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Україна та Європа 

входять у Новий рік 

у стані непевності за 

своє майбутнє 

РИМА ТИЖНЯ

Перша ялинка
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 3»

 Наче разом з повітрям він зі сходу повільно пливе. 
Новий рік непомітно проходить КПВВ. Та порядку свідо-
мий, прибуваючи, він назива свій порядковий номер: Рік 
дві тисячі двадцять два. Як його попередники — тиж-
день після і до Різдва — має штамп і годину перетину: 
00.00.01.2022. Він приходить до хлопців в окопах і каже 
такі слова: мене вже чека Європа, та я першим прийшов 
до вас. І каже: Європа велика, і ви на самій межі. І пер-
шою ваша ялинка світиться в бліндажі. Та світло її помер-
кне в країні, де інший фасон, де бахкають феєрверки і сяє 
готель Redisson. Але пам’ятайте, — каже Рік Новий, коли 
відліта, — Ваша ялинка справжня. А їхні — справжня 
туфта!

«Якщо впаде Україна, то впаде 
й Захід»

Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба: 
Історія Бандераса може 

перетворитися на українську Бондіану
У новому детективі «Операція «Томос» автори пригод 

контррозвідника Антона Саєнка влаштовують його зустріч із 

черницею і не оминають згадати президента Петра Порошенка

Вечірня 
зіронька встає
Ніяке інше свято не здатне настільки об’єднати людей, 
як Різдво Христове
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«Сеї ночі світиться в хаті всю ніч, і годиться, щоби хтось усю ніч не 
спав; якби всі поснули, то могло би «нечисте» дістатися до хати, і тоді 
цілий рік у хаті були би хвороби та нещастя».

Іван Франко 
про Святвечір «Людові вірування на Підгір’ї» (1898)

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

«Коронні» 
хвилі 
«Омiкрон» може стати 
початком закінчення 
пандемії?
Людмила НІКІТЕНКО

 За останню звітну добу 4 січня в Україні 
зафіксовано 4 тис. 571 новий підтверджений 
випадок коронавірусної хвороби COVID-19, iз 
них дітей — 210, медпрацівників — 112. Гос-
піталізовано 1 тис. 366, померли — 273 лю-
дини. Як інформують у МОЗ, напередодні за-
фіксованих коронавипадків у країні було від-
чутно менше — 1 тис. 804 випадки.
  Лідирує нині Київ, де захворіли за добу 
1 тис. 344 людини. Далі йдуть Полтавщина — 
273, Одещина — 209, Київщина — 199, Хар-
ківська область — 178, а ще Закарпатська та 
Запорізька — там виявлено по 148 нових хво-
рих. 
 Загалом iз початку пандемії в Україні 
зареєстровано 3 млн 682 тис. 659 випад-
ків інфікування, 3 млн 491 тис. 793 особи 
COVID-19 подолали. На жаль, 96 тис. 709 по-
мерли від цієї смертельної недуги. Наразі в 
нашій країні 94 тис. 157 жителів борються з 
«короною».
 Тож, як і прогонозувалося, з початку нового 
2022 року коронавірус, зокрема його різновид 
«омiкрон», набирає обертів і в Україні, й у світі. 
Днями за добу виявили загалом понад 2 млн ін-
фікувань коронавірусом — і це стало абсолют-
ним рекордом із початку пандемії. А на ранок 
5 січня зафіксували загалом 295 млн 985 тис. 
822 випадки зараження коронавірусом. Ліде-
рами за кількістю випадків COVID-19 залиша-
ються США (58 млн 40 тис. 720), Індія (35 млн 
18 тис. 358) та Бразилія (22 млн 323 тис. 837). 
Україна в цьому переліку на 17-му місці.
 До речі, у французькому Марселі вияви-
ли нову мутацію COVID-19, який отримав поз-
начення B.1.640.2. Кажуть, його привезли з 
Камеруну. Який рівень загрози та заразності 
цього штаму — важко сказати, але відомо, що 
він має 46 мутацій. 
 Через швидкі «кроки» «омiкрону»  краї-
ни вже ввели жорсткий локдаун, як це зро-
били Нідерланди. Тисячі шкіл США відклали 
заплановане на цьому тижні повернення до 
класів після канікул або перейшли на дистан-
ційне навчання. Канадська провінція Онтаріо 
оголосила про посилення обмежень, там усі 
школи нині на дистанційці, і це триватиме до 
17 січня. У Франції з понеділка діти від 6 років 
зобов’язані носити маски в громадських міс-
цях. У Лондоні народ продовжує купувати жит-
ло за містом, аби працювати віддалено: тільки 
торік містяни купили 112 тисяч будинків. 
 Не всім у світі до вподоби коронавірус-
ні обмеження. У тому ж Амстердамі в неділю 
близько 10 тисяч людей вийшли на протест 
проти урядових заходів боротьби з COVID-19 
і скандували: «Тут не диктатура». Не обійшло-
ся без сутичок iз правоохоронцями, 30 учасни-
ків протестів затримали, є поранені.
 Тим часом дієвим захистом від коро-
навірусу залишається вакцинація. В Україні 
від початку кампанії проведено 28 млн 596 
тис. 332 щеплення. А нині схвалили третє щеп-
лення для громадян за 60+ років. 
 До слова, у США дозволено бустерні щеп-
лення від коронавірусу підлітків у віці від 12 
до 15 років, а також деяких дітей від 5 років. У 
Туреччині дали добро на п’яте щеплення тим, 
хто вже отримав чотири дози вакцини. Вакци-
націю проти коронавірусу в Польщі пройшли 
навіть 2,7 млн підлітків віком 12-17 років, а та-
кож  212 тис. дітей від 5 до 11 років.
 І насамкінець обнадійливе. За словами ві-
домого українського мікробіолога та вірусоло-
га, академіка НАН України Володимира Широ-
бокова, швидкість поширення штаму «омiкрон» 
без агресивних ускладнень може бути перехо-
дом коронавірусу в звичайну респіраторну ін-
фекцію. А це значить, що «омiкрон» може ста-
ти початком кінця пандемії. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 На російсько-українській 
війні в 2021 році внаслідок 
бойових дій на передовій заги-
нуло 79 воїнів ЗСУ (останній 
із них — 31 грудня), а близь-
ко 300 — було поранено. І це 
не враховуючи небойові втра-
ти на Донбасі.  Така сумна ста-
тистика року, що минув.
 Незважаючи на досягну-
те примарне перемир’я, в пер-
ші ж дні нового року один ук-
раїнський захисник на перед-
ку дістав серйозне поранення, 
а інший помер 1 січня через ку-
льове поранення від ворожого 
снайпера, отримане 27 грудня, 
— це 21-річний боєць 95-ї окре-
мої десантно-штурмової брига-
ди Ігор Тичина.
 Упродовж доби 4 січня та 
станом на ранок наступного 

дня російсько-окупаційні вій-
ська причаїлися —  порушень 
режиму припинення вогню не 
зафіксовано. Військовослуж-
бовці Об’єднаних сил контро-
люють ситуацію та продовжу-
ють виконувати завдання з від-
січі та стримування збройної 
агресії Російської Федерації.
 Проте Головне управління 
розвідки України повідомило, 
що командування ЗС РФ про-
довжує утримувати в готовності 

до застосування з’єднання і час-
тини оперативного угруповання 
російських окупаційних військ 
на тимчасово окупованій тери-
торії в Донецькій та Луганській 
областях. 
 Зокрема, на період прове-
дення новорічних свят про-
тивник посилив передові пози-
ції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) 
армійських корпусів додатко-
вим особовим складом та за-
собами вогневого ураження. 

Крім того, окупанти розгор-
нули додаткові елементи сис-
теми розвідки вздовж лінії 
зіткнення, збільшено кіль-
кість снайперських пар. Під 
керівництвом офіцерів ЗС 
РФ проводяться тренуван-
ня з управління вогнем арти-
лерії з уточненням цілей для 
ураження на позиціях підроз-
ділів Об’єднаних сил. Тому ук-
раїнським військовим важли-
во бути особливо уважними. ■

НА ФРОНТІ

Тиша, яка відлунює
Російські окупанти продовжують утримувати в готовності 
до застосування свої війська на українському прикордонні

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Воєнний шантаж, який Росія розпоча-
ла на українському кордоні ще навесні  ми-
нулого року, цього тижня перейшов у чер-
гову фазу. За даними Головного управлін-
ня розвідки України, противник посилив 
свої армійські корпуси в районі Донець-
ка та Луганська «додатковим особовим 
складом та засобами вогневого уражен-
ня». Крім цього, окупанти вздовж лінії 
зіткнення розгорнули нові елементи сис-
тем розвідки та збільшили кількість снай-
перських пар. Під керівництвом офіцерів 
ЗС РФ тут постійно проводяться тренуван-
ня на предмет управління артилерійським 
вогнем з уточнених цілей для обстрілу по-
зицій підрозділів Об’єднаних сил.
 Активність окупантів змусила ЗСУ 
шукати нові форми оборони. З 1 січня 
цього року набрав чинності Закон «Про 
основи національного спротиву», який, 
на думку військових, «докорінно змі-
нить підхід до національної безпеки». 
Цей документ уперше за роки війни де-
тально описує алгоритм дій на той випа-
док, якщо в Кремлі вирішать реалізувати 
свій план iз захоплення інших регіонів 
України. Зокрема, в кожному обласно-
му центрі вже зараз створюють військові 
частини Сил територіальної оборони ЗСУ 
та добровольчі формування територіаль-

них громад. Різниця між ними полягає в 
тому, що до лав перших братимуть тих, 
хто вже служив у війську (рядових за 
контрактом та офіцерів  за призовом). А 
в добровольці можуть записатися також 
громадяни, які не мають армійського до-
свіду. Усі вони пройдуть необхідну під-
готовку, складуть присягу і підпишуть 
контракт. 
 Командувачем сил територіальної обо-
рони було призначено генерала Юрія Га-
лушкіна. Побратими його називають бо-
йовим командиром, який має високий 
авторитет серед десантників. У підпоряд-
куванні цього воєначальника буде чима-
ле військо. 
 «Ми вчимося чинити національний 
спротив уже восьмий рік, — прокомен-
тував ситуацію міністр оборони Олексій 
Резников. — Ми маємо розуміння тери-
торіальної оборони. Більш ніж 200 тисяч 
громадян добровільно зголосилися бути 
в резерві і є військовозобов’я заними». 

Він також додав, що в разі потреби роз-
гортання батальйонів територіальної обо-
рони відбуватиметься згідно із законом, 
з використанням відповідних резервів 
та озброєнь.
 Гарантується зарплата, медична до-
помога і повноцінний соціально-право-
вий захист. 
 Як відомо, окрім закону про націо-
нальний спротив, президент підписав і за-
кон про збільшення чисельності Збройних 
сил України. Головнокомандувач ЗСУ ге-
нерал-майор Валерій Залужний цей факт 
вважає вирішальним у ході затяжної аг-
ресії РФ. «З огляду на досвід початку 
російсько-української війни відзначу: 
якби в нас тоді була ефективна система 
територіальної оборони, якби противник 
знав, що на кожному кроці його чекати-
ме опір, ситуація була б іншою, — сказав 
він. — Тому сьогодні в нас просто немає 
іншого виходу, ніж будувати всеохоплю-
ючу оборону». ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Скульптури з Бучацької ратуші на 
Тернопільщині внесено до переліку 12 
об’єктів культурної спадщини Європи, 
яким загрожує зникнення. Оприлюдни-
ла цей перелік Europa Nostra — загаль-
ноєвропейська федерація асоціацій, 
створена з метою популяризації й захис-
ту культурної спадщини і природного 
середовища, а відбирала об’єкти міжна-
родна консультативною група, до скла-
ду якої входять експерти з історії, архе-
ології, архітектури, консервації, аналі-
зу проєктів i фінансів у рамках Програми 
«7 в найбільшій небезпеці-2022» (7 Most 
Endangered Programme 2022).
 Бучацька ратуша, зведена в середині 
XVIII століття у стилі бароко та рококо 
(архітектор Бернард Меретин), унікаль-
на тим, що її скульптором був славно-
звісний Іоанн Георг Пінзель, якого на-
зивають Мікеланджело українського ба-
роко. Саме його геніальними творіння-
ми була прикрашена будівля, однак вони 
дуже постраждали у великій пожежі 
1865 року, а далі свою чорну справу ро-
била вже людська байдужість... Згідно з 

архівними джерелами, всього фасад сво-
го часу прикрашали 14 статуй-образів 
з біблійної та античної міфології. Част-
ково збереглося з них 9, такі, зокрема, 
як «Геракл роздирає пащу Немейсько-
му левові», «Геракл убиває Лернейсь-
ку гідру», фігури бога морів Посейдона 
та легендарного Давида, що переміг ве-
летня Голіафа. Зараз на самій ратуші не-
має жодної скульптури, їхні фрагменти 
зберігаються у виділеному Бучацькою 
міською радою приміщенні. 
 Будівля ратуші вже тривалий час пе-
ребуває на реставрації; скульптурні ком-
позиції та частини пошкоджених ста-
туй потребують консервації та реставра-
ції спеціальними методами із залучен-
ням знавців та чималих коштів. Тому 
за ініціативою небайдужих громадсь-
ких активістів міська рада Бучача і по-
дала номінацію «Скульптурні компози-
ції Бучацької ратуші» до Програми «7 в 
найбільшій небезпеці»-2022. Ця програ-
ма надає гранти у 10 тисяч євро для кож-
ного об’єкта, внесеного в перелік, «з ме-
тою посприяти здійсненню узгодженої 
діяльності для порятунку об’єкта, що є 
в небезпеці». У більшості випадків пере-
лік таких об’єктів слугує каталізатором 

і стимулом для мобілізації необхідної дер-
жавної або приватної підтримки, вклю-
чаючи фінансування. Тобто з’явилася 
чергова надія (чи не остання?) врятува-
ти шедеври Пінзеля. ■

СПАДЩИНА

Шедеври в небезпеці
З’явився шанс врятувати понівечені скульптури Пінзеля

■

Архівне фото.❙

СУПРОТИВ

Путіна гуртом бити 
Набирає обертів створення територіальної оборони

■
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Яр ва-Шем 
Мінкультури здало в оренду 
приміщення держзаповідника 
проросійському приватному центру
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Для створення Музею жертв Бабиного Яру в межах 
Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю будів-
лю колишньої контори Лук’янівського єврейського кла-
довища в Києві Міністерство культури та інформацій-
ної політики України погодило  передати в оренду Ме-
моріальному центру Голокосту «Бабин Яр». Цю інфор-
мацію орендарі (а це — скандально відома структура під 
патронатом зятя Леоніда Кучми Віктора Пінчука, з гро-
шима бізнесменів, які заробили собі капітал у Росії) по-
ширили 31 грудня, що може свідчити про те, що не над-
то хотіли привертати увагу до факту, оголосивши про 
нього в час активізації всезагального новорічного свят-
кування. 
 Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значен-
ня (1892), яку вже намагалися привласнити собі інші 
спритники — добротного двоповерхового особняка не-
малої площі в Києві на вулиці Юрія Іллєнка (ще до-
недавна Мельникова), мала закінчитися ще 30 травня 
2020 року. Не завершилася донині — і це є свідченням 
фіаско нинішньої влади у питанні вшанування пам’яті 
жертв двох тоталітарних режимів, сталінського та гіт-
лерівського, яких для страти живими зганяли в урочи-
ще Бабин Яр чи привозили туди вже бездиханні тіла. Бо 
від 25 червня 2020 року, коли на території Національно-
го історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» від-
булася робоча нарада за участі міністра культури та ін-
формаційної політики Олександра Ткаченка й керівни-
ка Українського інституту національної пам’яті Антона 
Дробовича, було достатньо часу, щоби не лише про споді-
вання щодо створення державного музею до 80-х роковин 
трагедії у Києві розповідати, а й робити справу.
 Чи стане державно-приватне партнерство у справі 
створення Музею жертв Бабиного Яру ефективним інс-
трументом для залучення інвестицій? І чим наповнять 
місце пам’яті? Питання логічні, зважаючи на вже ба-
гаторічні скандали, пов’язані в Україні, проти якої 
РФ веде війну восьмий рік, із  прізвищами художнього 
керівника приватного Меморіальному центру Голокос-
ту «Бабин Яр» російського громадянина Іллі Хржанов-
ського та спонсорів із російським капіталом: Михайла 
Фрідмана, Германа Хана, Павла Фукса. 
 Є підстави сумніватися, що чисті помисли в тих, хто 
нині заявляє про створення музею в орендованому при-
міщенні державного заповідника. Хоча б тому, що при-
ватники в 2017 році повідомляли, що відкриття ними 
створеного музейного простору заплановано на 2021-й 
— до 80-х роковин трагедії. Лунали обіцянки (також 
іще до оренди приміщення) запустити сучасний інно-
ваційний музей у 2025-2026 роках. «Ми проінвестуємо 
тільки в архітектурне рішення протягом наступних трь-
ох років близько 5 мільйонів євро», — прокоментував 
нині гендиректор приватного центру Максим Яковер.
 «Мені доводилося пояснювати багато разів, що такі 
ініціативи не можуть бути успішними, якщо вони дер-
жавні... У підсумку, це приватні незалежні проєкти. 
Тільки у такий спосіб це може бути успішним. Тому ми 
хочемо якомога більшої участі держави як партнера, ми 
вітаємо присутність представників держави на всіх рів-
нях, на всіх обговореннях. Але дуже важливо зберегти 
незалежний характер цієї ініціативи, беручи до уваги 
всесвітній досвід», — казав у жовтні 2021 року на прес-
конференції членів наглядової ради приватного цент-
ру «Бабин Яр» її голова Натан Щаранський, 73-річний 
уродженець Донецька (Сталіно), який навчався у Мос-
ковському фізико-технічному інституті, дисидент, який 
після обміну на радянського розвідника з 1986 року 
мешкає в Ізраїлі, де зробив успішну політичну кар’єру. 
Звичайно, приватний фонд може хотіти якомога біль-
шої участі Української держави як партнера. Утім до-
свід, зокрема Польщі й Ізраїлю, показує, що у питан-
нях національної пам’яті визначальною є саме держава. 
Чиї б руки тимчасово не керували Україною і яким би 
чином не намагалися «відтяпати» завуальовано на пер-
спективу собі київської землі спритники — держава не 
має бути «на підхваті».
 Національний історико-меморіальний заповідник 
«Бабин Яр» був створений у 2007 році за президентс-
тва Віктора Ющенка. Нині в. о. директора там Роза Та-
панова — юристка за фахом. На одному із сайтів зазна-
чається, що вона є «спеціалістом з усіх питань, що сто-
суються будівництва та операцій з нерухомістю, а також 
фінансування та інвестицій». Працювала, зокрема, в 
адвокатському об’єднанні «Міжнародна правнича ком-
панія», засновником та співвласником якої до 2019 року 
був голова офісу президента Андрій Єрмак; юридично 
супроводжувала кінопроєкти, які він продюсував. Тоб-
то в. о. директора НІМЗ «Бабин Яр» — з команди про-
російського посадовця. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Православний світ відзна-
чатиме 7 січня одне з головних 
християнських свят — Різдво 
Христове, що знаменує народ-
ження у Вифлеємі Ісуса Христа. 
У свято відвідують богослужін-
ня і говорять один одному при ві-
танні «Христос народився!» — 
«Славімо Його!».
 За переказами, в мить народ-
ження Ісуса над печерою у Виф-
леємі яскраво засяяла зірка. Пас-
тухам і волхвам з околиць вона 
була орієнтиром, щоби прийти до 
Месії і принести йому подарунки. 
Цар Ірод дізнався про народжен-
ня Спасителя і наказав убити всіх 
новонароджених чоловічої статі в 
країні. Але ангел попередив бать-
ків новонародженого — Йосипа і 
Марію — і вони зуміли втекти до 
Єгипту з немовлям.
 Важливим різдвяним обрядом 
на Святий вечір є оформлення 
святкового куточка в хаті. Тра-

диційно стіл в оселі застеляють 
свіжим сіном або соломою, звер-
ху насипають трохи зерна й пок-
ривають скатертиною, під яку 
кладуть по зубчику часнику, як 
оберіг від хвороб та злих сил.
 На почесному місці в домі по-
винен стояти Дідух — житній, 
пшеничний або вівсяний сніп, 
який символізує урожай та доб-
робут, і є оберегом роду. Також в 
Україні на Різдво прийнято ста-
вити ляльковий вертеп. 
 Вечір 6 січня — напередодні 
Різдва — називають Святим або 
Навечір’ям Різдва Христового. 
Оскільки Різдву передує трива-
лий сорокаденний піст, на стіл 
ставлять 12 ще пісних страв, що 
символізують дванадцять апос-
толів. Усією сім’єю читають мо-
литву.
 Сідати за святковий стіл необ-
хідно з появою першої зірки. Гос-
подар це робить першим, запалює 
різдвяну свічку й благословляє 
вечерю, після чого куштує кутю 

— головну різдвяну страву. Та-
кож на столі обов’язково має сто-
яти узвар. Після куті вже мож-
на переходити до інших страв — 
риби, грибів, борщу, вареників, 
тушкованої капусти, картоплі. 
 Вважається, що на Різдво не 
можна одягати старий або бруд-
ний одяг, працювати по дому, по-
лювати і рибалити, лаятися і сва-
ритися, особливо за столом, від-
мовляти в допомозі.
 У народі також давно поміти-
ли, що якщо на Різдво відлига, то 
весна буде тепла та рання. Якщо 
вдарить мороз, то холодно буде й 
на Водохреща. А безхмарне небо 
і яскравий місяць на ньому — до 
сильних морозів.
 Узагалі Різдво — це тихе сі-
мейне свято, в якому стільки 
тепла, любові, щирості. Ніяке 
інше свято не здатне настільки 
об’єднати людей. У цей день вар-
то побути з рідними, з усіма ді-
литися радістю та побажаннями 
добра і щастя.
 У Києві та в інших населених 
пунктах нашої країни на Різдво 
відбуватиметься чимало незабут-
ніх та яскравих подій — будуть 
відкриті різдвяні містечка, дія-
тимуть ярмарки, проходитимуть 
театралізовані дійства, виставки 
льодових скульптур. Усі ці дійс-
тва можна відвідати всією роди-
ною в рідному для вас місті чи 
селі. ■

ДО СВЯТА

Вечірня зіронька встає
Ніяке інше свято не здатне настільки об’єднати 
людей, як Різдво Христове

