднедавна ведуть боротьбу в новоство-
реній Суперлізі. Причина ж розлучення 
проста — важковаговики вітчизняної 
хокейної індустрії не знайшли спільної 
мови з новим керівником ФХУ Георгієм 
Зубком і тепер наполягають: допоки в 
господарстві все залишатиметься по-ста-
рому, в Україні розвиватиметься альтер-
нативний УХЛ турнір.
 Його організатори на матч-відкрит-
тя, в якому зустрічалися в Краматорську 
місцевий однойменний клуб i «Донбас», 
запросили поважного гостя — президен-
та НОК України Сергія Бубку.
 Наголосивши на тому, що саме клу-
би є основою для розвитку українського 
хокею загалом i прогресу національної 
збірної зокрема, головний «олімпієць» 
країни виступив з ініціативою прове-
дення «круглого столу» за участі ФХУ 
та вітчизняних хокейних клубів, де опо-
ненти спробують встановити конструк-
тивний діалог і вирішити проблемні пи-
тання.
 Варто зазначити, що чотири колек-
тиви Суперліги — «Донбас», «Крама-
торськ», «Маріуполь» та «Білий барс» — 
направили звернення до президента Між-
народної федерації хокею Люка Тардіфа, 

президента МОК Томаса Баха та керівни-
ка Асоціації зимових Олімпійських між-
народних федерацій Іво Ферріані з про-
ханням провести перевірку діяльності 
ФХУ на предмет відповідності організа-
ційної структури та її діяльності інтере-
сам українського хокею й статусу націо-
нальної спортивної федерації загалом. 
Підписанти цього листа переконані, що 
якісні зміни в українському хокеї мож-
ливі лише за зміни керівництва ФХУ та 
її структурної реорганізації.
 Поки ж почесний президент ХК «Дон-
бас» Борис Колеснiков, якого варто вва-
жати головним опонентом очільника 
ФХУ Георгія Зубка, наголошує: «Феде-
рація не розуміє простої істини: що силь-
ніші клуби, в яких грають хокеїсти збір-
ної, то сильнішою виглядає сама збір-
на».
 Вочевидь, iдеться про те, що ФХУ як 
покарання за відступництво може заборо-
нити гравцям, які представляють коман-

ди Суперліги, виступати за національну 
збірну України. Дехто з українських ек-
спертів вважає, що без провідних вико-
навців «Донбасу» «синьо-жовті» будуть 
змушені опуститися до четвертого за си-
лою дивізіону планети й грати поєдинки 
з командами на кшталт Мексики.
 Тим часом Георгій Зубко разом iз ге-
неральним менеджером Української 

хокейної ліги Дмитром Христичем та 
головним тренером національної збірної 
Вадимом Шахрайчуком здійснив робо-
чий візит до Канади. Не виключено, що 
під час відвідин Оттави, Торонто та Він-
ніпега українська делегація намагати-
меться прозондувати ґрунт у питанні 
можливої натуралізації кількох канад-
ських виконавців. ■

У матчі-відкритті хокейної Суперліги «Донбас» розгромив «Краматорськ» iз рахунком 6:2.
Фото пресслужби ХК «Донбас».
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ХОКЕЙ

Паралельними курсами
В Україні взяв старт 
альтернативний 
національному чемпіонату 
турнір — хокейна Суперліга

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Жебрак просить у перехожого:
 — Подайте на хлiб.
 — Вибач, друже, дріб’язку не-
має, в мене картка.
 — Ось через таких, як ти, дове-
лося мобільний термінал купити. 

* * *
 — Скільки вам років, Маріє 
Іванівно?
 — Яке це має значення? Коли 
минулого року запалили всі свічки 
на тортi, по одній за кожен рік жит-
тя, половина гостей знепритомнiла 
від спеки.

* * *
 — Я користуюся вашим засо-

бом «Для здорових суглобів» уже 
рік, а коліна все одно болять!
 — Так у вас хворі ноги?
 — Так.
 — Але на засобі написано «Для 
здорових».