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Низькочастотна об-
серваторія Радіоаст-
рономічного інституту 
НАН має вимірюваль-
ні комплекси подібні 
до тих, що розміщені 
на українській арктич-
ній станції «Академік 
Вернадський». Саме 
тому учасники майбут-
ньої 27-ї Української 
антарктичної експеди-
ції пройшли недавно 
восьмиденні навчаль-
но-практичні збори в 
селі Мартове побли-
зу Харкова. «У наших 
широтах в обсерваторії 
вимірюють ті ж пара-
метри атмосфери та 
навколоземного косміч-
ного простору, що й на 
станції, — пояснив ди-
ректор Національного 
антарктичного науко-
вого центру Євген Ди-
кий. — Учені-геофізи-
ки тренувалися оброб-
ляти дані з цифрового 
іонозонда, високочас-
тотних приймачів, ме-
теостанції тощо». 
 Тренування на базі 
інституту цікаве і тим, 
що майбутні полярни-
ки вже зараз можуть ви-
пробувати себе в житті, 
яке відокремлене від 
зовнішнього світу. За-
галом роботу за 15 ти-
сяч кілометрів від рід-
ного дому, коли навко-
ло лише вічна мерзло-
та і зграйки пінгвінів, 
здатний витримати не 
кожен. Тому в Марто-
вому з потенційними 
полярниками працюва-
ли кваліфіковані пси-
хологи та фахівці ін-
ших галузей, що мають 
власний досвід антарк-

тичної зимівлі. «Увесь 
тиждень нас оточува-
ли професіонали своєї 
справи з абсолютно різ-
них сфер, які годинами 
готові розповідати про 
власну діяльність, — 
поділився враженнями 
кандидат на посаду лі-
каря 27-ї УАЕ Василь 
Матковський. — І це 
стосується як менторів, 
так і самих кандидатів. 
Терміни з царини геофі-
зики, метеорології, біо-
логії, впливу кліматич-
них змін стають ближ-
чими, як і самі учасни-
ки. Про історію станції, 
а також проблеми та 
пригоди, які пережили 
члени українських ек-
спедицій, виникає ба-
жання написати кни-
гу».
 Як повідомила прес-

служба НАНЦ, життя 
команди під час зборів 
було організовано за 
канонами і в дусі «Ака-
деміка Вернадського». 
Тут щодня призначали-
ся чергові, всі спробува-
ли себе у якості приби-
ральників і виконавців 
різних господарських 
доручень, а кандидати 
в кухарі демонструва-
ли свої кулінарні здіб-
ності. «Це дуже клас-
но, що вже на зборах 
ми готували різні стра-
ви для майбутніх колег, 
— розповів один iз пре-
тендентів Олег Курус. 
— Так ми змогли поба-
чити, кому що більше 
смакує, а хто не вживає 
певні продукти. Це має 
важливе значення для 
роботи кухаря на стан-
ції та замовлення про-

дуктів на весь рік. Особ-
ливо було приємно, що 
моїм фірмовим «Напо-
леоном» насолоджува-
лися всі».
 Як «УМ» уже пові-
домляла, для відбору 
учасників у зимові Ук-
раїнські антарктичні 
експедиції НАНЦ що-
року проводить відкри-
тий конкурс. Він не має 
жодних обмежень, зок-
рема за віком чи статтю. 
Спробувати свої сили 
може кожен охочий. Го-
ловне — мати відповід-
ну освіту, навички, до-
свід, а також велике ба-
жання працювати на 
крижаному континен-
ті. Бувалі полярники 
кажуть, що з кожної 
зимівлі на південному 
краю світу поверталися 
іншими людьми. ■

У Мартовому поблизу Харкова тренувалися потенційні полярники.
Фото НАНЦ.

❙
❙

ПІДГОТОВКА

На одній хвилі з «Вернадським» 
Майбутні учасники арктичної експедиції провели тренувальні збори

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

 Родзинкою новорічної 
ночі на українському теле-
баченні знову стала глядаць-
ка сегрегація за принципом 
«Хто під якого з президентів 
підніматиме новорічний ке-
лих?». Українці, які мають 
два Різдва і два Нових роки, 
тепер отримали ще й двох но-
ворічних президентів. 
 Сумнівну «традицію», 
нагадаємо, започаткував 31 
грудня 2018 року тодішній 
кандидат на посаду президен-
та Володимир Зеленський, 
виступ якого з рішенням ба-
лотуватися випустив близь-
кий до нього та олігарха Іго-
ря Коломойського телеканал 
«1+1» — замість традиційно-
го вітання на той час діючого 
глави держави Петра Поро-
шенка. 
 Новорічна «війна прези-
дентів» була також помічена 
торік, і ось українські гляда-
чі знову отримали змогу оби-
рати собі президента, разом з 
яким можна побажати дру-
зям щасливого нового року. 
 «Вже другий рік поспіль 
«Прямий» і 5 канал транс-
лювали новорічне приві-
тання Петра Порошенка за-
мість Володимира Зеленсь-
кого. Вони пояснили це тим, 
що нібито не отримали від 
офісу президента трансля-
цію чинного президента Ук-
раїни, — повідомив на загал 
опозиційний до одного з лі-
дерів опозиції «24 канал». — 
Так, у новорічну ніч 5 канал 
завершив показ привітання 
Володимира Зеленського за 
5 хвилин до настання Ново-
го року, а «Прямий» показав 
його відразу після опівночі. 
У привітанні Петра та Мари-
ни Порошенків мовиться про 
роботу їхньої команди, зокре-
ма допомогу військовим, гро-
мадські ініціативи, а також 
дипломатичні зусилля».
 «Українці чудові, від-
криті, добрі. І це не залежить 
від того, хто за кого голосує. 
Ми — громадяни. Одна ве-
лика нація. Дорогі україн-
ці! Давайте увійдемо в 2022-й 
сильними та впевненими. Не-
хай Новий рік буде роком пе-
ремог для країни та кожного 
з вас. Я твердо впевнений: го-
ловні наші з вами перемоги 
ще попереду!» — процитува-
ло Порошенка «Радіо НВ». 
 За їх даними, 5 канал та 
«Прямий» заявили, що офіс 
президента нібито не надав 
їм трансляції новорічної про-
мови Володимира Зеленсько-
го. «Представники каналів 
кажуть, що попередні роки 
також не отримували транс-
ляції промови глави держа-
ви, натомість відео отримува-
ли від колег з інших каналів, 
— продовжив «24 канал». — 
Цікаво, що ще 5 листопада 
медійники, журналісти, гро-
мадські діячі та народні де-
путати створили новий медіа-
холдинг «Вільні Медіа», який 
придбав у Порошенка 100% 
корпоративних прав канала 
«Прямий» та 5 канала. При-
чиною створення медіахол-
дингу був названий антиолі-
гархічний закон, який підпи-
сав 5 листопада президент Во-
лодимир Зеленський».
 Натомість рекордне за 
тривалістю новорічне приві-
тання чинного гаранта Конс-
титуції Володимира Зеленсь-
кого, яке тривало понад 20 
хвилин (!), спричинило не-
абиякий резонанс у соцме-
режах та ЗМІ. Журналісти і 
блогери відзначили «крутиз-

ну» Зеленського, порівняв-
ши його спіч із новорічною 
промовою президента США 
Джозефа Байдена, яка три-
вала всього лише 1,5 хвили-
ни. А також заявили, що на-
ступний новорічний ролик 
Зеленського за своєю вартіс-
тю, мабуть, перевищить бюд-
жет Молдови, але заплатить 
за це марнославство свого лі-
дера кожен громадянин Ук-
раїни. 
 «З такими довгими при-
вітаннями українські прези-
денти до народу ще не звер-
талися, тож Зеленський пос-
тавив рекорд, — повідомило 
«ВВС Україна». — Понад 20 
хвилин Зеленський розпові-
дав про здобутки влади, про 
«надзвичайних людей і гро-
мадян», про олігархів, ціни 
на газ, ринок землі, перемо-
ги українських спортсменів, 
повернення Криму, українсь-
ких ветеранів, військові літа-
ки та українську армію.
 І багатьом такий стиль 
промови справді припав до 
душі. За даними телеканала 
«1+1», лише на ньому звер-
нення президента дивилися 
понад 9 млн людей». 
 «21 хвилина — це дуже 
круто! В сексі!» — процитував 
сайт агенції блогера та політ-
технолога Віталія Чепиногу. 
«Не знаю, на кого були розра-
ховані ті 20 хвилин прези-
дентської промови... Уже на 
четвертій хвилині стало нуд-
но. Вимкнув звук. На 18-й, за 
дві хвилини до Нового року 
ввімкнув і почув про мамині 
котлети, бабусині пиріжки 
і «одну калину», — сказав 
журналіст Віктор Шлінчак. 
— Усі тримали бокали і ду-
мали: «Коли це нарешті за-
кінчиться і дадуть нарешті 
дітям випити сік». «Поди-
вився новорічний виступ Пре-
зидента Зеленського без зву-
ку... Потім окремо прочитав 
виступ. Ну, більш-менш, але 
навіщо так довго? Як людині 
20 хвилин за звичкою трима-
ти в руках келих або рюмку? 
Навіть у найзатятіших фанів 
оратора з’являється думка: 
«Карочє, Скліфасовський», 
– зіронізував журналіст Єв-
ген Кузьменко.
 Ще одна традиційна про-
блема новорічних розва-
жальних передач — засил-
ля російськомовного контен-
ту. «Чому я надаю великого 
значення новорічному ефіру 
наших телеканалів? Бо бага-
торічний досвід телекритика 
дозволяє казати, що саме в цю 
ніч в ефірі найяскравіше про-
являються взаємини влади 
та власників великих телека-
налів. Інтереси громадянсь-
кого суспільства,  держави та 
інші чинники, як правило, 
залишаються при цьому за 
дужками, крім перших пари 
років після Помаранчевої ре-

волюції та Революції гідності. 
Далі знову  наше новорічне 
телебачення віддає «шану» 
лише формулі «піпл хаває», 
— написав сайт «Детектор 
Медіа». 
 Новорічна ніч 2022 року, 
на думку оглядача «Детек-
тор Медіа» Наталії Лигачо-
вої, виявилася особливо зна-
ковою. «Вона була майже су-
цільно російськомовна, ста-
більно українською звучала в 
новорічних шоу лише... рек-
лама та репліки ведучих (на 
«Інтері» й ті вели ефір росій-
ською). Вибачте, але коли на 
найбільш наближеному до 
президента телеканалі «1+1» 
народна артистка України 
Софія Ротару співає росій-
ською — окрім слова «приї-
хали», інших слів у мене не-
має», — написала вона. І до-
дає, що нинішня суцільна ру-
сифікація новорічного ефіру, 
участь уже не лише на «Ін-
тері», а й на інших телека-
налах виконавців, які висту-
пають та навіть постійно жи-
вуть у Росії (як от Світлана 
Лобода), виглядає загрозли-
вою на тлі наростання агре-
сивності Кремля. 
 «Інтер» у концертах орієн-
тувався на пенсійний електо-
рат, який не виїде за кордон, 
куди мріє податися третина 
молоді, що не бачить в умовах 
нинішньої України достой-
них перспектив і не поспішає 
на виборчі дільниці. Молодь 
їде у реформовані країни з со-
ціальними  ліфтами, — на-
писав «Урядовий кур’єр». — 
Головна інтрига концертів 
на «Інтері»: кого з українсь-
ких попвиконавців випи-
шуть з Москви для поважної 
сцени Київського оперного. 
Були всі. Рейтинги не пах-
нуть. Вони смердять. Рекла-
ма «Наш Новый год» — наче 
якась реставрація. Чи контр-
революція? Чи провокація. 
Але без наслідків.
 На думку оглядача, пасіо-
нарії, яких у будь-який час і 
в будь-якому суспільстві не 
більш як 5%, врешті-решт 
домінують, про що свідчать 
наші Майдани, але користа-
ються перемогами не вони. І 
не ми. «Політики в ролі шо-

уменів. Сюр: телеведучий Ра-
бинович на «112» й одночас-
но на «Ньюс ван» у ролі Діда 
Мороза без бороди. Що це — 
свідчення популярності, пла-
тоспроможності чи дефіциту 
«голів, що вміють говорити в 
прямому етері», панове про-
грамні директори і тіньові 
власники каналів? «112», 
«Ньюс ван» озвучували пре-
тензії «Руского православно-
го міра», для яких Революція 
гідності «так називаємая», 
бо вони патріоти українсько-
го Криму і Донбасу, які «билі 
частью СССР». Отака геополі-
тика під час війни», — резю-
мувало видання.
 Але, попри це, влада не 
вбачає проблеми в російсь-
кій інформаційній загрозі, а 
прагне розбудовувати влас-
ну телеімперію. Про що свід-
чать, зокрема, події навко-
ло державного телеканала 
«Дом». «Цей канал зараз не 
лише пропагандистський, а 
й російськомовний, оскільки 
нам розповідали, що, руйну-
ючи іномовлення, створюють 
телеканал для окупованих 
Росією територій, де люди, 
мовляв, звикли споживати 
контент російською, — пові-
домив «Детектор Медіа», 
ставлячи риторичне питан-
ня. — Зараз «Дом» хочуть 
зробити російськомовним, 
але остаточного рішення, 
яким чином чи то обійти за-
кон про мовні квоти для за-
гальнонаціональних ук-
раїнських телеканалів, чи то 
змінити (!) закон, у влади не-
має. Олігархи, в яких щодо 
зменшення квот української 
мови інтереси з владою абсо-
лютно збігаються, демонс-
трують президентській ко-
манді свою підтримку щодо 
можливих дій в цьому на-
прямку?»
 Однак усі ці проблеми 
важко вгадати під товстим 
шаром конфетті на прези-
дентській ялинці, оскільки 
влада, занепокоєна втратою 
свого рейтингу, намагається 
відновити його будь-якою ці-
ною. Від загрози державного 
суверенітету до просто зіпсо-
ваного настрою українців у 
новорічну ніч. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС 

Конфетті і «війна 
президентів» 
Журналісти кепкують із рекордного новорічного вітання 
президента Зеленського і б’ють 
на сполох з приводу засилля російського контенту 
на наших екранах

■

Засилля російщини на українських новорічних телеканалах — це 
вже свого роду тренд, який не може здолати навіть війна на сході.
Фото з сайту vgorode.ua.
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НЕДОВІРА

Похід на 
Мамая
Звільнити Полтавського 
міського голову за 
проросiйськi висловлювання 
поки що не вдалося 
Ганна ЯРОШЕНКО

 Про дострокове припинення повноважень 
міського голови Олександра Мамая — таким 
було перше питання, винесене на 11-ту поза-
чергову сесію Полтавської міської ради ще 
перед Новим роком. Скликання сесії та вис-
ловлення недовіри голові Полтавської тери-
торіальної громади ініціювала громадська 
спілка «Координаційна рада громадських ор-
ганізацій учасників АТО». Усе через сумно-
звісне висловлювання Олександра Мамая в 
ефірі телеканала «НАШ». «Мені здається, що 
в нас сьогодні… воюють дві наддержави — Спо-
лучені Штати Америки й Росія. Дуже прикро, 
що йде брат на брата», — зокрема сказав він. 
 На сесію завітали учасники російсько-ук-
раїнської війни. «Ми прийшли сюди, щоб під-
твердити: наші вимоги незмінні. Містом не 
повинна керувати людина, яка має антиук-
раїнську позицію, виступ якої на телебаченні, 
по суті, є прямим запрошенням ворога сюди, 
до Полтави, — заявив один із них — Тарас Ле-
люх. — Також наполягаємо на ухваленні Вер-
ховною Радою України закону щодо встанов-
лення кримінальної відповідальності за кола-
бораціонізм».
 Із самого початку стало зрозуміло, що від-
сторонити голову Полтавської міської ради з 
посади не вдасться, адже на сесії зареєструва-
лися всього 24 депутати з 42 — представники 
партії «За майбутнє» та «Партії простих людей 
Сергія Капліна» на її засідання не з’явилися. 
Для припинення ж повноважень міського го-
лови потрібно принаймні дві третини голосів 
депутатів. Утiм ті народні обранці, які поділя-
ють позицію ветеранського руху і прийшли на 
сесію, були налаштовані рішуче. 
 «Коли міський голова отак висловлюєть-
ся в засобах масової інформації під час війни 
з нашим північним сусідом, це дає тому по-
сил, що ми готові зустріти його отут із квіта-
ми. Такого не має бути в українському місті 
Полтава. Поїдьте хоч раз на передову й по-
дивіться, хто з ким там воює, — порадив де-
путат міської ради Сергій Іващенко. — За 
час каденції Олександра Мамая розвал в об-
ласному центрі досяг свого максимуму. Тож 
чим раніше ми звільнимо від володарюван-
ня Олександра Федоровича наше місто, тим 
менше потрібно буде часу, ресурсів і сил для 
його відновлення». 
 «Ви бачили вакханалію в російських 
медіа після висловлювань Олександра Ма-
мая, а також нардепа Іллі Киви — вся стріч-
ка новин була «залита» оцими горе-заявами, 
— додав учасник російсько-української вій-
ни, депутат міської ради Юліан Матвійчук. 
— І, безперечно, то був величезний сигнал, 
що тут, у Полтаві, чекають на росіян. Затям-
те: Володимир Путін не захопив жодного міс-
та, де його не підтримали на рівні керівниц-
тва. І там, де сталося подібне, це завжди не-
сло велике горе. І взагалі, про яке майбутнє 
Полтави можна говорити, якщо вона пере-
творилася на руїну? Тому ми порушуємо пи-
тання про дострокове припинення повнова-
жень полтавського міського голови».
 23 депутати дружно проголосували за 
усунення Олександра Мамая з посади місь-
кого голови, один бюлетень визнали недійс-
ним. Сам Олександр Федорович від участі в 
голосуванні відмовився.
 Юрій Бражник, депутат мiської ради, по-
дякував усім, хто прийшов на сесію й висло-
вив свою думку про те, що ворога в Полтаві 
точно не чекають. «І хочу резюмувати, що 
сьогодні покладений початок кінця пануван-
ня Олександра Мамая», — наголосив насам-
кінець депутат міської ради.
 Нагадаємо, за минулої каденції Олексан-
дру Мамаю також висловлювали недовіру й 
таки домоглися його усунення з посади місь-
кого голови — тоді «за» проголосували 29 де-
путатів. ■

■
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Новий 2022 рік безтурботні обивателі 
зустріли гучними феєрверками, не 
переймаючись тим, що найближчим 
часом гучні вибухи можуть виклика-
ти зовсім не радісний настрій. Україна 
та Європа ввійшли в 2022 рік у стані 
непевності стосовно того, як він за-
кінчиться. 

Президенти Росії та США 
обговорили гарантії безпеки 
 30 грудня відбулися другі за ос-
танній місяць переговори президен-
тів США та Росії. Джо Байден кіль-
ка разів повторив під час 50-хвилин-
ної розмови, що потрібно зробити 
все, аби не допустити ядерної війни, 
а також застеріг Путіна «широкомас-
штабними санкціями» у випадку втор-
гнення Росії в Україну. 
 Москва розірве відносини з Захо-
дом, якщо США та їхні європейські со-
юзники запровадять нові санкції про-
ти Росії, відповів Володимир Путін у 
відповідь на попередження Байдена. 
Російський президент повторив, що 
Москва відчуває загрозу розширення 
НАТО на Схід і зробить рішучі кро-
ки, якщо ударна зброя США буде роз-
міщена поблизу її кордонів. 
 «Боюся, що вторгнення Путіна дуже 
ймовірне», — застеріг голова Комісії 
розвідки Палати представників Конг-
ресу США Адам Шифф після розмови 
президентів США та Росії. «Я думаю, 
що його можуть стримати лише санкції 
такого рівня, якого Росія ще не бачила, 
і це саме те, що нам потрібно зробити з 
нашими союзниками, — сказав Шифф 
2 січня в ефірі телеканала CBS. — Наші 
союзники повинні бути в цій справі рі-
шучі й мати одну позицію, а Росія по-
винна зрозуміти, що ми — єдині». Він 
додав, що Росія має знати: якщо здійс-
нить вторгнення, то наблизить до себе 
НАТО, а не посуне його від своїх кор-
донів. «Ми скеруємо більше сил НАТО 
поблизу Росії. Це буде протилежний 
ефект до того, що його намагається до-
сягнути Путін», — додав американсь-
кий політик. Адам Шифф вважає, що, 
аби відлякати Росію, необхідні «дуже 
потужні санкції». Він уточнив, що най-
важливішими будуть санкції щодо від-
повідних галузей, але слід також поду-
мати про санкції, накладені особисто 
на Путіна.
 Водночас група з 24 колишніх спів-
робітників органів національної без-
пеки США та експертів по Росії випус-
тила заяву, яка закликає президента 
Джозефа Байдена негайно і публіч-
но викласти перелік засобів покаран-
ня, що його зазнає Росія у випадку но-
вих військових дій проти України. Як 
повідомляє Associated Press, до чис-
ла підписантів входять кілька висо-
ких чиновників, які працювали в ад-
міністраціях Барака Обами, Джорджа 
Буша-молодшого та Білла Клінтона. 
Зокрема, заяву підписали кілька ко-
лишніх послів США, серед яких Де-
ніел Фрід (експосол у Польщі, який 
був і головним радником зі Східної Єв-
ропи при президентах Обамі, Буші-мо-
лодшому та Клінтоні), експосол США 
в Росії Майкл Макфол (він працював 
послом США в Росії в 2012—2014 рр., 
а до цього був помічником президен-
та Обами, «архітектором» «переза-
вантаження» відносин iз Москвою) та 
Олександр Вершбоу, а також колишні 
посланці в Україні Стівен Пайфер та 
Джон Хербст. Заява була зроблена піс-
ля телефонних переговорів між прези-
дентами Байденом та Путіним.
 «В ідеалі контури цих санкцій ма-
ють бути передані Москві вже зараз, 
щоб Кремль мав чітке уявлення про 
масштаби економічного удару, з яким 
він зіткнеться», — йдеться в заяві аме-
риканських експертів.
 Німецькі ЗМІ сходяться на дум-
ці, що розмова Байдена і Путіна ста-
ла успіхом Кремля. «Він досяг того, 
чого хотів, зосередив увагу на собі», — 
пише газета «Зюддойче Цайтунг». За 
словами автора тексту, основним ме-
седжем, якого досяг Путін, є «США 
і Росія вирішують, що відбуваєть-
ся у світі», ігноруючи думку Європи. 

Путін хоче, щоб європейці стали «па-
сивними глядачами». 

Байден поговорив iз Зеленським про 
мир у Європі 
 Президент США повідомив пре-
зиденту України про свої переговори 
з Путіним лише через три дні. Теле-
фонна розмова Джо Байдена і Володи-
мира Зеленського відбулася ввечері 2 
січня. Байден укотре повідомив, що 
США та їхні союзники «рішуче від-
повідатимуть», якщо Росія здійснить 
вторгнення в Україну. Володимир Зе-
ленський повідомив, що обговорив з 
Джо Байденом питання, пов’язані зі 
збереженням миру в Європі та недопу-
щення подальшої ескалації. Зеленсь-
кий подякував американській сто-
роні за «непохитну підтримку» і до-
дав, що розмова з Байденом «свідчить 
про особливий характер наших відно-
син». «Сьогодні йдеться про майбут-
нє не лише України, а й європейської 
безпеки та світового порядку, засно-
ваного на правилах та демократичних 
цінностях», — наголосив Зеленський 
у розмові з очільником Білого дому, 
яка тривала понад півтори години.
 Колишній міністр закордонних 
справ Володимир Огризко (2007—
2009 рр.) позитивно оцінив телефон-
ну розмову між президентами Украї-
ни та США. За його словами, це од-
нозначно піде на користь зниженню 
градуса політичної та військової на-
пруги, яка останнім часом спостері-
гається між Україною та Росією. Вод-
ночас ексочільник МЗС наголосив на 
тому, що «рішуча відповідь» у ви гляді 
санкцій, яку США та їхні союзники 
обіцяють Росії в разі вторгнення в Ук-
раїну, може бути запізнілою.
 «У цьому полягає трагедія сучасно-
го Заходу. Він не хоче зрозуміти, що, 
допомагаючи Україні, допомагає сам 
собі. Адже, якщо впаде Україна, то впа-
де й Захід. І це повинна розуміти полі-
тична еліта західних країн. На преве-
ликий жаль, поки що цього не видно», 
— сказав в інтерв’ю «Радіо «Свобода» 
Володимир Огризко. Він переконаний, 
що санкції, які Захід погрожує наклас-
ти на Росію в разі вторгнення, — це інс-
трументи, якими можна «втихомири-
ти» Росію вже нині. Йдеться передусім 
про економічні (відімкнення від світо-
вої банківської системи) та паливні 
(ембарго на нафту та газ).

Глава дипломатії ЄС відвідує 
Донбас і Київ
 Офіційний Брюссель також відчу-
ває, що є «третім зайвим» у перегово-
рах США і Росії про Україну. І перша 
закордонна поїздка глави дипломатії 
ЄС Жозепа Борреля у 2022 році саме в 
Україну відбувається невипадково. 
 Верховний представник Євросою-
зу із зовнішньої та безпекової полі-
тики пан Боррель у ході візиту в Ук-
раїну 4-6 січня відвідає Донбас та 
лінію зіткнення з тимчасово непід-
контрольними українському уряду 
регіонами. Під час поїздки його суп-
роводжує міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба, повідом-
ляє Європейська зовнішньополітич-
на служба. «Його перша закордонна 
поїздка цього року підкреслює рішу-
чу підтримку ЄС суверенітету та те-
риторіальної цілісності України в той 
час, коли країна стикається з нарощу-
ванням військ та гібридними діями 
Росії», йдеться у повідомленні. Піс-
ля візиту на Донбас Боррель відвідає 
Київ, де зустрінеться з представника-
ми української влади.

Польща не залишиться осторонь
 Тим часом Польща на найближ-
чий рік очолила Організацію безпеки 
і співробітництва в Європі. Офіцій-
но від 1 січня 2022 року роботою цієї 
організації керує очільник польсь-
кої дипломатії Збігнєв Рау. Варшава 
хоче використовувати ОБСЄ як фо-
рум діалогу про найважливіші гло-
бальні виклики. Віцеміністр закор-
донних справ Польщі Марцін Пши-
дач в ефірі Першого канала Поль-
ського радіо повідомив, що справа 
України переважатиме під час поль-
ської президентури в організації. Він 
висловив надію, що Росія буде гото-
ва вести переговори не лише про кон-
флікт на Донбасі, а й також на тему 
анексії Криму. 
 ОБСЄ об’єднує 57 держав, і не 
лише Європи. Членами ОБСЄ, зокре-
ма, є Сполучені Штати, Канада та дер-
жави Центральної Азії. Лукаш Ясіна 
визнав, що хоча ОБСЄ не може вводи-
ти санкцій, її перевагою є те, що вона 
об’єднує практично всі країни, які 
відіграють важливу роль у Європі. 
Додатково ОБСЄ може ініціювати 
спостережні місії. Речник Міністерс-
тва закордонних справ попередив: у 
зв’язку з польським головуванням 
міністр Збігнєв Рау здійснить багато 
закордонних візитів. 13 січня у штаб-
квартирі ОБСЄ у Відні глава дипло-
матії представить пріоритети дій Вар-
шави. Польського міністра запрошено 
до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, 
а також до Києва та Москви.

Головування Німеччини в G7
 2022 року Німеччина перебрала на 
себе головування у Великій сімці. Се-
ред головних тем — боротьба з пан-
демією та захист клімату. Але й від-
носини з Китаєм та Росією будуть на 
порядку денному. Зараз Велика сім-
ка передусім говорить про великі 
політичні теми, які можна виріши-
ти лише спільно. Багато з того, щодо 
чого велися розмови й переговори під 
час головування у Великій сімці Ве-
ликої Британії 2021 року, буде про-
довжено в новому році вже під го-
ловуванням Німеччини. Ситуація 
навколо України була одним з пріо-
ритетів Британії. Ще не відомо, чи за-
лишиться вона такою на час німець-
кого головування. 
 «Велика сімка» пригрозила Моск-
ві «масштабними наслідками» в разі 
нападу на Україну. «Будь-яке пору-
шення територіальної цілісності Ук-
раїни матиме високу ціну, і ми говори-
тимемо з нашими європейськими пар-
тнерами та трансатлантичними союз-
никами однин голосом», — наголосив 

Олаф Шольц у Бундестазі, повторив-
ши таким чином слова його попере-
дниці на канцлерській  посаді Ангели 
Меркель.
 Але німецький канцлер хоче й 
надалі робити ставку на перегово-
ри. Олаф Шольц має намір узяти під 
особистий контроль відносини Бер-
ліна та Москви. Про це повідомила 
у понеділок, 3 січня, німецька газе-
та «Більд». За її даними, глава уря-
ду ФРН розраховує на «якісно новий 
старт» у відносинах двох країн. Ви-
дання запевняє, що вже ведеться під-
готовка до зустрічі Шольца та прези-
дента РФ Володимира Путіна. Рад-
ник канцлера ФРН Єнс Плетнер «уже 
протягом двох тижнів готує» ці пере-
говори, які можуть відбутися в січ-
ні, пише «Більд». При цьо му Берлін 
насамперед хвилюють постачання 
російського газу, а також загострен-
ня ситуації на кордоні РФ та України, 
зазначає видання. 
 А тим часом міністерка закордон-
них справ ФРН Анналена Бербок ви-
рушила 5 січня до Вашингтона для 
переговорів із держсекретарем США 
Ентоні Блінкеном. Однією з тем обго-
ворення, як повідомив у понеділок, 3 
січня, представник МЗС Німеччини, 
стане ситуація навколо України.
 У свою чергу, офіційний пред-
ставник уряду ФРН Штеффен Хебеш-
трайт поінформував, що ще до кінця 
тижня радник канцлера ФРН Олафа 
Шольца із зовнішньополітичних пи-
тань і його французький колега зуст-
рінуться з представником російської 
сторони. Точної дати та місця Хебе-
штрайт наразі не назвав. За його сло-
вами, представники ФРН та Франції 
до кінця тижня також запланували 
переговори з українським урядом. У 
понеділок російська інформагенція 
«Інтерфакс» iз посиланням на влас-
ні джерела уточнила, що зустріч від-
будеться 6 січня у Москві, де заступ-
ник голови адміністрації президента 
РФ Дмитро Козак прийматиме колег 
Йенса Пльот нера з ФРН та Еманнуе-
ля Бонна з Франції. ■

Байден і Путін обмінялися погрозами. ❙

ДО РЕЧІ

Франція на шість місяців очолила 
Раду ЄС 

 1 січня 2022 року Франція розпочала своє шес-
тимісячне головування в Раді Європейського Сою-
зу. Протягом попередніх пів року це завдання вико-
нувала Словенія. Головування збігається з прези-
дентськими виборами, які у Франції заплановано на 
квітень, та парламентськими, що мають відбутися в 
червні. Проведення цих виборів може вплинути на 
роботу Ради ЄС впродовж найближчого півріччя.

■

ПЕРСПЕКТИВИ

«Якщо впаде Україна, то 
впаде й Захід»
Україна та Європа входять у Новий рік у стані непевності за своє майбутнє

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Новий рік приніс у торбі громадянам Ук-
раїни нові фінансові обмеження. Влада, 
декларуючи підтримку своїх громадян 
та виплачуючи тисячу від президента, 
іншою рукою суттєво піднімає податки 
та розв’язує руки фіскалам, які стежити-
муть за кожним кроком платників. 

Касові апарати і кури на вагу золота
 Найбільше змін із Нового року випа-
ло на фізичних осіб-підприємців. Так, 
уже з першого січня обов’язковими 
для всіх стали касові апарати: всіх під-
приємців зобов’язали застосовувати ці 
прилади при проведенні розрахунків. 
Зміни зачепили як офлайн, так і он-
лайн форми торгівлі, в тому числі й ін-
тернет-магазини. Таким чином, за за-
думом влади, обсяг тіньових операцій 
скоротиться, а детінізовану частину 
ринку займе легальний бізнес. 
 Також влада збільшила податко-
ве навантаження. Із початку року на-
були чинності зміни до Податково-
го кодексу України щодо нерезиден-
тів країни. Відповідно до них, людей, 
які реалізують електронні послуги на 
території України, але проживають в 
іншій країні, зобов’яжуть зареєструва-
тися тут платниками ПДВ та сплачу-
вати його за ставкою 20% від вартості 
реалізованих тут послуг. Нерезиденти 
мають змогу сплачувати податок у ва-
люті з-за кордону.
 Зміни зачеплять і контрольовані іно-
земні компанії: у перехідних положен-
нях Податкового кодексу є норма про 
незастосування у 2023 році штрафних 
санкцій за помилки у звітності щодо 
цих компаній за 2022 рік. При цьому 
звітність про контрольовані іноземні 
компанії та надання податкової інфор-
мації стануть новою реальністю.
 Стає прозорою інформація про тих, 
хто не сплачує податки: на відкритих 
ресурсах можна буде довідатися не 
лише про громадян, які не сплатили 
податки, а й про керівників компаній. 
І якщо компанія протягом 240 днів не 
погасить податковий борг, сума якого 
понад 1 млн грн, директор може мати 
проблеми при виїзді за кордон.
 Із нового року фермерські госпо-
дарства втратили частину пільг: виро-
щування курей та інших птахів виклю-
чили з переліку видів діяльності, яки-
ми можна займатися на спрощеній сис-
темі оподаткування.
 Також анульовано податкову пільгу 
для доходів громадян від продажу са-
мостійно вирощеної сільгосппродук-
ції. Неоподатковуваний річний дохід 
від вирощених продуктів сільського 
господарства обмежили 12 мінімаль-
ними зарплатами, що становить близь-
ко 80 тис. грн.
 У 2022 році продовжуватиметься 
тенденція дорожчання акцизів на ал-
коголь, тютюн, бензин. Така ситуа-
ція може призвести до зростання цін 
на інші товари, що може прискорити і 
без того високу інфляцію.
 Очікуються зміни і на ринку неру-
хомості. Влада планує боротися зі спе-
кулянтами, а тому сума доходу при 
продажу третього та більше об’єкта не-
рухомості зменшиться на суму понесе-
них витрат, а ставка податку з доходів 
громадян складе 18%.

Плата для «незабанених» 
 Із Нового року в Україні запровад-
жено скандальний «податок на «Гугл». 
Відтак доступ українців до мережевих 
послуг у вигляді книг, реклами, філь-
мів, відео, аудіо, азартних ігор, фото-
графій та іншого непіратського кон-
тенту подорожчав на 20%. Для краї-
ни, яка пообіцяла боротися із зловжи-
ваннями щодо авторського контенту, 
— крок такий собі... 
 Відтак Facebook, Netflix, Youtube, 
Booking тощо під час продажу своїх 
послуг клієнтам також нараховува-
тимуть податок на додану вартість за 
національною шкалою оподаткуван-
ня. У нас ця ставка становить 20%. Те-
пер кожен українець, який придбає па-
кет для перегляду фільмів, наприклад 
на Netflix, має до ціни послуги дода-
ти ще 20%. Те саме при оплаті послуг 

Youtube та інших мережевих цифро-
вих гігантів.
 Але при цьому фінансово постраж-
дають не лише шанувальники серіалів, 
які хочуть фінансово підтримати ви-
робників легального контенту і праг-
нуть жити за європейськими прави-
лами, не користуючись незаконними 
сайтами. Так, при отриманні посилки 
у вигляді товару, купленого за кордо-
ном — переважно на платформах відо-
мих світових інтернет-магазинів, ко-
жен українець повинен заплатити в 
ціні товару ПДВ у розмірі 20% на суму 
посилки, що перевищує 100 євро. Крім 
цього, нараховується ще й мито в роз-
мірі 10%. Тут планка задекларованої 
вартості посилки вища — 150 євро, 
зате податок нараховується на суму з 
уже накрученим ПДВ.
 Як порахував один із сайтів, за вар-
тості посилки в 120 євро податкові 
відрахування для покупця становити-
муть 4 євро, за вартості в 170 євро — 
вже 16,4... Сам податок теж нарахо-
вується подвійно, це може бути кла-
сичний ПДВ, а може, й сурогатний 
податок на прибуток. Таким чином, у 
деяких випадках податок платитиме 
споживач, а у деяких — продавець зі 
своїх доходів.
 Таким чином, влада оподатковує 
доступ українців до мережевих послуг 
у вигляді книг, реклами, фільмів, ві-
део, аудіо, азартних ігор, фотографій. 
Зе-команда вважає, що таким чином 
Державний бюджет поповниться на 3 
млрд грн на рік. 

Купуєш авто? Поясни це податківцям! 
 Окрім підвищення податків, влада 
з Нового року жорсткіше стежитиме за 
доходами громадян. Запроваджено не-
прямі методи податкового контролю, 
які допоможуть виявити, хто з україн-
ців живе не по кишені. 
 Йдеться про комплекс заходів, який 
має допомогти податківцям знайти 
тих, хто витрачає більше, ніж офіцій-
но заробляє, і зобов’язати їх таки спла-
тити податок. Якщо сьогодні, маючи 
заощадження, ви можете здійснювати 
покупки на велику суму — автомобіль, 
нерухомість, коштовності, то з вересня 
2022 року на таку покупку, як планує 
влада, мусить звернути увагу подат-
кова. Обов’язок покупця — пояснити 
джерела надходження коштів. І якщо 
він не зможе це зробити, то буде змуше-

ний заплатити додатковий податок. 
 Сьогодні законопроєкт про непрямі 
методи податкового контролю перебуває 
у стані розробки Кабінетом Міністрів — і 
наразі невідомо, як влада адмініструва-
тиме його. Скажімо, якими будуть став-
ки податку, їх градація і як саме відсте-
жуватимуть інформацію про витрати 
громадян. Передбачається, що, ймовір-
но, буде запроваджено ціновий ценз, 
при якому в разі купівлі понад якусь 
суму продавець буде зобов’язаний узя-
ти дані покупця і передати їх до податко-
вої. Утім фіскали планують йти далі — 
і розглядають можливість зобов’язати 
українців при великих покупках нада-
вати продавцю копію ідентифікаційно-
го коду, а той має повідомити ці дані до 
фіскальних органів. 
 При цьому під непрямий податко-
вий контроль не потраплятимуть за-
декларовані, а також придбані раніше 
дрібні активи — 400 тисяч гривень, 
житлова нерухомість площею до 120 
кв. метрів, один автомобіль. 

Перевірять із 1995 року
 Нещодавно значного резонансу на-
була заява міністра фінансів Сергія 
Марченка про те, що влада готує зако-
нопроєкт, за яким після завершення 
періоду нульового декларування влада 
перевірить усі доходи українців, почи-
наючи з 1995 року. Для цього по квар-
тирах, мов ляв, пройдеться податковий 
спецназ.
 «Усі мають розуміти, що за деклару-
ванням мають одразу йти непрямі мето-
ди оподаткування. Ми зараз розробляє-
мо відповідний законопроєкт, ми вже 
фактично маємо готовий концепт», — 
сказав Сергій Марченко, пояснивши, 
що непрямі методи оподаткування пе-
редбачають після податкової амністії 
проведення «податкової оцінки опера-
цій фіз осіб». Йдеться про придбання 
об’єктів нерухомості чи дорогих речей 
без задекларованих доходів.
 «Якщо є факт купівлі великого 
об’єкта нерухомості, а задекларова-
них доходів немає і амністію людина 
не проходила, тобто вона не показала 
своїх реальних доходів, з яких чомусь 
не були сплачені податки... Наслідком 
цього буде те, що податкова має дона-
рахувати суму несплачених податків», 
— зазначив голова відомства. За його 
словами, несплачені податки буде до-
нараховано не на всю вартість покуп-

ки, а на різницю між задекларовани-
ми доходами та вартістю придбання. І 
жодного терміну позовної давності: пе-
ревірять усіх з 1995 року.
 При цьому влада аж ніяк не пояс-
нює, чому її ретроспективний погляд 
сягає саме 1995 року, коли доходи ук-
раїнців вимірювалися навіть не в на-
ціональній валюті, а в купонокарбо-
ванцях і все населення, включаючи не-
заможних, було мільйонерами. А тому, 
якщо влада зуміє придумати якусь до-
тепну схему донарахування податків, 
вона може серйозно поставити своїх 
співвітчизників «на лічильник». 
 Головна мета цих нововведень — зму-
сити працювати на економіку заощад-
ження українців, які вони тримають у 
«банках». Літрових... За підрахунками 
голови Національного банку України 
Кирила Шевченка, ця сума становить 
близько 35 млрд доларів. Ідея мініст-
ра Марченка збігається з прописаним у 
меморандумі з МВФ зобов’язанням до 
1 грудня 2021 року сформувати «спе-
ціальний підрозділ ДПС, який аналі-
зуватиме податкову поведінку індиві-
дуальних платників податків з висо-
кими рівнями стану, щоб мінімізувати 
комплаєнс-ризики, властиві цій групі 
платників податків». А тому ризик, що 
податковий спецназ пройде по наших 
квартирах, є доволі високим. Особли-
во, враховуючи, що коштів від МВФ 
нам потрібно все більше. 
 Експерти, втім, заспокоюють, що 
новостворений спецпідрозділ ДПС дія-
тиме за аналогією з відділом великих 
платників податків: у його поле зору 
насамперед потраплять індивідуаль-
ні платники податків, статки яких пе-
ревищують 50 млн євро. Хоча ніхто не 
може гарантувати, що під час роботи 
критерії не будуть знижені — і статки 
українців не перевірятимуть, скажі-
мо, за скаргами сусідів. Чи політичних 
опонентів. Чи тих, хто критично висло-
вився проти влади... У нашій державі з 
нерозвинутою демократією такий виб-
ірковий підхід може мати вкрай нега-
тивні наслідки — і не лише фіскально-
го плану. ■

НАШІ ГРОШІ

Податки під ялинку
Із 1 січня 2022 року українців «порадували» нові 
правила для торгівлі в інтернеті, обмеження на мережеві 
послуги та жорстке стеження за доходами громадян

■

Українці, які в 2022 році робитимуть дорогі покупки, автоматично підпадатимуть 
під непрямі методи податкового контролю.
Фотоз сайту mercedes-benz-kiev.com.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Більша мінімалка —
 вищі податки 

 Від 1 січня розмір мінімальної зарплати 
складатиме 6,5 тис. гривень. Прожитковий міні-
мум складатиме 2 тис. 393 гривні. Відповідний 
рівень цих двох базових величин був встановле-
ний ухваленим на 2022 рік Державним бюдже-
том. Відповідно до цього будуть збільшені єди-
ний соціальний внесок та єдиний податок. 
 Через підвищення мінімальної зарплати 
зросте податок на нерухомість. Загальна ставка 
для всієї країни — не більш ніж 1,5% від міні-
мальної зарплати за кожен квадратний метр, 
тобто зайвий «квадрат» обійдеться в 97,50 грн. 
Податок накладають на ту площу, яка переви-
щуює «норму» — 60 кв. м для квартири та 120 
кв. м — для приватного будинку.
 Крім того, для підприємців від 1 січня змі-
ниться розмір сплати єдиного соціального внес-
ку та єдиного податку, на рівень яких вплива-
ють розмір мінімальної заробітної плати та про-
житкового мінімуму.Так, для ФОП 1-ї групи ЄСВ 
від 1 січня становитиме 1 тис. 430 гривень; єди-
ний податок — 248,1 грн — не більше 10% від 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
станом на 1 січня 2022.
 Для ФОП 2-ї групи ЄСВ становитиме 1 тис. 
430 гривень; єдиний податок — 1 тис. 300 гри-
вень — 20% від мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої Законом на 1 січня 2022 року. 
Для ФОП 3-ї групи ЄСВ становитиме 1 тис. 430 
гривень; єдиний податок — 5% доходу, або 3% 
доходу та ПДВ.

ДО РЕЧІ

 Загадка курсу
 Інвестиційні компанії, банкіри та експерти 
прог нозують середній курс гривні до долара на 
кінець 2022 року на рівні від 27,3 до 28,2 гри-
вень. 
 Банкіри очікують, що в 2022 році на курс ва-
лют активно впливатимуть сезонні фактори, зок-
рема закупівля газу до сховищ, наповнення за-
пасів добрива та пального. Перебої на цьому 
шляху можуть відхилити курсове значення біль-
ше від норми — до 29,5 гривні за долар і вище.

■

■
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Уже кілька днів в Україні діють 
норми скандального ресурсно-
го закону 5600, який буцімто 
був спрямований проти олігар-
хів, але насправді містить нор-
ми, що вплинуть на всіх без ви-
нятку українців. Скажімо, тих, 
хто продає чи купує житло, 
надає послуги іншим людям чи 
просто споживає їх. 