* * *
 Телефонний дзвінок у квартиру. 
Ніхто не відповідає. Через 10 хвилин 
знову дзвінок. Та сама історія. Ще 
через 10 хвилин знову дзвiнок. Слу-
хавку взяли:
 — Слухайте, скільки можна 
дзвонити! Вдома нікого немає.
 — А ви?
 — А я злодій.

По горизонталі:
 2. Відгороджене місце в ко-

морі чи великий ящик для зберіган-
ня зерна чи борошна. 7. Прозорий 
скловидний камінь, деякі різнови-
ди якого вважаються коштовними. 
8. Масть у картах, схожа на хрест. 
9. Повільна, плавна частина музич-
ного твору, швидша за адажіо. 10. 
Сухе ігристе вино з низьким вміс-
том цукру. 11. Невеличке запален-
ня на шкірі, біда підлітків. 12. Ме-
ханічна помилка при письмі. 13. Си-
роподібний продукт із соєвих бобів. 
14. Збори членів масової організації 
чи представників окремої професії. 
16. Нідерландський філософ єврей-
ського походження, автор «Короткого 
трактату про Бога, людину та її щас-
тя» та «Етики». 18. Британські брати-
винахідники, які сконструювали пер-
ший у світі літак із двигуном внутріш-
нього згорання. 20. Ранковий енерге-
тик. 21. Радянський партійний діяч, 
один із «творців» Голодомору 1932-
33 років. 23. Старовинна частина сто-
лиці Угорщини. 25. Ім’я українського 
письменника, автора трилогії «Во-
линь». 27. Зображення обличчя лю-
дини. 28. Жінчина мати. 29. Столиця 
Болівії. 30. Козацький ватажок, один 
із лідерів Коліївщини.
По вертикалі:
 1. «Українці чинитимуть ...» — 
реакція суспільства на ескалацію на-

пруги на кордоні з боку Росії. 2. Один 
із найвідоміших християнських бо-
гословів. 3. Одне з місць, куди за-
звичай роблять укол. 4. Вирізьб-
лена прикраса на даху будинку. 5. 
«За байраком — байрак, за байра-
ком — байрак, а там — ... та моги-
ла» (Тарас Шевченко). 6. Село на 
Львівщині, пункт перетину кордону 
з Польщею. 10. Народний герой в 
середньоазійських казках. 14. Бан-
ка з домашньою консервацією. 15. 
Напівсвідомий стан, у який входять 
медіуми для спілкування з духами. 
17. Новий штам коронавірусу. 19. 
Лікар, який допомагає при пологах. 
22. Територіально-виборча одиниця. 
24. Французький хуліган. 26. Слен-
гова назва артилерії в армії. ■

Кросворд №107
від 3 грудня

Дара ГАВАРРА

 Американська актриса Роуз Макгоуен, зір-
ка «Зачарованих», програла суд засудженому на 
23 роки за харасмент, зґвалтування та сексуаль-
не домагання кінопродюсеру Харві Вайнштейну. 
Нагадаємо, Роуз звинувачувала Харві в тому, що 
він через своїх адвокатів найняв приватну детек-
тивну фірму, яка займалася прослуховуванням 
телефонів, стеженням, залякуванням та втручан-
ням в особисте життя. І все це заради того, щоб 
завадити пані Макгоуен випустити в світ книжку 
спогадів, у якій вона мала намір розповісти про 
зґвалтування її Вайнштейном у 1997 році. Акт-
риса подала з цього приводу позов на продю-
сера до суду ще в 2018 році. Роуз потрібно було 
внести деякі правки у свій позов, щоб уточнити 
на прикладах сам факт рекету, проте вона цього 
не зробила, через що суддя постановив повніс-
тю закрити справу «Макгоуен проти Вайнштей-
на». Проте останньому це навряд чи допоможе, 
адже його чекають нові звинувачення у сексу-
альних домаганнях.