Податкова: пийте якісне... 
 Один із напрямів закону — 
боротьба зі шкідливими звич-
ками українців: новий доку-
мент підвищує всі ставки ак-
цизів на алкоголь на 5%. Та-
ким чином перед виробником 
або експортером постає питан-
ня: перекласти ці відсотки на 
гаманець покупця, збіль-
шивши ціну свого товару, чи 
зменшити власний прибуток. 
Утім, як передбачають екс-
перти, спиртне у вітчизняних 
магазинах подорожчає. 
 Проте не все — закон пере-
дбачає розширити перелік ал-
когольної продукції, що не під-
лягає маркуванню марками 
акцизного податку. Мова про 
натуральні вина без додавання 
спирту, міцність яких не пере-
вищує 15%. «Йдеться, зокре-
ма, про звичайні (неігристі) 
вина та зброджені напої, фак-
тична міцність яких вища за 
1,2% об’ємних одиниць ети-
лового спирту, але не вища за 
15%. За умови, що етиловий 
спирт, який міститься в гото-
вому продукті, має повністю 
ферментне походження», — 
пояснили в податковій. Інши-
ми словами, пільги отримають 
виробники якісних спиртних 
напоїв, на відміну від продав-
ців шмурдяку. 
 На сьогодні маркуван-
ню акцизними марками під-
лягають усі алкогольні напої, 
які реалізуються в Україні, з 

вмістом спирту етилового по-
над 8,5% об’ємних одиниць.
 Цікаво, що торік імпорт 
ігристих вин до України у гро-
шовому вимірі становив 54,7 
млн доларів — це на 44% біль-
ше порівняно з аналогічним 
показником попереднього ро-
ку і в 2,6 раза більше проти 
показника 5 років тому. Екс-
перти асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу» пояс-
нюють це зниженням обсягів 
виробництва українських вин 
на 39% за останні п’ять років. 
При цьому основними поста-
чальниками ігристих вин в 
Україну є Італія, Франція, Іс-
панія, Німеччина та Грузія.

Податок на продане житло 
 Ще одна важлива зміна 
— податок з продажу неру-
хомості. Наразі дохід від про-
дажу одного об’єкта на рік не 
оподатковується, а продаж 
другого і наступних оподат-
ковується за ставкою 5%. Це 
дозволяє забудовникам оп-
тимізувати витрати, продаю-
чи квартири фізичним, а не 
юридичним особам.
 Ресурсний закон має за-
крити цю можливість. Від-
повідно до нього, дохід від 
продажу третього та наступ-
них об’єктів нерухомості, про-
даних фізичною особою за рік, 
має оподатковуватися за стан-

дартною ставкою — 18%.
 До другого читання проєк-
ту цю норму пом’якшили: те-
пер сплачувати 18% податку 
доведеться не з усієї суми, от-
риманої від продажу нерухо-
мості, а лише з різниці між су-
мою продажу та ціною, за яку 
нерухомість перейшла до про-
давця.
 Оподаткуванню підля-
гають угоди, які передбача-
ють перехід права власності 
на житловий будинок чи його 
частину, квартиру чи її час-
тину, а також кімнату, га-
раж, садовий будинок та гос-
подарські споруди, землю під 
ними, земельну ділянку.

ФОП: аналітика дешевша 
за картоплю
 З початком 2022 року всі 
фізичні особи-підприємці, які 
проводять розрахункові опера-
ції, мають користуватися касо-
вими апаратами. Йдеться про 
бізнес, який отримує гроші 
від кінцевих покупців у фор-
мі готівки, жетонів, талонів 
або розрахунків з використан-
ням банківських карток та ін-
ших платіжних систем, здійс-
нює розрахункові операції.
 Як пояснили експерти, якщо 
особа купить кілограм картоплі 
у ФОПа та проведе безготівко-
вий розрахунок, це буде розра-
хункова операція. Але якщо 

компанія замовить послугу з 
дослідження ринку картоплі 
у ФОПа, це не вважатиметь-
ся розрахунковою операцією, 
бо оплата буде здійснюватися у 
вигляді банківського переказу 
за реквізитами і відповідно до 
акта виконаних робіт.
 В Україні зареєстровано 
близько 2 млн ФОПів, з яких 
1,5 млн працюють за спроще-
ною системою оподаткуван-
ня. За оцінками ДПС, касо-
вий апарат знадобиться 10% 
або 150 тис. підприємців, з 
яких понад 50 тис. уже ви-
користовують РРО. При цьо-
му сума штрафу за порушен-
ня залежить від кількості не-
законних розрахунково-касо-
вих операцій: перша — 100% 
від суми чеку, друга та наступ-
ні — 150%. ■

«Забувши» видати клієнтові чек, підприємець може позбутися 
значної частини денної виручки.
Фото з сайту eimg.pravda.com.

❙
❙
❙

СОЦСТАНДАРТИ 

Пенсії 
по-новому 
У 2022 році зросте 
мінімальна зарплата 
та пенсійні виплати 
деяким категоріям 
українців

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Початок нинішнього року, 
як передбачають аналітики, 
відзначиться черговим ета-
пом подорожчання цілої низ-
ки товарів. Пов’язано це пе-
редусім із зростанням цін на 
енергоносії — як наслідок, ви-
робники соціально значущих 
продуктів харчування хліб-
ної, м’ясної та молочної груп 
будуть змушені різко підняти 
ціни вже в січні. Адже ці га-
лузі є дуже енерговитратни-
ми, тому нинішні ціни на газ, 
за словами експертів, є для 
них просто непідйомними. 
 «Якщо зараз уряд не знайде 
можливості здешевити газ для 
цієї категорії виробників, за їх-
німи словами, є велика небезпе-
ка стрімкого зростання цін як 
на хліб, так і на весь соціально 
значущий кошик. У разі нега-
тивного сценарію хлібопекарі 

очікують на збільшення цін 
на рівні 20-30% на місяць. У 
м’ясній та молочній галузі, як 
я розумію, цифри будуть схожі. 
Це колапс», — заявив дирек-
тор Дискусійного економічно-
го клубу Олег Пендзин.
 За його словами, щоб ви-
рішити проблему, уряд має 
знайти або дешевий газ, або ж 
розробити систему компенса-
цій. Одним із можливих кро-
ків експерт бачить державне 

регулювання цін принаймні 
на торгову надбавку.
 Тим часом уряд готуєть-
ся до цінового катаклізму. 
Кабінет Міністрів нещодав-
но додав до переліку продук-
тів, подорожчання яких ма-
ють заздалегідь декларувати 
суб’єкти господарювання, ба-
тон та олію соняшникову. Та-
кож уряд обмежив націнку 
на хліб житньо-пшеничний і 
батон у 10%.

 Регулювання запрова-
дили на період дії каранти-
ну, спричиненого пандемією 
«Ковід-19». За постановою 
Кабміну, обов’язковому де-
кларуванню зростання цін на 
продукти харчування підляга-
ють товари, які мають істотну 
соціальну значущість: крупа 
гречана, цукор-пісок, борош-
но пшеничне вищого гатунку 
та вермішель із нього, моло-
ко пастеризоване жирністю 
2,5%, хліб житньо-пшенич-
ний, яйця курячі категорії 
С1, тушка куряча, вода міне-
ральна негазована та масло 
вершкове.
 Тепер же до цього переліку 
додали батон та олію соняш-
никову.
 А постанову від 9 грудня 
2020 року доповнили пунктом 
про заборону встановлювати 
націнку на хліб житньо-пше-
ничний і батон понад 10%. ■

Інф. «УМ»

 У нинішньому році, нагадуємо, 
зростають зарплати і пенсії. Так, з 
1 січня 2022 року мінімальна за-
робітна плата становитиме 6 500 
грн, а з 1 жовтня — 6 700 грн.
 Прожитковий мінімум на одну 
особу традиційно збільшувати-
меться тричі: з 1 січня він станови-
тиме 2 393 грн, з 1 липня — 2 508 
грн, з 1 грудня — 2 589 грн.
 З 1 січня на 10-30 % підвищив-
ся посадовий оклад освітян. Зок-
рема, на 10% зросте оклад для ос-
вітян у вищих професійно-техніч-
них училищах; на 20% — педаго-
гічним працівникам, у закладах 
дошкільної освіти компенсуючо-
го типу, на 25% — у спеціальних 
закладах загальної середньої осві-
ти, на 30% — у спеціалізованих бу-
динках дитини, дитбудинках. Та-
кож на 20-25% зросте доплата за 
класне керівництво у початкових 
класах.
 Також зросте зарплата у меди-
ків: середнім медпрацівникам — 
до 13,5 тис. грн, лікарям — до 20 
тис. грн.
 З 1 січня стали вищими пенсії 
для ліквідаторів аварії на Чорно-
бильській атомній електростанції, 
які мають інвалідність. Як пові-
домили в Міністерстві соціаль-
ної політики, пенсійні виплати 
для таких осіб будуть не менши-
ми за 14 тис. 600 грн щодо I гру-
пи інвалідності, 9 тис. 500 грн — 
ІІ групи, 7 тис. грн — ІІІ групи ін-
валідності.
 Також уряд встановив з 1 січ-
ня 2022 року мінімальну пенсійну 
виплату на рівні не менше 7 тис. 
800 грн кожному з непрацездатних 
батьків, дружині захисників, які 
загинули в зоні проведення АТО/
ООС. А вже з 1 березня буде про-
ведена індексація пенсій для всіх 
пенсіонерів, а з 1 жовтня громадя-
ни у віці 70-75 років отримувати-
муть додаткові щомісячні доплати 
в сумі до 300 гривень.
 Водночас зі зростанням прожит-
кового мінімуму буде збільшено і 
надбавку для військових пенсіо-
нерів. Доплата до пенсій учасників 
бойових дій встановлюється у роз-
мірі 25% від прожиткового мініму-
му для непрацездатних осіб — а от-
же, залежить від цього показни-
ка.Тому в 2022 році такі надбавки 
зростуть двічі, влітку та наприкін-
ці року — одночасно с підвищен-
ням прожиткового мінімуму. 
 Так, на 1 січня 2022 року над-
бавка для військових пенсіонерів 
становить 483,5 грн, з 1 липня 
2022 зросте до 506,75 грн, з 1 груд-
ня 2022 року — до 523,25 грн.
 Розмір мінімальної пенсії для 
військових пенсіонерів (власників 
посвідчення УБД) у 2022 році та-
кож зросте. Зараз вона становить 
210% прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб. Цей мінімум 
підвищуватиметься наступного 
року кілька разів: тож мінімальна 
пенсія для цих осіб становить ста-
ном на 1 січня 2022 року 4061,4 
грн, з 1 липня 2022 року вона зрос-
те до 4256,7 грн, а з 1 грудня 2022 
року — до 4395,3 гривень.■

ЦІНИ 

Нагляд за батоном
Влада доповнила перелік продуктів, 
вартість яких на ринку будуть відстежувати 
і регулювати

■

ПОДРОБИЦІ

Півцарства за чек
Українців змусять 
дорожче заплатити 
за шкідливі звички, 
а ФОПів можуть 
штрафувати на 150% 
від суми чеку 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Банки «під ковпаком» 
 Національний банк посилив ви-
моги до капіталу банків. «Ці вимоги 
покликані збільшити стійкість бан-
ків до потенційних кризових явищ, 
захистити сектор від  накопичення 
системних ризиків і сприяти збере-
женню фінансової стабільності», — 
повідомили в НБУ, зазначивши, що 
висока прибутковість банків та наяв-
ний запас капіталу свідчать про го-
товність до запровадження нових 
регуляторних змін. 
 Відтак, починаючи з 1 січня, за-
проваджуються мінімальні вимоги 
щодо покриття капіталом операцій-
ного ризику в розмірі 50 % розра-
хункового розміру зі збільшенням 
до 100 % з 1 січня 2023 року. Підви-
щуються норми резервування для 
незабезпечених споживчих кредитів 
фізичним особам, загострюються 
вимоги до роботи з ОВДП в інозем-
ній валюті тощо. 

ДО РЕЧІ

 Готувалися до свят 
 В Україні в листопаді 2021 року 
випуск горілки порівняно з по-
переднім місяцем збільшився на 
8,6%, або на 0,405 млн літрів, до 
5,075 млн літрів. За даними Де-
ржавної служби статистики, в січ-
ні-листопаді 2021 року порівняно з 
січнем-листопадом 2020 року ви-
робництво горілки збільшилося на 
0,4%, або на 0,181 млн л, до 45,476 
млн.

■

■
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Інформаційний скандал, який виник 
у результаті ганебних дій заступни-
ка міністра внутрішніх справ Олек-
сандра Гогілашвілі на блокпосту в 
Донецькій області, переріс у полі-
тичний. Він втягнув у свою орбіту 
президента Володимира Зеленсько-
го, його особисту помічницю Марію 
Левченко (дружину Гогілашвілі), 
ексміністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова, начальника ГУР МО Кирила 
Буданова, голову СБУ Івана Бакано-
ва і показав усю гнилість, цинізм і 
некомпетентність нинішньої влади. 
Після «вагнергейту» і «державного 
перевороту» Зеленського Україна 
переживає чергову ганьбу перед сві-
товою спільнотою. 

Що не так з Гогілашвілі? 
 Не згадуватиму про мораль-
но-етичні, політичні і правові ас-
пекти скандальної поведінки вже 
колишнього заступника мініст-
ра внутрішніх справ. Їх оприлюд-
нили достатньо. Однак у цій бруд-
ній історії вигулькнула значно 
важливіша проблема — висока 
ймовірність державної зради. 
 Як ексначальник відділу вій-
ськової контррозвідки СБУ хочу 
звернути увагу на безпекову і 
контррозвідувальну складові при-
значення Гогілашвілі на посаду за-
ступника міністра. Я уважно вив-
чив життєвих шлях Гогілашвілі, 
прослухав його відеоінтерв’ю. Не-
впевненість, надмірна емоційність 
вказують на його нещирість, пси-
хологічну і психічну нестабіль-
ність та неврівноваженість. 
 Та для мене було важливим 
встановити, чи мав він якісь кон-
такти або зв’язки зі спецслужба-
ми Росії. Гогілашвілі надав цінну 
для контррозвідки інформацію. 
Він заявив: «У меня есть уголов-
ное производство, которое по мне 
завели из-за экстремизма и моей 
гражданской позиции в 2015 году. 
Потом, в 2016-м, моих родителей 
вызывали в ФСБ». 
 Видиме «кримінальне пере-
слідування» особи, яка є таємним 
агентом і виїхала до іншої країни, 
спецслужби РФ нерідко викорис-
товують як прикриття свого агента 
і легалізацію його в країні перебу-
вання. Він отримує притулок, пос-
відку на проживання, право на ро-
боту, одружується і стає громадя-
нином цієї країни. Це — «класика 
жанру» легалізації агента в іншій 
країні для подальшого виконання 
завдань спецслужб Росії. 
 За кілька днів після сканда-
лу журналісти встановили, що 
Гогілашвілі для отримання гро-
мадянства РФ одружився в Рос-
тові-на-Дону, потім розлучився, 
був засуджений за шахрайство і 
підробку документів, має пробле-
ми з наркотиками, темні плями 
в біографії, які вказують на висо-
ку ймовірність того, що він є аген-
том ФСБ і був направлений в Ук-
раїну для легалізації і виконання 
завдань російських спецслужб. 
 Невже СБ і МВС не могли все 
це виявити? Запитання риторич-
не. Вони тупо виконували вказів-
ку Зеленського — призначити Го-
гілашвілі заступником мініст-
ра без спецперевірки, бо так хоче 
його «помічниця Маша». 
 М’якість вироку суду, дивний 
шлюб і розлучення в Росії, безпе-
решкодне отримання громадянс-
тва РФ при наявності судимості, 
проблеми з наркотиками, «кримі-
нальна справа за екстремізм», на 
мою думку (як контррозвідника), 
свідчать, що за таких обставин Го-

гілашвілі не міг бути незавербо-
ваним «ефесбешниками»! Якби 
його не завербували на тлі розірва-
них дипломатичних відносин між 
Грузією і Росією, то з боку ФСБ це 
була б службова недбалість. 
 Маючи подвійне громадянство 
(Грузії і РФ), Гогілашвілі неодно-
разово відвідував Грузію до по-
чатку російсько-грузинської вій-
ни і після неї за наявності жорс-
ткого прикордонного контролю 
з обох сторін. Для безпроблемної 
поїдки в Грузію Гогілашвілі вико-
ристовував грузинський паспорт, 
а при поверненні назад — російсь-
кий. Якщо Гогілашвілі є агентом 
ФСБ (а ймовірність цього дуже ви-
сока!), то легко зрозуміти, з якою 
метою він неодноразово відвідував 
Грузію. 
 2010 року Гогілашвілі прибу-
ває в Україну на постійне місце 
проживання і стає керівником зі 
зв’язків із громадськістю київсь-
кого Центру здорової молоді. До 
початку російської агресії Центр 
«працював» на дві країни — Ук-
раїну і Росію, Гогілашвілі часто 
відвідував РФ. Це ідеальна мож-
ливість для шпигунської діяль-
ності — передавати куратору ФСБ 
інформацію, отримувати нові за-
вдання, інструкції. Після одру-
ження з Марією Левченко прези-
дент Зеленський надає йому гро-
мадянство України. 

Обплутана павутиною ФСБ 
 У вересні–листопаді 2019 року 
в «Україні молодій» у серії статей 
я опублікував цілком таємні нор-
мативно-відомчі акти КДБ СРСР 
про його агентурний апарат, вив-
чення кандидатів на вербуванняу, 
методи і способи вербування, під-
писки завербованих про таємну 
співпрацю з КДБ, категорії аген-
тів, агентурні донесення, особові 
та робочі справи агентів, їхні ал-
фавітні облікові карточки, як за-
охочували агентів, як проводити 
з ними таємні зустрічі на явочних 
і конспіративних квартирах, хто 
міг бути агентом, довіреною осо-
бою, резидентом та інші обстави-
ни оперативної і агентурної ро-
боти. Зазначені акти КДБ СРСР 
є основою наказів та інструкцій 
діяльності ФСБ РФ. Тих, хто ціка-
виться темою, запрошую ознайо-
митись із моїми публікаціями: 
«Батогом і пряником: як вербува-
ли в агенти КДБ та ким вони були» 
(https://www.umoloda.kiev.ua/nu
mber/3502/188/136890/); «Вони 
і досі серед нас: колишні агенти 
КДБ нині працюють на ФСБ і про-
довжують нести загрозу Україні» 
(https://umoloda.kyiv.ua/number
/3504/188/137060/); «Агентура 
КДБ–ФСБ–РПЦ в Україні: чого 
ми не знали про добре знайомі об-
личчя» (https://umoloda.kyiv.ua/
number/3505/188/137126/ ); «АД-
вокат» Віктор Медведчук — агент 
КДБ «Соколовський»: маловідо-
мі факти з біографії кума Путіна» 
(https://umoloda.kyiv.ua/number
/3516/188/138227/). 
 Опісля варто ретельно про-
аналізувати біографію Гогіла-
швілі, його контакти, зв’язки в 
Росії, закордонні поїздки, опуб-
ліковані компрометуючі матеріа-
ли. Наклавши (як кальку) на оп-
рилюднені факти й нормативні 
акти про агентурний апарат КДБ-
ФСБ на зроблений аналіз, ви само-
стійно зможете зробити висновок, 
чи міг Гогілашвілі бути завербова-
ним ФСБ. 
 Групою офіцерів-ветеранів 
спецслужб України встановлено: 
 1) Путін через агентуру ФСБ, 
ГРУ і СЗР взяв під свій контроль 
усі сфери життєдіяльності Украї-
ни. Реалізовуючи свої плани щодо 
ліквідації української держав-
ності, Кремль постійно, системно 
і цілеспрямовано проводить свою 

підривну діяльність проти Украї-
ни по всіх фронтах: дипломатич-
ному, економічному, інформацій-
ному, політичному, релігійному, 
воєнному та інших із використан-
ням різноманітних сил і засобів, 
основними з яких є таємна аген-
турна мережа та агенти політич-
ного впливу Москви. За роки не-
залежності російська агентурна 
мережа повністю обплутала Ук-
раїну невидимою павутиною. 
 2) Головною силою політич-
ного впливу Москви в Україні є 
проросійська політична партія 
«Опозиційна платформа — За 
життя», прозвана в народі «мос-
ковська окупаційна платформа». 
Співголови партії народні депута-
ти України Рабінович (агент КДБ 
СРСР, псевдонім «Жолудь») і Бой-
ко, вони ж — співголови фракції 
ОПЗЖ в парламенті, яка налічує 
44 депутати. Голова політради 
партії і її співголова — народний 
депутат Медведчук (агент КДБ 
СРСР, псевдонім «Соколовський») 
— кум президента РФ Путіна. 
 3) Російська православна церк-
ва в Україні (РПЦУ) на чолі з пред-
стоятелем Онуфрієм (агент КДБ 
СРСР) — це релігійна агентурна 
мережа в нашій країні. Вона тіс-
но пов’язана з ОПЗЖ, лідери якої 
активно підтримують РПЦ, її пат-
ріарха Кіріла Гундяєва (агент КДБ 
«Михайлов», як і його попередник 
Алєксій ІІ, агент КДБ «Дроздов», 
— знайомий з обома особисто) та 
РПЦУ і її предстоятеля Онуфрія, 
внесеного в базу даних «Миро-
творця» як «агента впливу». 
 Усі дев’ять членів «Священ-
ного» синоду РПЦУ є «агентами 
впливу РПЦ», виступають проти 
вступу України в НАТО, не виз-
нають автокефалії Православної 
церкви України, підтримують аг-
ресора і вбивцю Путіна, нагоро-
джені високими відзнаками РПЦ, 
а п’ятеро з них нагороджені прези-
дентом Росії орденом «Дружби» 
(Онуфрій, Лазар, Іларіон, Павел, 
Антоній). 
 Аналіз архівних матеріалів 
КДБ СРСР (з ними я знайомився 
1992 року в складі комісії в Мос-
кві) засвідчив, що весь патріар-
хат РПЦ і всі члени синоду РПЦУ 
були агентами КДБ, семеро з них 
можуть бути чинними агентами 
ФСБ і СЗР РФ. Голова СЗР Украї-
ни Єгор Божок 24 січня 2019 року 
заявив Укрінформу, що «на 99% 
священнослужителі РПЦ всере-
дині Росії контролюються ФСБ, а 
ті, які працюють за кордоном, — 
СЗР РФ». 
 4) Агенти впливу не просто ви-
конують окремі доручення Крем-
ля, а створюють організації, які 
шкодять Україні. Вони діють під 
прикриттям красивих назв і гасел 
забезпечення стандартів захисту 
прав людини, дотримання Конс-
титуції, міжнародних норм. Але 
це тільки ширма. Основна їхня 
ціль — виконання завдань Мос-
кви, націлених на дестабілізацію 
всіх сфер життєдіяльності Украї-
ни і ліквідацію її незалежності. 
 Інформація про цінних і особ-
ливо цінних агентів КДБ УРСР 
зберігається в архівах ФСБ РФ. 
Для російських спецслужб вико-
ристання цих агентів, які перебу-
вають у вищих колах політичної, 
релігійної і державної влади Ук-
раїни, завжди вважалось вищим 
пілотажем. Сьогодні ми пожинає-
мо плоди цієї роботи. 

«Демченко і Єрмак — «кроти» 
Росії в офісі президента України» 
 У червні 2020 року за клопо-
танням Єрмака Зеленський при-
значив Руслана Демченка першим 
заступником секретаря РНБО Ук-
раїни і головою Комітету з питань 
розвідки при президентові Украї-
ни. 
 Зауважу: коли Україна отри-
мала незалежність, Демченко в 
1992 році закінчив у Москві Інс-
титут ім. Ю. В. Андропова КДБ 
СРСР (зараз — Академія зовніш-
ньої розвідки РФ). Продовжуючи 
навчання в інституті після розвалу 
Радянського Союзу, слухачі, щоб 
закінчити навчання й отримати 
диплом, приймали присягу, за-
тверджену указом президента РФ 
Єльцина від 5 січня 1992 року №7. 
У ній, зокрема, є такі слова: «Кля-
нусь мужньо, не жаліючи свого 
життя, захищати народ і дер жавні 
інтереси Російської Федерації». 
 Чи приймав Демченко цю 
присягу? Питання риторичне. До 
речі, цей інститут (так звану «лі-
сову школу») свого часу закінчи-
ли Путін, Іванов, Муров, Якунін, 
Наришкін. Згодом усі вони посі-
ли найвищі посади у владі РФ. Чи 
не перебуває у них на оперативно-
му зв’язку Демченко? Хто його 
можливий куратор у Москві? Від-
повідь на ці запитання має дати 
СБУ. 
 Колишній радянський розвід-
ник (навчався разом з Путіним у 
«лісовій школі»), який з 1985 по 
1987 роки працював у Вашинг-
тоні в резидентурі ПГУ КДБ СРСР 
(з 1994 року проживає у США), 
майор Юрій Швець (із ним я добре 
знайомий з 2002 року) заявив, що 
«Демченко — «кріт» ФСБ Росії, а 
глава офісу президента Єрмак — 
агент ГРУ, він є «вухами й очи-
ма Москви. Єрмак причетний до 
організації «вербувальної» зус-
трічі Зеленського з секретарем 
РБ РФ Патрушевим в Омані». 
Про це Швець розповів на своєму 
ютуб-каналі, на відео №87 під на-
звою «Вагнергейт» (https://www.
youtube.com/watch?v=BXgdX6X-
GDc). 
 Зокрема, він заявив: «Єрмак 
створив для України та Зеленсь-
кого одну проблему — замовну 
кримінальну справу проти Бай-
дена, другу проблему — поїздку 
Зеленського в Оман на вербуваль-
ну бесіду... Ви уявляєте собі? Зе-
ленського привезли в Оман для 
вербувального підходу! Зробив це 
відомий агент КДБ-ФСБ Медвед-
чук і агент Єрмак, котрий працює 
на російське ГРУ. Дивна прихиль-
ність Зеленського до Єрмака не 
зникає і після цього. Хоча дорос-
ла людина мала б уже зрозуміти — 
тебе жорстко підставляють. Особ-
ливо це стосується поїздки в Оман. 
Але довіра Зеленського до Єрмака 

навпаки — зростає. Він виконує 
вищі, ніж у прем’єра, функції і 
працює замість президента. При-
міром, під час візиту глави МЗС 
Кулеби в США для підписання 
хартії про стратегічне партнерс-
тво Єрмак очолював делегацію. 
Що йому там робити? На яких 
він там підставах узагалі? Згідно з 
повноваженнями своєї посади, він 
має сидіти в Києві й керувати апа-
ратом офісу президента. Чого він 
туди поперся? Хто його послав? 
Він був направлений туди як вуха 
і очі Москви для того, щоб потім 
повідомити, на якому рівні пере-
бувають відносини між Україною 
та США». 
 Нагадаю, 26 квітня 2010 року 
заступник міністра закордонних 
справ України Демченко активно 
лобіював «Харківські угоди» і пе-
реконував народних депутатів ра-
тифікувати їх. Він просував тезу 
про те, що «угоди» і ЧФ у Кри-
му — це стабільність для Украї-
ни. Через шість днів після їх під-
писання Демченко став відпові-
дальним за двосторонні відноси-
ни з Росією. 
 Після розгляду в березні 2021 
року РНБО питання про відпові-
дальність осіб за підписання «Хар-
ківських угод» голова фракції «Го-
лосу» Сергій Рахманін справед-
ливо назвав Демченка головним 
лобістом цих проросійських угод. 
Про участь Демченка у лобіюван-
ні «Харківських угод» об’єктивно 
повідомили також журналісти 
«Схем». Вони оприлюднили сте-
нограму засідання парламентсь-
кого Комітету з питань національ-
ної безпеки та оборони 26 квітня 
2010 року, згідно з якою Демчен-
ко активно агітував за ратифіка-
цію угод. Прочитавши стеногра-
му виступу Демченка, можна зро-
зуміти, що він — агент політично-
го впливу Москви. 
 Як народний депутат я був 
свідком зрадницької позиції Дем-
ченка. На мою думку, ймовірність 
того, що він є агентом ФСБ РФ, — 
майже стовідсоткова.
 Ще в червні 2010 року Я на-
правив депутатський запит ген-
прокурору про порушення кримі-
нальної справи проти Януковича 
за підписання ним «Харківських 
угод», що з його боку було держав-
ною зрадою, і зареєстрував у Вер-
ховній Раді проєкт постанови про 
усунення Януковича з поста пре-
зидента через імпічмент. Отримав 
«відписку», що «Генпрокуратура 
не уповноважена здійснювати на-
гляд за дотриманням законності 
у діяльності президента Украї-
ни». Депутати не підтримали мою 
ініціативу щодо імпічменту. 
 На початку січня 2021 року 
копії зазначених документів я на-
правив в РНБО і СБУ. Наприкін-
ці січня ДБР повідомило Януко-
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вичу підозру в державній зраді за 
підписання «Харківських угод». 
У ній, зокрема, зазначено: «Яну-
кович, діючи за попередньою змо-
вою з вищими посадовими особа-
ми РФ на шкоду суверенітету, те-
риторіальній цілісності та недо-
торканності, обороноздатності, 
державній та економічній безпе-
ці України, надав іноземній де-
ржаві — Російській Федерації 
та її представнику — президен-
ту РФ Дмитру Медведєву — до-
помогу в проведенні підривної 
діяльності проти України. Вже у 
2014 році все це призвело до того, 
що військовослужбовці ЧФ РФ у 
взаємодії з іншими російськими 
підрозділами здійснили військо-
ву окупацію та подальшу анексію 
півострова Крим, що призвело до 
тяжких наслідків у вигляді пору-
шення територіальної цілісності 
України». 
 Офіс Зеленського відмовив-
ся повідомляти журналістам ре-
зультати люстраційної перевірки 
Демченка, прізвище якого було в 
списку осіб, що підлягають люст-
рації, а потім з невідомих причин 
зникло з нього.
 Секретар РНБО Данілов за-
явив, що за підписання «Хар-
ківських угод» мають відповідати 
всі причетні, а не тільки нардепи, 
які за них голосували. На запитан-
ня, чи стосується це його першого 
заступника Демченка, Данілов за-
значив: «Якщо пан Демченко брав 
у цьому участь, він так само має не-
сти за це відповідальність». Поп-
ри це Демченко досі не притягну-
тий до відповідальності, як обіцяв 
Данілов, а залишається його пер-
шим заступником і головою Комі-
тету з питань розвідки при прези-
дентові України. 

Зеленському на замітку 
 Під час президентських ви-
борів у 2004 і 2010 роках я неодно-
разово публічно заявляв, що Яну-
кович не лише неодноразово су-
димий, що він не українець за на-
ціональністю та ще й агент КДБ. 
Його не можна обирати президен-
том України, оскільки він перебу-
ває під контролем ФСБ і повніс-
тю залежний від Путіна. Обрання 

Януковича президентом призведе 
до трагічних непоправних наслід-
ків для України. 
 Ветеран КДБ, який завербував 
Януковича, розповів мені про його 
натуру й агентурну діяльність. 
Журналіст Аскольд Крушельни-
цький згодом напише, як колиш-
ній радянський офіцер ГРУ Петро 
Лелик розповідав йому, що коли 
Янукович був «на зоні», його за-
вербував КДБ — Янукович мав тіс-
ні контакти з лідерами організова-
ного злочинного світу в Донецьку і 
давав на них інформацію. У листо-
паді 2014 року ексголова СБУ Єв-
ген Марчук заявив: «Янукович ап-
ріорі не міг не бути агентом КДБ, 
будучи двічі судимим у радянські 
часи». 
 Свою роль агент КДБ СРСР 
Янукович відпрацював по пов-
ній програмі, коли став прези-
дентом України. Спочатку підпи-
сав з президентом Росії Медведє-
вим так звані «Харківські угоди». 
Потім на вимогу Путіна відмовив-
ся підписати Угоду про асоціацію 
ЄС—Україна, що призвело до Ре-
волюції гідності, загибелі Небес-
ної сотні, воєнної агресії Росії, 
анексії Криму та окупації части-
ни Донбасу. 
 Наприкінці грудня 2012 року 
Янукович призначив міністром 
оборони і членом РНБО Украї-
ни уродженця і громадянина РФ 
Павла Лебедєва, який за вказів-
кою Москви повністю розвалив 
ЗСУ і здав спецслужбам Росії вій-
ськові таємниці. На початку січ-
ня 2013-го Янукович призначив 
головою СБ і членом РНБО грома-
дянина РФ Олександра Якимен-
ка. Це призначення завдало СБУ 
найстрашнішого удару за всі роки 
незалежності, після чого вона досі 
не може оговтатися. 
 Після втечі Януковича та 
Якименка стало відомо, що 
комп’ютерний центр СБУ перебу-
вав на повному контролі ФСБ РФ. 
У цьому центрі працювали кадрові 
офіцери російських спецслужб, 
а співробітників СБУ туди навіть 
не допускали. Вся база даних СБУ, 
включаючи інформацію про кад-
ровий склад, агентурний апарат 
і осіб, які працювали під глибо-

ким прикриттям, була передана в 
Москву. Це була катастрофа, якій 
у мирний час немає аналогів в іс-
торії спецслужб світу! В результаті 
цієї операції чимало громадян Ук-
раїни (прізвища яких невідомі ши-
рокому загалу) були арештовані в 
Росії. Але це лише видима верхів-
ка айсберга. Набагато страшніше 
те, що за роки війни агентурний 
апарат СБУ перетворився в аген-
турну мережу ФСБ РФ на тери-
торії України шляхом перевербу-
вання агентів на основі викраде-
них в СБУ таємних матеріалів. За 
таких умов СБУ стає навіть небез-
печною для власної держави. За 
роки війни владою не було зробле-
но жорсткої люстрації в СБУ з ме-
тою викорінення російської аген-
тури. 
 У червні 2010 року Янукович 
призначив головою СЗР народно-
го депутата від Партії регіонів Гри-
горія Ілляшова, який до 1992 року 
служив в особливому відділі КДБ 
СРСР. А в серпні 2010-го призна-
чив начальником ГУР МО Украї-
ни Сергія Гмизу, який у 1991 році 
закінчив Московську воєнно-дип-
ломатичну академію (на слен-
гу — «Консерваторія»), яка готу-
вала офіцерів ГРУ для роботи за 
кордоном. Присвоїв йому війсь-
кове звання генерал-лейтенант, а 
через рік — генерал-полковник. 
Можливо, саме цим і пояснюється 
бездіяльність Гмизи під час росій-
ського вторгнення в Крим та оку-
пації півострова. 

Зеленський і Янукович — 
два чоботи пара
 Кадрова і зовнішня політика 
Зеленського аналогічна зраднику-
втікачу Януковичу. Новопризна-
чений керівник СБУ Баканов — 
«друг дитинства з одного двору» 
і керівник його виборчого штабу 
— некомпетентний у сфері діяль-
ності спецслужб і, як Зеленський, 
навіть дня не служив у війську. 
Його дружина — громадянка де-
ржави – агресора.
 Призначений Зеленським у 
червні 2019 року голова СЗР Бу-
харєв і дня не служив у розвідці. 
Нагороджений медаллю ФСБ РФ 
«За боевое содружество» (2004). 
До призначення був народним де-
путатом, членом фракції «Бать-
ківщина», лідер якої Юлія Тимо-
шенко — агент політичного впли-
ву Путіна. Після появи критич-
них публікацій про його статки, 
зв’язки з Зеленським, «кварта-
лом» і Росією у вересні того ж року 
був звільнений і призначений пер-
шим заступником Баканова. 6 
листопада Зеленський присвоїв 
Бухарєву звання генерала-полков-
ника і 8 листопада звільнив із зай-
маної посади. З травня 2020 року 
Бухарєв — радник міністра внут-
рішніх справ.
 Встановлені мною обставини 
і причини провалу спецоперації 
«Авеню», яку ГУР МО і СБ Украї-
ни проводили разом зі спецслуж-
бами країн НАТО, дають підста-
ви зробити однозначний висно-
вок: фінальна фаза спецопера-
ції із затримання «вагнерівців» 
була зірвана з вини президента 
Зеленського і глави його офісу 
Єрмака, в діях яких є ознаки зло-
чину, передбаченого ст. 111 ККУ 
(державна зрада). На моє переко-
нання (як слідчого МВС і началь-
ника відділу військової контр-
розвідки СБУ в минулому), Зе-
ленський і Єрмак «проявили не 
суб’єктність», а державну зраду. 
Зеленський і Єрмак є реальною 

загрозою українській держав-
ності. Детально про це йдеться у 
моїй статті «Вагнергейт» — пря-
ма дорога Зеленського і Єрмака 
до тюрми» (http://argumentua.
com/stati/general-grigor-i-
omelchenko-vagnergeitpryama-
doroga-zelenskogo-rmaka-do-
tyurmi). 
 Ексгенпрокурор Юрій Луцен-
ко заявив, що вже після відстав-
ки до його рук потрапила аналі-
тична записка СЗР (вона була 
присвячена Андрію Єрмаку), яку 
поклали на стіл президентові Зе-
ленському. В записці описувала-
ся біографія Єрмака, його зв’язки 
в Росії. В цьому документі є ціка-
вий абзац, який зацитував Луцен-
ко: «Як радник президента Ук-
раїни Андрій Єрмак відповідає за 
зовнішньополітичний напрям, у 
тому числі займається питанням 
українсько-російських відносин. 
Був ключовою фігурою в офісі 
президента, яка супроводжува-
ла обмін між Україною та Росією 
утримуваними особами у вересні 
2019 року. Отримані дані свідчать 
про наявність у нього контактів з 
ФСБ РФ. Так, у червні 2019 року 
в бесіді з одним із представників 
від України у тристоронній кон-
тактній групі Єрмак пропонував 
організувати контакти з офіцера-
ми ФСБ». 
 Луценко зауважив: «Щоб ви 
розуміли, на другий день автори 
записки, вищі офіцери розвідки, 
були звільнені, без пояснень при-
чин». Окрім того, ексгенпроку-
рор повідомив, що в присутності 
президента Єрмак заявив йому: 
«Юрію Віталійовичу, та навіщо 
нам ця Європа, треба з росіянами 
домовлятися». 

«Помічниця Маша» — сучасна 
Мата Харі?
 Марія Левченко є багаторіч-
ною особистою помічницею Зе-
ленського ще з часів його роботи у 
«Кварталі-95». Її робоче місце роз-
ташоване безпосередньо в кабінеті 
президента.
 До скандалу з її чоловіком 
«помічниця Маша» (так називає 
її Зеленський) не була державним 
службовцем (зарплату отримува-
ла в «Кварталі-95»), не мала до-
ступу до державної таємниці, але 
постійно була присутня на таєм-
них нарадах, які проводив пре-
зидент Зеленський з військових, 
розвідувальних і безпекових пи-
тань. Чула доповіді керівників 
МО, ГУР, СБ, СЗР, у тому числі 
про цілком таємні операції і, зок-
рема, про спецоперацію з затри-
мання «вагнерівців». Лише за це 
Зеленського треба усувати з поста 
президента в порядку імпічменту 
і віддавати під суд!
 Саме «помічниця Маша» за-
лучила Зеленського до інформа-
ційної підтримки «Міжнародної 
антинаркотичної асоціації», яку 
очолював Гогілашвілі, і познайо-
мила їх. Ставши президентом, Зе-
ленський продовжував публічно 
підтримувати Гогілашвілі. 
 Суто професійне запитання до 
голови СБУ: а чи не є Марія Лев-
ченко сучасною Мата Харі, завер-
бованою її чоловіком Гогілашвілі 
(ймовірним агентом ФСБ РФ) для 
роботи на Росію — країну-агресо-
ра?
 Якщо Баканов не знає, хто 
така Мата Харі, коротко поясню. 

Нідерландська екзотична танців-
ниця, куртизанка та одна з най-
відоміших німецьких шпигунок 
Першої світової війни, яка була 
арештована французькою контр-
розвідкою у лютому 1917 року, 
визнана судом винною у шпигунс-
тві на користь Німеччини і розстрі-
ляна у жовтні того ж року за зако-
нами воєнного часу.

Офіс Зеленського — 
резидентура спецслужб РФ
 Опубліковані матеріали та 
аналіз наявної у мене конфіден-
ційної інформації дають підста-
ви зробити висновок: Зеленсь-
кий міг бути завербованим ФСБ, 
коли багаторазово перебував у 
Москві. Ймовірність того, що 
президент України, глава його 
офісу Єрмак, перший заступник 
секретаря РНБО, керівник Комі-
тету розвідки при Президентові 
Демченко, особиста помічни-
ця Зеленського «Маша» та її чо-
ловік Гогілашвілі можуть бути 
агентами російських спецслужб, 
дуже висока. А те, що вони аген-
ти політичного впливу Кремля, 
— це очевидно. 
 Не виключаю, що офіс пре-
зидента України є головною РЕ-
ЗИДЕНТУРОЮ спецслужб Росії 
(ФСБ, ГРУ, СЗР). Коли, за яких 
обставин Зеленський потрапив 
у поле зору ФСБ і як міг бути за-
вербований — тема окрема. 
Обов’язково розповім.
 Упевнений, що ЦРУ США і 
МІ-6 Британії знають, чи був Зе-
ленський завербований ФСБ, чи 
є агентами російських спецслужб 
Єрмак, Демченко, Деркач, Лев-
ченко, Гогілашвілі і хто саме з них 
злив у Москву інформацію про 
операцію затримання «вагнерів-
ців». 
 Наприклад, у вересні 2020 
року Держдеп США повідомив, 
що «Андрій Деркач понад 10 років 
був активним російським агентом 
і підтримував тісні зв’язки зі спец-
службами РФ». За спроби вплину-
ти на американські президентські 
вибори щодо нього запроваджено 
санкції. 
 Переконаний, що розмова з 
Зеленським у Вашингтоні «за за-
критими дверима» на тему очи-
щення української влади від 
російської агентури була досить 
жорсткою, як і в кабінеті керів-
ника МІ-6. Детально про це я пи-
сав у статті «Домашні завдан-
ня» Зеленського: «Вагнергейт» 
та «токсичні» Коломойський 
і Єрмак» (http://argumentua.
com/stati/domashnzavdannya-
zelenskogo-vagnergeit-ta-toksichn-
kolomoiskii-rmak). 
 Якби Україна дійсно була пра-
вовою державою, як це закріп-
лено в Конституції, мала неза-
лежні правоохоронні інституції 
й суди, то лише за зрив спецопе-
рації «вагнерівців» і викрадення 
Чауса з Молдови Зеленський був 
би усунений з поста президента в 
порядку імпічменту, а керівники 
спецслужб були б звільнені з по-
сад і віддані під суд. А під час вій-
ни трибунал за прискореною про-
цедурою виніс би справедливий 
вирок.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Ветерани спецслужб України виявили ще одного агента Москви Андрія Порт-
нова (псевдонім «Казбек») — ексглава адміністрації президента-зрадника Януко-
вича (який, перебуваючи під санкціями ЄС, повернувся з Москви в Україну після 
приходу до влади Зеленського). Про це йдеться в документальному фільмі «Слу-
га Кремля. Агент «Казбек-Портнов» — Прямий доказ» ( https://www.youtube.com/
watch?v=NhH2supR518). 9 грудня США наклали санкції на агента Москви Портнова, 
який «розвинув широкі зв’язки в українській системі правосуддя та правоохоронних 
органах через хабарі», був відомий як людина, яка могла «вирішувати» питання в 
судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі. 

■

Вони «проявили не суб’єктність», а державну зраду!❙

спецслужб Путіна, 
ЧУЖІ СЕРЕД СВОЇХ■

17 серпня 2021 р. Київ. Засідання Священного синоду РПЦУ 
(агентура релігійного і політичного впливу Москви). В центрі — 
предстоятель Онуфрій.

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

09.25, 10.25, 11.25, 5.00, 5.30 

«Життя відомих людей»

12.10, 14.00 «Маскарад-2»

15.25 «Вечір прем’єр із 

Катериною Осадчою»

17.40 М/ф «Льодовиковий 

період-5. Курс на 

зіткнення»

20.35 Бойовик «Форсаж»

22.40 Фантастика «Парк 

Юрського періоду»

01.20 Трилер «Еверест»

03.30 Комедія «Ізі»

ІНТЕР

03.05 «Подробиці»

03.45, 3.40 Т/с «Таїсія»

04.45 «Телемагазин»

05.15, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 2.45 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Фантастичне 

кохання і де його 

знайти»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.10 «Чекай на мене. Україна»

17.40 «Новини»

20.00, 2.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

00.05 Х/ф «Повернути Бена»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

11.00 Історія одного злочину

14.35, 15.30 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Хто ти?»

00.00, 2.00 Х/ф 

«Тихоокеанський рубіж: 

повстання»

01.30 Телемагазин

02.55 Гучна справа

03.50 Реальна містика

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 7.45, 9.10 Громадянська 

оборона

05.50 Антизомбі

06.50, 20.20, 2.25 Прихована 

небезпека

08.45 Факти. Ранок

10.05 Х/ф «Довгий поцілунок 
на добраніч»

12.35, 13.25 Т/с «ДВРЗ: операція 

Новий рік»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.10 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Т/с «Нюхач»

00.35 Х/ф «Хрест»
03.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/ф

06.20 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.15 Т/с «Мерлін»

11.45 Х/ф «Зачарована»

14.00 Х/ф «Попелюшка»

16.00 «Хто зверху?»

18.00 Т/с «Будиночок на щастя»

20.10 «Хто зверху? 