 Народжена в інтелігент-
ній сім’ї (мама — письменни-
ця, мала французьке коріння, 
батько — вільний художник, 
походив з Ірландії) у сонячній 
Флоренції, майбутня актриса 
мала всі підстави бути успіш-
ною та щасливою. Проте ко-
рені всіх проблем дорослого 
життя треба шукати в дитинстві. 
Ось і в Роуз свої «скелети в шафі»: 
батьки ще в Італії долучилися до сек-
ти «Діти Бога», в якій вірили в Апо-
каліпсис та духовну революцію, забо-
роняли дивитися телевізор та читати 
газети, а жінок сприймали лише як 
об’єкт для сексуального вдоволення. 
І хоча дівчинка вірила в Бога, проте 
мріяла, що в дорослому житті не 
буде підвладна цьому деструктив-
ному культу. Світ дорослих виявив-
ся жорстокiшим... ■

з 13 до 19 грудня
 Овен (21.03—20.04). Завдяки тверезо-

му розуму і вмінню прорахувати ходи на кіль-
ка кроків ви зможете просунутися кар’єрними 
сходами. Трохи терпіння — i ви на висотi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Вірогідні супере-
чки з близькими. Щоб угамувати їх і заспокої-
тися самому, було б непогано вiдволiктися на 
цiкавi та водночас кориснi справи.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Близнюки (22.05—21.06). Ваше бажання 
бути попереду, звичайно, похвальне, але й від-
повідальність повністю лягає на вашi тендітні 
плечі. Не беріть одразу занадто високий темп.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень принесе ба-
гато сюрпризів. Не йдiть на авантюри, довiряй-
те тiльки власнiй iнтуїцiї. Поради друзів прине-
суть неабияку користь.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Лев (24.07—23.08). Авторитет зростає, 
але не зловживайте цим. Легко можна спус-
тити все до нитки, а щоб відновити колиш-
нє становище, доведеться витратити багато 
часу.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Діва (24.08—23.09). Акуратність і пун-
ктуальність — запорука вашого успіху. 
Зібраність у справах, відповідальність за ска-
зане допоможуть зрушити гори.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Прислухайте-
ся до поради батьків. Вони завжди підкажуть 
правильне рішення. Тепер можна забути про 
негаразди на особистому фронті.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви сповненi 
рішучості перевернути світ, щоб виконати за-
думане й довести всім, на що здатнi. Зірки 
обіцяють несподiванi подiї.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Стрілець (23.11—21.12). Не відмовляй-
теся від можливості відвідувати курси підви-
щення кваліфікації, зайві знання ще нікому не 
завадили. Чекайте запрошення на вечiрку.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви вмієте ці-
нувати тих, хто захоплюється вами і приділяє 
увагу, але навчiться тримати себе так само не-
залежно з тим, хто припав вам до душі.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Не дивуйте-
ся, якщо ваш новий супутник не такий, як ви 
сподiвалися. Придивіться до нього уважніше 
— можливо, ви зрозумієте, що тут править бал 
не ваш особистий смак.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Риби (20.02—20.03). Непередбачувана об-
ставина порушить плани, пов’язані з майбутньою 
подорожжю, але, можливо, вона ж подарує важ-
ливу зустріч. Можливi серйознi стосунки.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15. ■

СУД ТА ДІЛО

Ґвалтівники 
перемагають? 
Лише тактично
Роуз Макгоуен програла суд Вайнштейну 

■

Роуз Макгоуен.❙

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №109■

11—12 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ. Вiтер пiвденно-східний, 7-12 м/с. Тем-
пература вночi та вдень +6...+8. Пiслязавтра вночi та вдень 
+3...+5. 

Курорти Карпат: хмарно, без опадiв. 
Славське: вночi -2...-4, удень 0...+2. 
Яремче: вночi -1...-3, удень -1...+1. 
Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +4...+6.

Нестерпна близькість життя 
Про збірку поетки Тетяни Власової, яка талановито і глибоко говорить з читачем на складні й болючі теми
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