Спецвипуски»

22.10 Х/ф «Оз: Великий і 

Могутній»

01.00 Х/ф «Блакитна лагуна»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «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, 

21.00, 23.00, 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 «Повітряні воїни»

08.15 Д/с 

«Найекстримальніший»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10, 16.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Таємнича світова війна»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

17.10 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

22.00 Час-Time

02.00 «5 копійок»

03.10, 4.10 М/ф

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

05.50 «Вартість життя»

07.15 Х/ф «Добрі наміри»

08.55 Х/ф «Кубанські козаки»

10.55 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»

12.30, 16.30, 19.00, 3.25 «Свідок»

13.00 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

14.45 Х/ф «Принц»

17.00, 3.55 «Випадковий свідок»

19.30 Т/с «CSI: Маямі»

21.15 Т/с «Менталіст»

23.00 Т/с «Примари»

01.15 Х/ф «11.6»

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

14.20 Т/с «Громада»

15.20 Т/с «Суперкопи»

17.30 Т/с «Швидка»

20.00 М/ф «Воллес і Громіт 

та прокляття кролика-

перевертня»

21.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

07.45 Битва екстрасенсів

12.50, 14.40 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

16.00, 17.50 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.15 Т/с «Татусі»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

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 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

10.05 Х/ф «Сорок вісім 

годин»

12.00 Х/ф «Інші сорок вісім 

годин»

13.55, 19.25 «Загублений світ»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.15 Т/с «Звонар»

22.15 Т/с «Перевізник»

00.15 Т/с «CSI: місце злочину»

02.10 Т/с «Рекс»

02.55 «Відеобімба-2»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 17.05, 21.45 

Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Бока Хуніорс» 

— «Атлетіку Мінейру». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

10.15 «Різеспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

12.00 Португалія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2022

13.45 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.15 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

17.10 «Галатасарай» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

19.00, 22.30 Футбол NEWS

19.15 Передмова до 1/8 фіналу. 

Кубок Італії. Прем’єра

19.45 Yellow

19.55 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

22.00 Передмова до матчу. 

Суперкубок Італії. 

Прем’єра

22.45 Німеччина — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

00.30 «Трабзонспор» — «Єні 

Малатьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.20 «FAN TALK»

04.10 «АБС» — «Фламенгу». 

1/8 фіналу. Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

11.00 «Філадельфія» — «Нью-

Йорк РБ». Плей-оф. MLS 

CUP

13.10, 15.25 «Перша ONLINE»

13.35 «Нива» (Т) — «Кривбас». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.50 «Трабзонспор» — «Єні 

Малатьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

17.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

18.55 LIVE. «Фенербахче» 

— «Адана Демірспор». 

Чемпіонат Туреччини

19.45, 22.40 Yellow

20.55 Нідерланди — Латвія. 

Відбір до ЧС-2022

22.50 «Галатасарай» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

00.35 «Бока Хуніорс» 

— «Атлетіку Мінейру». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

02.20 Португалія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2022

04.05 «Портленд Тімберс» 

— «Міннесота». Плей-оф. 

MLS CUP

МЕГА

06.25 Містична Україна

07.15 Правила виживання

09.15, 18.55 У пошуках істини

10.10, 1.35 Речовий доказ

11.20, 21.50 Створення бренду

12.15 Підроблена історія

13.10 Таємнича світова війна

14.05 Топ-10: таємниці та 

загадки

15.05, 19.55 Друге життя 

звичайних речей

16.05 Довідник дикої природи

17.00 Як влаштований Всесвіт

17.55, 0.35 Їжа богів

20.50 Ретроавтомобілі: великі й 

малі

22.40 Невідома Африка

23.40 НАСА: нез’ясоване

02.45 Ризиковане життя

03.40 Дике виживання

04.40 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Зіркові неймовірні 

долі

09.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

14.20 Королева декору

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

22.10 Будьте здоровi

23.30 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

08.35 М/ф «Ріо»

10.25 М/ф «Ріо-2»

12.25 М/ф «Індики: назад у 

майбутнє»

14.10 Х/ф «Пережити Різдво»

16.00, 3.00 Панянка-селянка

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

22.00 Т/с «Бібліотекарі»

23.00 Країна У-2

00.00 Казки У. Кіно

00.30 Казки У

01.30 Вечірка

04.50 Зірки, чутки та Галлівуд

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

14.00 Країна пісень

15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.25 Новини

15.10, 21.35, 0.30, 2.50, 5.50 

Спорт

15.20 Наталя Фаліон та 

«Лісапетний батальйон». 

Великий різдвяний 

концерт

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00 Прозоро: про головне

18.20 «По-людськи»

19.10 Д/ф «Світ дикої природи»

19.40 Д/ф «Суперчуття»

19.55 Д/ф «Рік у дикій природі»

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Схеми. Корупція в деталях

00.40 Т/с «Шетланд»

01.40 Прозоро: про актуальне

03.00 Енеїда

03.30 Буковинські загадки

03.35 Х/ф «Українська 

вендета»
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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, 19.30 ТСН

09.25, 10.25, 4.40, 5.30 «Життя 

відомих людей»

11.25, 13.05 «Маскарад-2»

14.35 «Новорічний карнавал 

світського життя»

17.10 Комедія «Таксі»

20.35 Бойовик «Подвійний 

форсаж»

22.40 Фантастика «Парк 

Юрського періоду: 

загублений світ»

01.20 Жахи «30 днів ночі»

03.15 Драма «Відьма та Осман»

ІНТЕР

05.15, 22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Я створений для 
тебе»

14.40, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00, 19.00, 2.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство»

00.05 Х/ф «Доказ»

03.40 Т/с «Таїсія»

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 Зірковий шлях

11.00 Історія одного злочину

14.35, 15.30 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Хто ти?»

00.00, 2.00 Т/с «Вірна подруга»

01.30 Телемагазин

02.45 Гучна справа

03.40 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Прихована небезпека

11.10, 13.25 Х/ф «Хрест»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.40 Т/с «Нюхач»

00.30 Х/ф «Хрест-2: війни 
хреста»

02.15 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Мерлін»

11.55 «Де логіка?»

13.55 Х/ф «Пен»

16.05, 20.10 «Хто зверху? 

Спецвипуски»

18.00 Т/с «Будиночок на щастя»

22.05 Х/ф «Червона 

Шапочка»

00.05 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

02.10 Х/ф «Потяг смерті»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Д/с 

«Найекстримальніший»

10.10, 16.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Таємнича світова війна»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

17.10 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

22.00 Час-Time

02.00 «Дійові особи»

03.10, 4.10 М/ф

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 10.25, 18.00, 3.10 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «У квадраті 45»
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 

«Менталіст»

13.55, 23.00 Т/с «Примари»

15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

01.20 «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»

11.30 Мама реготала

14.10 Т/с «Громада»

15.10 Т/с «Суперкопи»

17.40 Т/с «Швидка»

20.00 Х/ф «Як приборкати 
дракона-2»

22.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

07.50 Битва екстрасенсів

12.35, 14.40 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.50, 17.50 Т/с «Слід»

19.00 Супермама

20.10, 22.15 Т/с «Татусі»

00.00 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 зі Світланою Орловською

22.00 «Спецтема»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25, 0.15 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.15 Х/ф «У пастці часу»
10.40 Х/ф «Бамблбі»
12.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.15 Т/с «Звонар»

22.15 Т/с «Перевізник»

02.10 «Кіборги»

02.55 «Неоголошена війна. 

Льотчики»

03.45 Т/с «Рекс»

04.35 «Помста природи»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

07.45 Передмова до матчу. 

Суперкубок Італії

08.10 «Расінг» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Фенербахче» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

12.00 Чехія — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2022

13.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.15 Yellow

15.25 «Феєнорд» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

17.10 «Трабзонспор» — «Єні 

Малатьяспор». Чемпіонат 

Туреччини

19.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

20.00 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

21.50 Топ-матч

22.00 Передмова до 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

22.45 Італія — Нідерланди. Ліга 

націй УЄФА

00.30 «Галатасарай» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.20 «FAN TALK»

04.10 «Атлетіку Паранаенсі» 

— «Сантос». 1/4 фіналу. 

Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.40 «Тур ONLINE»

08.55 «Львів» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

11.15 «Спортінг КС» 

— «Ванкувер Вайткепс». 

Плей-оф. MLS CUP

13.00, 20.30 Передмова до 1/8 

фіналу. Кубок Італії

13.25, 15.50 «Перша ONLINE»

14.05 «Альянс» — «Оболонь». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.30 «Фенербахче» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

18.15 Передмова до матчу. 

Суперкубок Італії

18.45 «Ванн» — «ПСЖ». Кубок 

Франції

20.55 Болгарія — Італія. Відбір 

до ЧС-2022

22.40 LIVE. «Леса» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу. 

Кубок Португалії

23.30 Yellow

00.40 «Расінг» — «Сан-

Паулу». 1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

02.30 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

03.10 «Сіетл Саундерз» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Плей-оф. MLS CUP

МЕГА

06.25 Містична Україна

07.15 Правила виживання

09.15, 18.55 У пошуках істини

10.10, 1.35 Речовий доказ

11.20, 21.50 Створення бренду

12.15 Підроблена історія

13.10 Таємнича світова війна

14.05 Топ-10: таємниці та 

загадки

15.05, 19.55 Друге життя 

звичайних речей

16.05 Довідник дикої природи

17.00 Як влаштований Всесвіт

17.55, 0.35 Їжа богів

20.50 Ретроавтомобілі: великі й 

малі

22.40 Таємниці тихоокеанського 

півдня

23.40 НАСА: нез’ясоване

02.45 Легендарні замки України

03.40 Дике виживання

04.40 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 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

08.35 Х/ф «Спляча красуня»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 М/ф «Ми купили зоопарк»

13.05 4 весілля

14.00, 16.00, 1.00 Панянка-

селянка

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

23.00 Х/ф «Едвард руки-
ножиці»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь

06.30 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 Д/ф «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»

09.05 Т/с «Місячний камінь»

10.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10 Прозоро: про актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Наталя Фаліон та 

«Лісапетний батальйон». 

Великий різдвяний 

концерт

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00 Прозоро: про головне

19.10, 19.40 Д/ф «Суперчуття»

19.55 Д/ф «Рік у дикій природі»

22.00 Полюси

23.00 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

01.35 «Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» з циклу 

«Дисиденти»

03.00 Енеїда
03.35 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
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Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця півріччя — 285 грн. 40 коп.,

до кінця року — 627 грн. 88 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

на півріччя — 360 грн. 40 коп.,

до кінця року — 792 грн. 88 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 читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi. 
 З наступного року «Україна молода» вихо-
дитиме з іншою періодичністю і в новому фор-
маті — тижневика обсягом 24 шпальти. 
 Сподіваємось, за таких умов Укрпошта зреш-
тою зможе вчасно доставляти газету передплат-
никам до вихідних, щоб вони мали можливість 
прочитати найцікавіші новини та статті за тиж-
день і ознайомитись із програмою телебачення 
на наступний тиждень.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг офор-
мити передплату на 2022 рік, це можна зро-
бити найближчим часом — до 18 січня, і ви 
отримуватимете газету з лютого. 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 Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і 
за друкованим Каталогом видань «Преса пош-
тою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «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, 19.30 ТСН

09.25, 4.45, 5.30 «Життя відомих 

людей»

10.45, 12.30 «Маскарад-2»

13.55 «Новорічний карнавал 

світського життя»

16.15 Х/ф «Аутсайдери»

20.35 Бойовик «Потрійний 

форсаж: токійський 

дрифт»

22.40 Фантастика «Парк 

Юрського періоду-3»

00.30 Трилер «Імперія вовків»

03.00 Жахи «30 днів ночі»

ІНТЕР

05.15, 22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Так близько до 

горизонту»

14.45, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00, 19.00, 2.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.10 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Скарби Агри»

00.10 Х/ф «Заплямована 

репутація»

03.45 Т/с «Таїсія»

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 Зірковий шлях

11.00 Історія одного злочину

14.35, 15.30 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Хто ти?»

00.10, 2.00 Т/с «Вірна подруга»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.45 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.20, 13.25 Х/ф «Хрест-2: 

війни хреста»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 2.15 Секретний фронт

22.40 Т/с «Нюхач»

00.25 Х/ф «Хрест: помста 

злочинців»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/ф «Феї і таємниця 

країни драконів»

07.40 Х/ф «Після»

09.45 Т/с «Мерлін»

12.30 Х/ф «Місто Ембер»

14.30 Х/ф «Червона 

Шапочка»

16.30 Х/ф «Зоряний пил»

19.00 Х/ф «Дім дивних дітей 

Міс Сапсан»

21.45 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

23.50 Х/ф «Блакитна лагуна: 

пробудження»

01.50 «Вар’яти»

02.30 «Служба розшуку дітей»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Д/с 

«Найекстримальніший»

10.10, 16.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Таємнича світова війна»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

17.10 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

19.40, 2.00 «Велика політика»

22.00 Час-Time

03.10, 4.10 М/ф

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 10.30, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Люди в океані»

11.40, 13.00, 21.15 Т/с 

«Менталіст»

13.55, 23.00 Т/с «Примари»

15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

18.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

01.10 «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»

11.25 Мама реготала.

14.30 Т/с «Громада»

15.30 Т/с «Суперкопи»

17.40 Т/с «Швидка»

20.00 М/ф «Кунг фу панда-3»

22.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

07.55 Битва екстрасенсів

12.45, 14.40 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.55, 17.50 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.15 Т/с «Любов на 

реабілітації»

00.50 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

18.50 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

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, 0.15 Т/с «CSI: місце 

злочину»

07.50 Х/ф «Прискорення»

09.35 Х/ф «Джейсон Борн»

11.55, 19.25 «Загублений світ»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.15 Т/с «Звонар»

22.15 Т/с «Перевізник»

02.10 Т/с «Рекс»

03.00 «Відеобімба-2»

05.30 Телемагазини

ФУБОЛ-1

06.00 «Фенербахче» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

07.45, 14.30 Передмова до 1/8 

фіналу. Кубок Італії

08.10 «Флуміненсе» — «Серро 

Портеньйо». 1/8 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.15, 17.25, 21.25 Передмова до 

матчу. Суперкубок Італії

10.45 «Леса» — «Спортінг». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

12.30, 16.15, 18.50 Yellow

12.40 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

15.15, 17.55, 19.15, 21.15, 0.15 

Топ-матч

15.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Венеція». 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

18.10 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

19.25 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

21.55 LIVE. «Інтер» — 

«Ювентус». Суперкубок 

Італії

00.25 «Різеспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

02.15 «FAN TALK»

04.05 «Сан-Паулу» — 

«Форталеза». 1/4 фіналу. 

Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.45 «УПЛ ONLINE»

08.55 «Металіст 1925 р.» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

11.15 «Портленд Тімберс» 

— «Міннесота». Плей-оф. 

MLS CUP

13.00, 20.30 Передмова до матчу. 

Суперкубок Італії

13.25, 15.50 «Перша ONLINE»

14.05 «Металіст» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша ліга

16.20 «Леса» — «Спортінг». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

18.00 Передмова до 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

18.25 LIVE. «Наполі» — 

«Фіорентина». 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

19.15, 23.30 Yellow

20.55 Туреччина — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2022

22.40 LIVE. «Візела» 

— «Порту». 1/4 фіналу. 

Кубок Португалії

00.40 «Аталанта» — «Венеція». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

02.25 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

04.10 «Нешвілл» — «Орландо 

Сіті». Плей-оф. MLS CUP

МЕГА

06.10 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00, 18.50 У пошуках істини

09.55, 1.35 Речовий доказ

11.05, 21.50 Створення бренду

11.55 Підроблена історія

12.55 Таємнича світова війна

13.50 Топ-10: таємниці та 

загадки

14.50, 19.50 Друге життя 

звичайних речей

15.50 Довідник дикої природи

16.50 НАСА: нез’ясоване

17.50, 0.35 Їжа богів

20.50 Ретроавтомобілі: великі й 

малі

22.40 Таємниці тихоокеанського 

півдня

23.40 Як влаштований Всесвіт

02.45 Таємниці дефіциту

03.40 Дике виживання

04.40 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 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

08.35 Х/ф «Рапунцель»

09.45 Х/ф «Холодне серце»

11.25 Х/ф «Едвард руки-

ножиці»

13.25, 3.15 Панянка-селянка

18.25 М/ф «Як приборкати 

дракона»

20.10 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

підкорювач світанку»

22.15 Х/ф «Гудіні»

01.15 Казки У. Кіно

01.45 Казки У

04.55 Зірки, чутки та Галлівуд

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь

06.30 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 Д/ф «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»

09.05 Т/с «Місячний камінь»

10.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00 Хвилина мовчання

12.01, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.30 Прозоро: про 

актуальне

14.00 «Василь Стус. Феномен 

«суток»

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. VI етап. 

Спринт, 7,5 км, жінки

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Суперчуття»

19.55 Д/ф «Рік у дикій природі»

22.00 Полюси

23.00 Перша шпальта

03.00 Енеїда

03.35 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, 19.30 ТСН

09.25, 10.25, 4.55, 5.30 «Життя 

відомих людей»

11.15, 13.00 «Маскарад-2»

15.00 «Ніч хітів»

17.10 Бойовик «Форсаж»

20.35 Бойовик «Форсаж-4»

22.40 Фантастика «Світ 

Юрського періоду-4»

01.15 «Мисливці на відьом»

02.50 Трилер «Імперія вовків»

ІНТЕР

05.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Школа хороших 
дружин»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00, 19.00, 3.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора 
Ватсона. Скарби Агри»

22.30 «Чекаємо весну в Новий 

рік на «Інтері»

01.50 Х/ф «Він, вона і я»
04.30 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 Зірковий шлях

11.00 Історія одного злочину

14.35, 15.30 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Хто ти?»

00.00 Різдвяні зустрічі з 

Михайлом Поплавським

01.30 Телемагазин

02.00 Гучна справа

04.00 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.20, 13.25 Х/ф «Хрест: 

помста злочинців»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 1.35 Антизомбі

22.40 Т/с «Нюхач»

23.45 Х/ф «Перший постріл»

02.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Мерлін»

12.00 «Де логіка?»

14.05 Х/ф «Білосніжка: 

помста гномів»

16.05, 20.10 «Хто зверху? 

Спецвипуски»

18.00 Т/с «Будиночок на щастя»

22.10 Х/ф «Темні уми»

00.30 Х/ф «Вона — чоловік»

02.20 «Вар’яти»

02.55 «Служба розшуку дітей»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15 Д/с 

«Найекстримальніший»

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

22.00 Час-Time

02.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

03.10, 4.10 М/ф

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.55, 10.25, 18.00, 2.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Розслідування»

11.40, 13.00, 21.15 Т/с 

«Менталіст»

13.50, 23.00 Т/с «Примари»

15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

01.00 «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»

11.25 Мама реготала

14.15 Т/с «Громада»

15.20 Т/с «Суперкопи»

17.20 Т/с «Швидка»

20.00 Х/ф «Будинок із 

годинником у стінах»

22.10 Мама реготала. Найкраще

СТБ

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

07.55 Битва екстрасенсів

12.40, 14.40 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.55, 17.50 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.15 Т/с «Татусі»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

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, 0.15 Т/с «CSI: місце 

злочину»

07.50 Х/ф «Викуп»

09.55 Х/ф «Клин клином»

11.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.15 Т/с «Звонар»

22.15 Т/с «Перевізник»

02.10 Т/с «Рекс»

02.55 «Відеобімба-2»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.05, 23.55, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Ріу Аве» — «Тондела». 

1/4 фіналу. Кубок 

Португалії

08.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Бока Хуніорс». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол 

NEWS

10.15 «Аталанта» — «Венеція». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

12.00 Угорщина — Англія. 

Відбір до ЧС-2022

13.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.15 «Наполі» — 

«Фіорентина». 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

17.10 «Леса» — «Спортінг». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

19.15 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

21.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

21.55 LIVE. «Мілан» — 

«Дженоа». 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

00.10 «Фенербахче» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.10 «FAN TALK»

04.00 «Флуміненсе» — 

«Атлетіку Мінейру». 1/4 

фіналу. Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.20 «УПЛ ONLINE»

08.30 «Маріуполь» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

10.45, 18.25 Чемпіонат 

Туреччини. Огляд туру

11.25 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

13.25, 15.50 «Перша ONLINE»

14.05 «Оболонь» — «Ужгород». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.35 «Аталанта» — «Венеція». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

19.10 «Візела» — «Порту». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

21.00 Yellow

21.10 Азербайджан 

— Португалія. Відбір до 

ЧС-2022

22.55 «Фенербахче» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

00.40 «Леса» — «Спортінг». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

02.25 Угорщина — Англія. 

Відбір до ЧС-2022

04.10 «Нью-Йорк Сіті» 

— «Атланта Юнайтед». 

Плей-оф. MLS CUP

МЕГА

06.10 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00, 19.00 У пошуках істини

10.00, 1.40 Речовий доказ

11.10, 21.50 Створення бренду

12.05 Підроблена історія

13.05 Таємнича світова війна

14.00 Топ-10: таємниці та 

загадки

14.30 Сучасні будівлі Лондону

15.00, 19.50 Друге життя 

звичайних речей

16.00, 22.40 Таємниці 

тихоокеанського півдня

17.00 НАСА: нез’ясоване

18.00, 0.40 Їжа богів

20.50 Ретроавтомобілі: великі й 

малі

23.40 Як влаштований Всесвіт

02.50 Таємниці дефіциту

03.45 Коза ностра. З Палермо до 

Нью-Йорка

04.45 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 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

08.35 Х/ф «Нове вбрання 

короля»

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Диявол носить 

Прада»

12.55 4 весілля

14.00, 16.00, 2.00 Панянка-

селянка

15.00, 4.50 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 21.00 Танька і Володька

20.00, 21.30 Сімейка У

23.00 Країна У-2

00.00 Казки У. Кіно

00.30 Казки У

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь

06.30 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 Д/ф «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»

09.05 Т/с «Місячний камінь»

10.10 Д/ф «Тваринна зброя»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10 Прозоро: про актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. VI етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Суперчуття»

19.55 Д/ф «Рік у дикій природі»

22.00 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

01.30 Д/ф «Дика планета»

03.00 Енеїда

03.35 Х/ф «Вавилон ХХ»
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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, 19.30 ТСН

09.25, 10.25, 11.25, 6.00 «Життя 

відомих людей»

13.00 Бойовик «Подвійний 

форсаж»

15.05 Бойовик «Потрійний 

форсаж: токійський 

дрифт»

17.10 Бойовик «Форсаж-4»

20.15 Бойовик «Форсаж-5»

22.55 Бойовик «13-й район: 

ультиматум»

00.55 Комедія «Таксі»

02.45 Драма «Відьма та Осман»

04.10 «Ніч хітів»

ІНТЕР

05.15, 23.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Словом»

14.25, 15.25, 1.10 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00 «Стосується кожного»

20.00, 2.50 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Граф Монте-

Крісто»

03.20 М/ф

04.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.20 «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 Зірковий шлях

10.15, 15.30 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»

18.00, 1.00, 2.00 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Хто ти?»

01.30 Телемагазин

03.35 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20, 1.35 Факти

04.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.05 Дизель-шоу

11.40, 13.25 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 «На троих»

15.05, 16.15 Т/с «Новорічний 

пес»

17.35 «На трьох». Прем’єра

18.45 Факти. Вечір

23.00, 2.00 «На трьох»

00.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.35 «Kids time»

06.05 М/ф «Том і Джеррі: у 

пошуках скарбів»

07.40 «Орел і решка»

09.50 «Шахраї в мережах»

16.00 Х/ф «Вона — чоловік»

18.00 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

20.10 Х/ф «Поклик пращурів»

22.00 Х/ф «Полювання на 

Санту»

00.10 Х/ф «Фейкові копи»

02.15 «Вар’яти»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с «Повітряні 

воїни»

08.15, 12.20 Форшмак

10.10, 16.10, 1.10, 5.10 Д/с 

«Таємнича світова війна»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.35 Невигадані історії

17.10 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

22.00 Час-Time

02.00 «Час за Гринвічем»

03.10, 4.10 М/ф

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 10.35, 2.50 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 

«Свідок»

09.05 Х/ф «Місто прийняв»

11.45, 13.00, 21.15 Т/с 

«Менталіст»

13.50, 23.00 Т/с «Примари»

15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

18.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

01.05 «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»

11.30 Мама реготала

14.20 Т/с «Громада»

15.30 Т/с «Суперкопи»

17.10 М/ф «Нарешті вдома»

18.50 М/ф «Мадагаскар»

20.40 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

22.40 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20 Т/с «Комісар Рекс»

12.00, 14.40, 17.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

19.45 Мій секрет. Актори серіалу 

«Кріпосна», ч. 1

22.15 Мій секрет. Актори серіалу 

«Кріпосна»», ч. 2

00.35 Мій секрет. Євгеній Кот

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

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 «Запорєбрик NEWS»

22.15 «Українські вісті»

22.30 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «CSI: місце злочину»

07.50 Х/ф «Рятівник»

10.40 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 1.45 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Лара Крофт — 

розкрадачка гробниць»

21.15 Х/ф «Лара Крофт — 

розкрадачка гробниць-

2: колиска життя»

23.25 Х/ф «Оверлорд»

02.45 «Цілком таємно-2017»

03.15 Т/с «Рекс»

04.05 «Відеобімба-2»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Портімоненсе» 

— «Мафра». 1/4 фіналу. 

Кубок Португалії

08.10 «Палмейрас» — 

«Універсідад Католіка». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

12.15 Іспанія — Грузія. Відбір 

до ЧС-2022

14.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.15 «Мілан» — «Дженоа». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

17.05 Yellow

17.15 «Візела» — «Порту». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

19.15 «Аталанта» — «Венеція». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

20.55 «Ріу Аве» — «Тондела». 

1/4 фіналу. Кубок 

Португалії

22.45 Англія — Данія. Ліга націй 

УЄФА

00.30 «Наполі» — 

«Фіорентина». 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

02.20 «FAN TALK»

04.10 «Сантос» — «Атлетіку 

Паранаенсі». 1/4 фіналу. 

Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.45, 12.50 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.15 «УПЛ ONLINE»

08.30 «Львів» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

11.00 «Візела» — «Порту». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

13.10, 15.40 «Перша ONLINE»

13.50 «Альянс» — «ВПК-Агро». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.10 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

18.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

18.55 LIVE. «Бешикташ» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

19.45, 22.40 Yellow

20.55 Данія — Австрія. Відбір 

до ЧС-2022

22.50 «Мілан» — «Дженоа». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

00.35 «Атлетіку Мінейру» 

— «Бока Хуніорс». 

1/8 фіналу. Кубок 

Лібертадорес

02.20 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

03.30 «Філадельфія» — «Нью-

Йорк РБ». Плей-оф. MLS 

CUP

МЕГА

06.10 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00, 19.00 У пошуках істини

10.00, 1.40 Речовий доказ

11.10, 21.50 Створення бренду

12.05 Підроблена історія

13.05 Таємнича світова війна

14.00 Сучасні будівлі Лондону

15.00, 19.50 Друге життя 

звичайних речей

16.00 Зворотний відлік до 

катастрофи

17.00 НАСА: нез’ясоване

18.00, 0.40 Їжа богів

20.50 Ретроавтомобілі: великі й 

малі

22.40 Таємниці тихоокеанського 

півдня

23.40 Як влаштований Всесвіт

02.50 Таємниці дефіциту

03.45 Коза ностра. З Палермо до 

Нью-Йорка

04.45 Судіть самі

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Смузі-меню

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Магія солодощів

14.30 Правила виживання

15.30 Будьте здоровi

17.10 Неймовірні історії кохання

18.00 Зіркові долі

19.00 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

08.35 Х/ф «Кіт у чоботях»

09.45 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Перлина Нілу»

12.55 4 весілля

14.00, 2.00 Панянка-селянка

15.00, 4.50 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. Блискуче 

повернення

20.00 Х/ф «Доктор Дуліттл»

21.45 Х/ф «Доктор Дуліттл-2»

23.30 Країна У-2

00.30 Казки У. Кіно

01.00 Казки У

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь

06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 1.55, 

5.10 Новини

07.05 Д/ф «Девід Рокко. Африка 

на смак»

08.05 Т/с «Шетланд»

09.00 Божественна Літургія ПЦУ

11.30, 22.55 Д/ф «Дикі тварини»

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 0.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.05, 2.30, 5.45 

Спорт

15.20 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. VI етап. 

Естафета 4х6 км, жінки

17.00, 1.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Суперчуття»

19.55 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

22.00 Д/ф «НЛО: Загублені 

свідчення»

02.50 «Зворотний відлік»

04.35 Відтінки України
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 5.45 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

19.30, 5.00 ТСН

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал»

00.10 «Концерт Тіни Кароль 

— красиво»

01.00 Фантастика «Парк 

Юрського періоду»

03.00 Фантастика «Парк 

Юрського періоду: 

загублений світ»

ІНТЕР

05.50 «Орел і решка. Дива 

світу»

06.50 Х/ф «Том Сойєр»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Ліворуч від 
ліфта»

12.35 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

14.30 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

16.10 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство»

19.00, 20.30 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса та 
доктора Ватсона. 
Скарби Агри»

20.00, 3.00 «Подробиці»

22.35 «Концерт Олега Винника 

«Моя душа...»

01.05 Х/ф «Доросла дочка, 
або Тест на...»

03.30 М/ф

04.05 Х/ф «Поживемо 
— побачимо»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.10 Реальна містика

09.00, 15.20 Т/с «Зниклі сліди»

17.00, 21.00 Т/с «Поговори з 

нею»

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.40, 9.10 «На трьох»

06.45 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

08.00 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

10.10 Х/ф «Нереальний 
КОПець»

12.40, 13.00 Х/ф «Васабі»
12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Каліфорнійський 
дорожній патруль»

16.45 Х/ф «Півтора шпигуна»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Втікач»
21.45 Х/ф «Служителі 

закону»
00.25 Х/ф «Той, хто біжить по 

лезу»
02.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Хто проти блондинок?»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.05 Х/ф «Чихуахуа з 

Беверлі-Хіллз»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

свiту»

12.00 «Орел і решка»

14.05 Х/ф «Білосніжка і 

мисливець»

16.50 Х/ф «Мисливець і 

Снігова королева»

19.00 Х/ф «Битва титанів»

21.05 Х/ф «Гнів титанів»

23.00 Х/ф «Легіон»

01.00 «Вар’яти»

02.30 «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 «Повітряні воїни»

07.50, 8.35, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Форшмак

09.00, 10.10, 19.00 Х/ф

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, 5.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

03.10, 4.10 М/ф

НТН

05.50 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»

07.45 Х/ф «Секретний 

фарватер»

13.05, 3.10 «Випадковий свідок»

14.50 Т/с «Смерть у раю»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «За сірниками»

21.30 Х/ф «Людина 

листопада»

23.35 Х/ф «Спадщина»

01.25 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 Check-In. Україна

08.20 М/ф «Месники: 

найвеличніші герої Землі»

09.15 М/ф «Вартові Галактики»

10.10 М/ф «Аладдін»

11.00 Мама реготала

18.00 Х/ф «Мумія»

20.30 Х/ф «Мумія-2: 

повернення»

23.20 Мама реготала. Найкраще

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.55, 10.55 Т/с «Татусі»

09.30 Неймовірна правда про 

зірок

16.40 «Хата на тата»

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 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

08.05 «ДжеДАІ-2020»

09.30 «Загублений світ»

14.35 Х/ф «Пік Данте»

16.40 Х/ф «Тринадцятий воїн»

18.40 Х/ф «Король Артур»

21.00 Х/ф «Геркулес»

22.55 Х/ф «Турнір на 

виживання»

00.50 Т/с «Гвардія-2»

02.30 «Відеобімба-2»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10, 20.25 «Наполі» — 

«Фіорентина». 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

08.10 «Леса» — «Спортінг». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

10.00, 15.00, 18.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Мілан» — «Дженоа». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

12.00 «Бешикташ» — 

«Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

14.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.15, 22.15 Yellow

15.25 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

17.25 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

17.55 LIVE. «Антальяспор» 

— «Фенербахче». 

Чемпіонат Туреччини

19.55 Огляд матчу. Суперкубок 

Італії. Прем’єра

22.45 Хорватія — Франція. Ліга 

націй УЄФА

00.30 «Візела» — «Порту». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

02.20 «FAN TALK»

04.10 «Форталеза» — «Сан-

Паулу». 1/4 фіналу. Кубок 

Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «FAN TALK»

08.00, 10.40 «УПЛ ONLINE»

08.55 «Чорноморець» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

11.10 «Ріу Аве» — «Тондела». 

1/4 фіналу. Кубок 

Португалії

13.00, 15.30 «Перша ONLINE»

13.40 «Металіст» — «Олімпік». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

16.05 «Бешикташ» — 

«Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

17.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

18.40 «Аталанта» — «Венеція». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

20.25 Огляд 1/8 фіналу. Кубок 

Італії. Прем’єра

20.55 LIVE. «Феєнорд» 

— «Вітесс». Чемпіонат 

Нідерландів

21.45 Yellow

22.55 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

01.05 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

02.15 Іспанія — Грузія. Відбір 

до ЧС-2022

04.00 «Спортінг КС» 

— «Ванкувер Вайткепс». 

Плей-оф. MLS CUP

МЕГА

06.15, 1.50 Містична Україна

07.05 Випадковий свідок

09.45 Речовий доказ

10.55, 17.05 У пошуках істини

12.30, 23.50 Їжа богів

13.30 Заборонена історія

14.30, 21.00 Зворотний відлік до 

катастрофи

19.00 Таємниці тихоокеанського 

півдня

00.50 Природа сьогодення

02.40 Історія Києва

03.30 Історія українських земель

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Сенсації екрана

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

10.00 М/ф «Аліса в країні 

чудес»

11.30, 13.00, 15.00 Одного разу 

під Полтавою

12.00, 14.00, 0.55 Сімейка У

12.30, 13.30, 14.30, 0.25 Танька і 

Володька

15.30 М/ф «Мадагаскар-2»

17.15 М/ф «Мадагаскар-3»

19.00 Х/ф «Наречений на 

двох»

20.45 Х/ф «Божевільне 

побачення»

22.25 Х/ф «Забути Сару 

Маршал»

01.25, 2.55 Країна У-2

01.55 Казки У

02.25 Казки У. Кіно

03.25 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, 0.15, 3.45, 5.35 

Новини

07.10 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

07.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.50 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

08.05, 3.30 Невідомі Карпати

08.25 Відтінки України

09.05, 14.30 #ВУКРАЇНІ

09.40 Х/ф «Авраам: 

охоронець віри»

11.40 Т/с «Хадсон і Рекс»

13.30 Д/ф «Карпатські хижаки»

15.20 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. VI етап. 

Естафета 4х7,5 км, 

чоловіки

16.55 Концерт «Кобза»

18.15 Д/ф «Рік у дикій природі»

19.10 Т/с «Паризькі таємниці»

21.25 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

23.15 Д/ф «НЛО: загублені 

свідчення»

00.40 Д/ф «Крим: як це було»

02.50 Д/ф «Дика планета»

04.10 Країна пісень
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2022. 

Дайджест»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Швидкість»

23.15 Бойовик «Швидкість-2: 

круїз під контролем»

01.55 Фантастика «Парк 

Юрського періоду-3»

03.15 Бойовик «13-й район: 

ультиматум»

ІНТЕР

05.30 Х/ф «Любочка»

07.00 Х/ф «Пригоди 

Гекльберрі Фінна»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.50 «Речдок. Випереджаючи 

час»

17.30 Х/ф «Граф Монте-

Крісто»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Загублене місто 

Z»

23.15 Х/ф «Бережись 

автомобіля»

01.10 Х/ф «Ліворуч від 

ліфта»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.00 Реальна містика

09.10 Т/с «Зниклі сліди»

16.50, 21.00 Т/с «Другий шанс»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»

01.30 Телемагазин

03.00 Гучна справа

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40 Факти

06.05, 9.00 Антизомбі

07.00, 11.00 Громадянська 

оборона

08.00 Прихована небезпека

10.00 Секретний фронт

11.55, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

18.45 Факти тижня

20.55 Х/ф «Злочинець»

23.00 Х/ф «Той, хто біжить по 

лезу 2049»

02.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 1.10 «Вар’яти»

06.30, 8.00 «Kids time»

06.35 М/ф «Феї і таємниця 

країни драконів»

08.05 М/ф «Ральф-руйнівник”

10.15 М/ф «Ральф-руйнівник-2»

12.30 Х/ф «Дім дивних дітей 

Міс Сапсан»

15.00 Х/ф «Битва титанів»

17.00 Х/ф «Гнів титанів»

19.00 Х/ф «Геракл: 

народження легенди»

21.00 Х/ф «Джек — убивця 

велетнів»

23.10 «Improv Live Show»

02.40 «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 «Повітряні воїни»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.10 Невигадані історії

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійській фільм

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня 

з Анною Мірошниченко

19.00 Х/ф

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 «Таємнича світова 

війна»

03.10, 4.10 М/ф

НТН

05.20 Х/ф «Золотий ланцюг»

07.00 «Слово предстоятеля»

07.10 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.35 Т/с «Смерть у раю»

13.45 Х/ф «Людина 

листопада»

15.45 Х/ф «За сірниками»

17.40 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»

19.00 Х/ф «Фронт за лінією 

фронту»

22.20 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»

00.55 Х/ф «Спадщина»

02.45 «Легенди карного 

розшуку»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 Check-In. Україна

08.15 М/ф «Месники: 

найвеличніші герої Землі»

09.10 «Вартові Галактики»

10.05 М/ф «Аладдін»

11.00 Мама реготала

16.10 Х/ф «Мумія»

18.50 Х/ф «Мумія-2: 

повернення»

21.30 Х/ф «Мумія-3: гробниця 

імператора драконів»

23.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.25 Т/с «Татусі»

14.20 Супермама

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.55 Один за всіх

00.30 Таємниці ДНК

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»

09.50, 1.35 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Лара Крофт — 

розкрадачка гробниць»

16.50 Х/ф «Лара Крофт — 

розкрадачка гробниць-

2: колиска життя»

19.00 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

21.05 Х/ф «Кінець світу»

23.40 Х/ф «Роботоргівля»

02.25 «Відеобімба-2»

05.00 «Найкраще»

05.05 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.15 Топ-матч

06.10 «Візела» — «Порту». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

08.10 «Мілан» — «Дженоа». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

10.00, 15.00, 18.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 17.25 Передмова до матчу. 

Суперкубок Італії

10.45 «Антальяспор» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

12.30, 16.15 Yellow

12.40 «Феєнорд» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

14.30, 19.55 Огляд 1/8 фіналу. 

Кубок Італії

15.25 LIVE. «Гронінген» 

— «ПСВ». Чемпіонат 

Нідерландів

17.55 LIVE. «Хатайспор» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини

20.25 «Інтер» — «Ювентус». 

Суперкубок Італії

22.45 Португалія — Швеція. 

Ліга націй УЄФА

00.30 «Леса» — «Спортінг». 1/4 

фіналу. Кубок Португалії

02.20 «FAN TALK»

04.10 «Атлетіку Мінейру» 

— «Флуміненсе». 1/4 

фіналу. Кубок Бразилії

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.40 Топ-матч

06.10 «Феєнорд» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.45 «Десна» — «Верес». 

Чемпіонат України

11.05 «Аталанта» — «Венеція». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

12.50, 21.45 Огляд матчу. 

Суперкубок Італії

13.15, 15.40 «Перша ONLINE»

13.55 «Волинь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша ліга

16.00 «Антальяспор» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

17.40 LIVE. «Фортуна» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

18.30 Yellow

19.55 «Мілан» — «Дженоа». 

1/8 фіналу. Кубок Італії

22.15 «Сівасспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

00.00 Огляд 1/8 фіналу. Кубок 

Італії

00.30 «Утрехт» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

02.15 Чехія — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2022

04.00 «Фортуна» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

МЕГА

06.00, 1.35 Містична Україна

06.50 Випадковий свідок

09.10 Речовий доказ

10.20, 17.00 У пошуках істини

12.15, 23.35 Їжа богів

13.15 Заборонена історія

14.15, 21.00 Зворотний відлік до 

катастрофи

19.00 Таємниці тихоокеанського 

півдня

00.35 Природа сьогодення

02.25 Таємниці кримінального 

світу

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Сенсації екрана

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00 Удачний проєкт

20.30 Дача бороданя

22.10 Будьте здоровi

23.30 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 «Легенди країни Оз: 

повернення Дороті»

11.15 М/ф «Король-Лев»

13.00, 15.00, 16.30 Одного разу 

під Полтавою

13.30, 14.30, 15.30 Сімейка У

14.00, 16.00 Танька і Володька

17.00 М/ф «Як приборкати 

дракона»

18.50 Х/ф «За бортом»

21.00 Х/ф «Вийти заміж у 

високосний рік”

23.00 Х/ф «Гудіні»

02.00 Країна У-2

02.30 Казки У

03.00 Вечірка

04.05 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.10 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00 

Новини

07.10 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

07.30 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

07.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

08.15 Д/ф «Суперчуття»

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00 Недільна літургія УГКЦ

12.30 Недільна свята меса РКЦУ

13.35 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу. VI етап. Гонка 

переслідування, 10 км, 

жінки

14.40, 15.10 Міста та містечка

15.35 Біатлон на «Суспільному». 

Кубок світу.VI етап. Гонка 

переслідування, 12,5 км, 

чоловіки

16.45 Студія «Дорога до Пекіна»

17.20 Концерт Ніна Матвієнко та 

Дмитро Андрієць

18.15 Д/ф «Рік у дикій природі»

19.10 Т/с «Паризькі таємниці»

21.00, 23.40, 5.05 Тиждень на 

«Суспільному»

22.00 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

23.00 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

00.30 Д/ф «Северин Наливайко. 

Остання битва!»

02.10 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою»

03.45 #ВУКРАЇНІ

ЧЕТВЕР, 6 СІЧНЯ 2022

УКРАЇНА МОЛОДА16 ТБ-НЕДІЛЯ
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Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, 
кандидат технічних наук 
Київ 

 25 грудня — це не «католи-
цьке Різдво», а Різдво за но-
вим стилем, за правильним 
календарем. У цей день відзна-
чають Різдво і протестанти, і 
більшість православних цер-
ков — десять, а 7 січня — тіль-
ки шість. Юліанський кален-
дар неточний, розроблений за 
ініціативи язичника Юлія Це-
заря, в ньому Різдвяним пос-
том нехтують, коли всі свят-
кують за новим стилем Новий 
рік. ПЦУ має готувати вірян до 
переходу на правильну дату. У 
день Різдва згадаймо заповіді 
Нового Завіту, які Христос дав 
людям.  
 Сучасна ситуація у світі, в 
Україні, події сьогодення мо-
жуть бути розтлумачені та оці-
нені на основі прикладів із про-
повідей Христа, з його повчань. 
Таке пояснення не є штучно 
притягнутим: минуло два ти-
сячоліття, та в світі багато що 
повторюється (в інших фор-
мах), повертається на круги 
своя, заповіді не застарівають.
 Ісус підтвердив (Мат.5, 
Марк.5) заповіді Старого Заві-
ту. Путін, Росія, розв’язавши 
війну проти України, поруши-
ли 6-ту заповідь («Не вбивай»), 
8-му («Не кради»), 9-ту («Не 
свідчи ложно»), 10-ту («Не за-
зіхай на дім ближнього» та 
його майно). На руках Путі-
на — кров загиблих: тисячі 
цивільних, українських вій-
ськових, проросійських бойо-
виків. Українські та татарські 
доми захоплені загарбником. 
Путін брехливо свідчив: «нас 
там нєт». На злочинців чекає 
Божий та людський суд. І ще 
про Путіна: «Злочинець при-
ходить лише для того, щоб ук-
расти, вбити, погубити» (І 10).
 Христос вважав справедли-
вим оружний захист від агресії: 
«Коли сильний зі зброєю охоро-
няє дім свій, тоді в безпеці його 
маєток» (Л11). Висновок: зміц-
нюймо Збройні сили України.
 Капітулянтська ідея загля-
дати в очі агресору, перестати 
стріляти, що видається ніби-
то християнською, такою не є. 
Підставити щоку під удар і ря-
тувати мечем від убивць себе 
і близьких — різні ситуації. 
Христос обґрунтував право на 
самозахист (Мат26): «Всі, що 
за меч беруться, від меча [!] за-
гинуть». Рано чи пізно це че-
кає путінську зграю: той, хто 

першим підняв меча, буде по-
караний, як Гітлер. Христос не 
закликав до підкорення агресо-
рам і вбивцям; ми маємо право 
застосовувати меч для оборони, 
це не порушує християнських 
засад. Покладатися треба на 
Божу поміч, на силу меча та со-
юзників.
 Христос вигнав бісів із біс-
нуватого та вселив їх у свиней 
(Мат8, Марк5). Біснуватість 
(жага загарбань) якимось чи-
ном передалася у спадок зло-
чинцям наших часів — Гітле-
ру, Путіну, Жириновському 
та всій путінській компанії; 
їм варто пам’ятати фінал: біс-
нуваті свині втопилися в морі 
(правда, не в Чорному).
 «Стережіться лжепророків, 
що приходять до вас в овечій 
шкурі, а всередині — вовки 
хижі» (Мат7). Путін й інші 
московські вовки намагаються 
приспати нашу пильність брех-
нею про «братську дружбу», 
про «єдиний народ», а насправ-
ді хочуть проковтнути Україну, 
знищити її захисників.
 Власник виноградника здав 
його в оренду, орендарі не пла-
тили нічого, вбили сина хазяї-
на. Христос сказав, що госпо-
дар має зробити з убивцями: 
«Прийде та вигубить тих ви-
ноградарів» (Мат21). Українсь-
ке керівництво не згадало цю 
притчу, коли здавало в оренду 
Севастополь, а Путін діяв, як 
бандити-виноградарі. За спри-
яння Сили Божої убивці будуть 
вигублені.
 «Те, що з уст виходить, те 
походить із серця, і воно оск-
вернює людину, бо з серця по-
ходять лихі помисли» (Мат15, 
Марк7). Христос ніби передба-
чив інформаційну війну, бруд-
ні методи, що їх застосовують 
російські ЗМІ (кисельови, ска-
бєєви) та російські політики; 
скверна в них у серці та на язи-
ці; їм підспівує їхня українська 
агентура. 
 «Ніхто не може служити двом 
панам... Не можна Богові слу-
жити і мамоні» (Мат6). Це про 
російську церкву, яка служить 
Путіну, збагачується, а вдає, що 
нібито служить Богові.

 Апостол Павло нагадав іу-
деям слова пророка Ісаї: «Сер-
це цього народу зашкарубло, й 
вони вухами важко чули, й очі 
свої замружили». Це стосуєть-
ся нині росіян: більшість вип-
равдовує агресію, загарбання 
чужого, вбивства, розправу над 
незгідними на захоплених зем-
лях і в себе в Росії; вони покло-
няються своєму кесарю Путіну, 
затулили очі та вуха.  
 Ніби про Зе-керманичів Ук-
раїни та їхніх виборців сказа-
но: «Вони сліпі, вожді сліпих, а 
якщо сліпий веде сліпого, оби-
два впадуть у яму» (Мат15). 
«Сліпі проводирі», вибрані 
«сліпими» виборцями, не здат-
ні керувати державою, можуть 
потягти до ями і зрячих, всю 
країну. Виборцям час прозрі-
ти.
 «Лжепророки» (Мат7) в 
Україні були й раніше, нині 
з’явився Зеленський і проро-
кував «кінець епохи бідності». 
От як він це реалізовує: «Всяко-
му, хто має, додасться, і він ма-
тиме над міру, а в того, хто не 
має, відніметься й те, що мав» 
(Мат25).
 «За кожне пусте слово, яке 
кажуть люди, вони будуть від-
повідати Судного дня» (Мат12). 
Це про невиконані передвиборчі 
цяцянки та «відосики» Зеленсь-
кого. Богдан у Гордона пояснив 
брехливе базікання Зеленсько-
го: він продовжує грати в кіно.
 «Ісус... вигнав усіх, що про-
давали й купували в храмі... і 
казав: «Дім мій домом молитви 
назоветься, а ви зробили з ньо-
го вертеп розбійників» (Мат21, 
Л19). Верховна Рада повинна 
бути храмом демократії, з неї 
треба вигнати депутатів, що 
продаються, тих, хто роздає 
та отримує конверти з гроши-
ма від олігархів за відповідну 
законотворчість. Вийдіть, роз-
бійники!
 Вираз «Багато покликаних, 
але вибраних мало» (Мат 22) 
стосується депутатів-«слуг». 
Покликав їх Зеленський, виб-
рані вони обдуреним електо-
ратом, але «вибраних» у висо-
кому значенні слова серед них 
немає. 

 Безсумнівні Христові слова: 
«Слуга не більший за пана сво-
го, а посланий — не більший за 
того, хто його послав» (І 13). А 
«слуги народу» діють так, ні-
бито вони вищі за народ, який 
послав (вибрав) їх. Виборці зро-
зуміли помилку і скоро пош-
лють «слуг», куди треба.
 «Не вливайте вино молоде в 
старі міхи» (Мат9). Коли «мо-
лоде вино» бродило, воно щось 
булькало про «нові міхи», але 
скисло одразу. «Молода» і «зе-
лена» команда діє в старих рам-
ках, за старими «понятіями»: 
особисте збагачення. Яка там 
турбота про народ?!
 Широко відомим є афоризм 
Христа: «Не судіть, то й не бу-
дете осуджені» (Мат7). Це про 
українських суддів, але потріб-
не доповнення: не судіть непра-
ведно, за хабарі.
 Відоме й таке твердження: 
«Нема нічого таємного, щоб 
не стало явним» (Мат10). Воно 
справедливе і для української 
політики: історії про зрив опе-
рації проти вагнерівців, про оф-
шори Зеленського, його зв’язки 
з олігархом Коломойським, про 
викрадення Чауса, «відкати» у 
«великому крадівництві», ко-
рупцію, про вміст конвертів для 
депутатів-«слуг» будуть згодом 
розкриті. Вже сьогодні прорва-
но завісу Зе-брехні щодо «ваг-
нергейту», приховуване стало 
явним, головного винуватця 
теж буде викрито. 
 «Будуть... перші останніми» 
(Мат20). Це прогноз щодо рей-
тингу Зеленського та «слуг».
 Христос назвав людей гід-
них «сіллю землі». На нашій 
землі таких мало лишилося. 
Українська еліта була винище-
на російсько-більшовицьким 
режимом. Про псевдоеліту, що 
нині при владі, сказано: «Якщо 
сіль втрачає смак,... ні на що не 
придатна більше» (Мат5).
 Фарисеї запитали Христа, 
чи треба платити податок ке-
сарю, відповідь відома: «Кеса-
рю — кесареве» (Мат22, Л20). 
В Україні сплата податків має 
бути обов’язком, бо кошти 
йдуть не кесарю чужої імпе-
рії, а на потреби власної держа-

ви (за винятком вкрадених вла-
дою). Але українські багатії та 
політики (на найвищому рівні) 
теж крадуть у держави, в наро-
ду, виводячи гроші в офшори. 
Подібні дії правлячої верхів-
ки привели не до «кінця епохи 
бідності» (обіцянки виявили-
ся брехнею), а до початку епо-
хи зубожіння. Це суперечить 
заповіді: «Той, хто трудиться, 
гідний нагороди, він має бути 
нагодованим» (Мат10, Л10).
 Олігархи повинні прислуха-
тися до слів Спасителя: «Легше 
верблюдові пройти крізь вуш-
ко голки, ніж багатому ввій-
ти у Царство Боже» (Мат20). 
Багатій Закхей, переконаний 
Христовим ученням, заявив: 
«Половину свого майна даю 
вбогим, а якщо чимось когось 
скривдив, то поверну вчетве-
ро» (Л19). Цей приклад нині 
наслідували багаті люди на За-
ході, до ініціативи Гейтса–Баф-
фета (віддати половину статків 
на благодійність) приєдналася 
понад сотня членів. Українські 
олігархи не поспішають приєд-
натися (хоча якоюсь благодій-
ністю і займаються). Тож треба 
в Україні запровадити прогре-
сивний податок: більші доходи 
— більша ставка оподаткуван-
ня; це ефективніше, ніж список 
олігархів, не потрібний людям, 
а у Бога вони і так на обліку. 
 Христос закликав людей 
до єдності, висловив засторо-
гу, передбачивши стан справ 
в Україні: «Якщо царство роз-
ділиться само в собі, не встоїть 
те царство, запустіє; всякий 
дім, розділений сам в собі, не 
встоїть» (Мат12, Марк3). Апос-
тол Павло цю думку про єдність 
держави пояснив на прикладі 
людського тіла («Послання 
до коринфян»). «Частин бага-
то, але одне тіло. Не може око 
руці сказати: «Ти мені не пот-
рібна»... Якщо страждає один 
член, страждають із ним усі». 
Українці Криму, Донецька, 
Луганська мають пам’ятати, 
що Київ їм потрібен як центр 
державного організму, а «русс-
кому міру» — як об’єкт для за-
гарбання. Патріоти України, 
єднайтеся! ■

Василь ГЛИНЧАК, лау-
реат премії імені Ірини 
Калинець, ветеран Українсь-
кого національного телеба-
чення
Львів                                                  

 Це питання конкретно  до канала 
«Радіо «Культура». Бо коли 19 груд-
ня, на  Святого Миколая, вся Украї-
на  правила служби Божі і співала цю 
пісню, вшановуючи великого свято-
го, то на тому каналі творилось щось 
дивне!  Весь вечір, коли українсь-
кі родини  збирались коло столу на 
честь своїх іменинників — Микол і 
Миколь ців, згадане радіо, замість 
додати ще більшої теплоти й сердеч-
ності  тим святкуванням, «крутило» 
італійську оперу Доніцетті «Любов-
ний напій». Гарна опера, блискуче 
виконання театру «Ла Скала» в Не-
аполі, але ж в Україні свято — день 
Святого Миколи, такого дорого-
го нашому народові (у королівсько-
му Львові йому був посвячений пер-

ший найдавніший храм). Невже не 
можна було поставити на радіо щось 
таке, що ще більше дало б тим ро-
динам іменинників відчуття великої 
української родини? Хіба не можна 
було наповнити етер звучанням «За-
порожця за Дунаєм»? Чи «Вечорни-
цями» Ніщинського? Або духовними 
творіннями Веделя, Бортнянсько-
го, Березовського? Або сюїтою дав-
ніх співів «Хореї Козацької»? Можна, 
звичайно. Але для цього треба відчу-
вати себе співзвучним зі своїм наро-
дом, з його святами, культурою...

 Після опери слухачів «обдарува-
ли» ще одним сюрпризом — довже-
лезною лекцією про... паразитів!  І це 
на свято?!! Люди добрі! А потім о другій 
годині ночі з подачі редакторки Оксани 
Воронцової прозвучало нарешті кіль-
ка пісень і пісеньок на тему «Миколай 
бородатий». Повторю: о другій годині 
ночі, тобто вже 20 грудня! А чому б не 
було надати на свято слово теологу, 
щоб розповів народу про життя й діян-
ня святого, про чудові ікони з його ли-
ком — на склі на Гуцульщині і на дош-
ках на Слобожанщині?

 

 Серед тієї профанації свята був 
і приємний виняток — програма 
«Ніхто, крім нас» (на жаль, не схо-
пив прізвища авторки-редакторки). 
Так от, я вважаю ту програму блиску-
чою! То було інтерв’ю-сповідь офіце-
ра-фронтовика Ігоря Мазура про свій 
життєвий шлях, про своє відкрит-
тя ним, учорашнім комсомольцем, 
українського патріота в собі, у своїй 
душі, про дні й ночі на Майдані, про 
марш із добровольцями на фронт, 
про їхнє бойове зростання і гідне виз-
нання високим командуванням. А епі-
зод про перенесення ним праху свого 
побратима з УНСО, що поліг на Кав-
казі і там мав лежати вічно з байду-
жості його батька?! Той прах  Ігор Ма-
зур недавно перевіз в Україну — на 
батьківщину героя... Слава й уклін 
вам, побратиме сина України!
 Коли слухаєш таких людей, як 
шановний офіцер Іван Мазур, ві-
риш, що Україна не похитнеться. Ве-
лике спасибі творцям тієї блискучої 
програми! ■

Нарешті, після невдалих минулорічних експериментів з 
пошуком нових трендів, цього року новорічна ялинка в 
столиці України буде взірцем традицій нашого народу 
— під новорічним деревом розташовано вертеп, а вивер-
шує його різдвяна зірка. Мало не всю Софійську площу 
покриває серпанок зі святкової ілюмінації — на це пішло 
10 кілометрів (!) гірлянд.

СТЕРЕЖІТЬСЯ ЛЖЕПРОРОКІВ

Заповіти Христа сьогодні
Істини не старіють

■

НЕСВЯТКОВЕ

«Ой хто, хто 
Миколая любить»?
Несвятковий контент у святковий вечір

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

З нумерологічної точки зору новим 
планетарним роком правитимуть 
енергії числа шість (2+0+2+2=6). 
Це означає, що після волелюбної 
і прогресивної п’ятірки, націленої 
на публічну активність і змагання 
авторитетів, набудуть сакрально-
го значення наші внутрішні персо-
нальні історії. Чому саме сакраль-
ного? А тому що в 2022 році, на 
думку сучасних містиків, завер-
шуватиметься період глобального 
перезавантаження земних енер-
гій, які поступово стають більш 
тонкими і духовними. Одні з нас 
«підуть» вище, інші залишаться 
там, де були. Таке враження, ніби 
глобальна космічна система до-
вершує черговий процес власної 
трансформації, тому нам нічого не 
залишається, як зосередитися на 
собі й обрати власну точку опори в 
новому світі. Це якраз той унікаль-
ний випадок, коли спроба списа-
ти власні невдачі на об’єктивні 
причини зараховуватиметься як 
свідомий вибір на користь старої 
моделі. 

Мрія Сальвадора Далі
 Шостий аркан у системі Таро 
має назву Закохані. Його астроло-
гічною управителькою вважаєть-
ся планета любові та гармонії Ве-
нера. Отож можна припустити, 
що під її впливом з січня нас різко 
потягне на красу, творчість, ком-
форт та різні форми земного за-
доволення. І це природно. Адже 
емоції, народжені архетипом 
Верховного Жреця, який цього 
року по вінця занурив нас в ідей-
ні «розбірки» старих авторитетів, 
хочеться якнайшвидше «заїсти» 
чимось солоденьким. Тут головне 
не втратити відчуття міри і вчас-
но зупинитися, коли мармелад-
ний релакс попливе через край. 
 Але, як кажуть, не все так 
просто. Аркан Закохані стає за-
гальнопланетарною програмою, 
тому лише мармеладом ситий не 
будеш. Тут потрібен ще й елемент 
вищого польоту, який, до речі, у 
випадку з шостим арканом — 
теж про любов, але ту, що ні від 
чого не залежить. Задля пізнання 
цього високого почуття доведеть-
ся неодмінно від чогось відмови-
тися. Саме тому Закохані вважа-
ються ще й арканом вибору, після 
якого наше життя вже ніколи не 
буде таким, як раніше. 
 На жаль, класична розвил-
ка не передбачає легких варіан-
тів. Це якраз той випадок, коли, 
звернувши вліво, втратиш коня, 
а пішовши направо — наб’єш 
собі гулю. Аби не помилитися з 
напрямком, треба цього року на 
перехрестях долі обирати не ро-
зумом, а серцем. Те, що резонує 
з душею, і є правильним, навіть 
якщо залізна логіка відверто бун-
тує. Привід переконатися в цьому 
з’явиться пізніше, тому не поспі-
шайте 2022 рік називати періо-
дом втрат. Можливо, те, з чим ви 
неминуче розпрощаєтесь, і було 
тією гирею, яка стримувала вас 
від найвищого у своєму житті по-
льоту.
 Цікаво, що сюжет аркана За-
кохані в більшості колод Таро — 
це картинка з Едемського саду, 
де Єва ось-ось зробить вибір на ко-
ристь свого першого гріхопадіння. 
Ціна її вибору — втрачений рай. 
Але художник Сальвадор Далі, бу-
дучи одним із найвідоміших міс-
тиків нашого часу, запропонував 
для шостого аркана новий сюжет. 
На карті з його авторської колоди 
зображені ті ж Адам та Єва, але в 
момент, коли вони після тривало-
го поневіряння знову повертають-
ся на круги своя. 
 Саме ця історія максимально 
резонує з енергіями нового року. 
Тобто процес злому старого кос-

мічного порядку, який Всесвіт пе-
реживає останніх два роки, може 
повернути кожного з нас до пер-
вісного Едему або відбере його ос-
таточно. Персональною перепуст-
кою в обидва кінці стане почуття 
любові та єдності з Богом або їхня 
повна відсутність. Такий собі мо-
мент істини в рік фатального ви-
бору, наслідки якого формувати-
муть усе наше подальше життя. 
 Як запевняють знавці «вели-
кого переходу», ці два протилеж-
ні світи і далі існуватимуть у ме-
жах однієї земної реальності, але 
не перетинатимуться один з од-
ним. Епохальні зміни пройдуть, 
скоріше, на рівні емоційних від-

чуттів, коли одні учасники про-
цесу вже зараз почуватимуться, 
ніби в раю, а інші своїм вибором 
самотужки влаштують собі персо-
нальне пекло. За життя вибрати-
ся з нього буде фактично немож-
ливо, тому наступного року мо-
жуть почастішати випадки, коли 
люди свідомо губитимуть самі 
себе, наприклад, алкоголем або 
наркотиками. Результат їхньо-
го вибору остаточно оформиться 
в пекельну форму.
 Словом, вселенське диво вже 
тут. Поспішайте його обрати шля-
хом більш духовного осмислення 
дійсності. Ключовими тут слугу-
ють словосполучення «оптиміс-
тична думка» і «душевна лег-
кість». Отож не намагайтеся про-
пхатися у новий світ зі своїм він-
тажним золотим абажуром. Все 
необхідне там з’явиться і так, в 
силу вашої віри. 

Чи буде в Україні новий Майдан?
 З нумерологічної точки зору, 
наше життя еволюціонує в межах 
9-річних циклів. Отож, аби визна-
чити приблизну тенденцію року, 
який нас цікавить, треба простим 
арифметичним дійством поверну-
тися на дев’ять років назад. А ось 
тепер тримайтеся міцніше, ос-
кільки на виході з’являться спо-
чатку 2013-й, а потім і 2004 роки. 
Тобто обидві українські револю-

ції — Помаранчева та Революція 
гідності, відбулися у час плане-
тарної шістки, яка щоразу стави-
ла нас перед доленосним вибором. 
Чому?
 Аби відповісти на це запитан-
ня, необхідно вирахувати річну 
нумерологічну матрицю Украї-
ни на ці періоди. І ось що маємо: 
24.08.2004 — 20 2 16 7. Потім — 
24.08.2013 — 20 2 16 7. І нарешті 
— 24.08.2022 — 20 2 16 7. Клю-
човою енергією в усіх випадках 
є Сімка, оскільки вона резонує з 
числом, яке визначає мету ство-
рення нашої держави. (24.08. 
1991 — 34 7 30 3). А далі просте 
правило. Якщо основне число 

(людини або країни) з’являється 
у персональній матриці року в 
її самісінькому кінці, то цей пе-
ріод, без перебільшення, можна 
назвати знаковим. Всесвіт одно-
значно тестуватиме власника цьо-
го аспекту на здатність виконува-
ти програму свого життя. Така 
собі рубіжна перевірка на дорозі, 
коли доведеться скласти екзамен 
на зрілість. Отож нам усім потріб-
но зробити все необхідне для того, 
аби черговий іспит не став остан-
нім і вивів нас на чергову сходин-
ку персональної еволюції. 
 Після цієї новини може склас-
тися враження, ніби ми приречені 
на вічні Майдани. Абсолютно ні! 
Аналогічна ситуація в житті кож-
ної людини та країни трапляєть-
ся кожні 9 років, і нічого. Біль-
ше того, за інтуїтивне розуміння 
своєї місії у такі роки зрілі народи 
можуть отримувати навіть при-
ємні бонуси. Ми ж поки що лише 
формуємося як нація, тому так 
бурхливо реагуємо на спроби зби-
ти нас з істинного шляху, пропи-
саного сімкою. Виходить трішки 
радикально, але ж козацькі гени 
жодними мінськими угодами не 
відміниш. Ми такі, які є. 
 Чого вимагає від нас програм-
на Сімка? Перш за все — істин-
ної віри у вище небесне покрови-
тельство і філософське сприйнят-
тя дійсності. Це якраз і є ті якості, 

без яких неможливо піднятися 
на рівень більш тонких енергій. 
Отож вважайте, що нам пощас-
тило бути саме тут у ці дивовиж-
ні часи. Місцезнаходження збіль-
шує шанси для тих, хто здатний 
це зрозуміти.  

Україна, дасть Бог, вистоїть! А 
влада?
 За що теперішня Банкова 
може отримати від українців на 
горіхи? За брехню, підміну по-
нять, нездатність виконати свої 
обіцянки. У 2021 році в Україні 
почався новий 9-річний цикл, що 
проходитиме під впливом Вісім-
ки і Шістки. Ці дві енергії вказу-

ють на ріст заможності, соціаль-
ну справедливість і турботу про 
тих, хто в силу різних обставин 
не здатний потурбуватися про 
себе сам.
  Подібна програма абсолютно 
несумісна з олігархічною систе-
мою, яка вже кілька десятиліть 
поспіль висмоктує з країни всі 
наявні ресурси. На жаль, спроба 
Зе-команди вирішити цю пробле-
му на законодавчому рівні вияви-
лася звичайнісінькою імітацією 
боротьби, яка системно нічого не 
змінила. І якщо у відносно спокій-
ному 2021 році факірські капелю-
хи зелених ілюзіоністів сходили 
за поганеньку реальність, то вже 
найближчими місяцями полуда з 
очей простого люду спаде остаточ-
но. 
  З хороших новин у даному 
випадку може бути лише таке. 
У порівнянні з войовничим 2013 
роком, коли діяли енергії старо-
го циклу, новий рік шістки має 
м’якшу основу. Різниця криєть-
ся у числах 13 і 22. Перша енер-
гія — це архетип аркана Таро, 
що має назву Смерть, друга — 
карта з промовистим тотемом 
Дурень або Блазень. І якщо пер-
ша дама зі своєю фатальною ко-
сою мусила одним махом відсік-
ти від нас усе, що застаріло і від-
мерло, то з Блазнем можна споді-
ватися на природну зміну циклів 

більш мирним шляхом. В уяві чо-
мусь виникає лише одна благосна 
картинка: ми прокидаємося од-
ного щасливого ранку, оглядає-
мо за звичкою дитячу пісочницю 
на Банковій, а там короткі штан-
ці в зелений горошок більше не 
«блимають». Вони просто зник-
ли. Куди? А яка, власне, різни-
ця? Побіжать до схованих скар-
бів. Досвід попередників уже є. 
 Зі згаданою Вісімкою можли-
вий і такий варіант. Це коли юри-
дичні команди тих, кому не бай-
дужа доля України, засиплють 
ту ж таки Банкову судовими по-
зовами за те, що її теперішні гос-
подарі не виконують своїх перед-
виборчих обіцянок і знову кра-
дуть у нас дорогоцінний час. Той 
самий неймовірний час, який би 
ми могли використати на розви-
ток суспільства. Відсутність сис-
темних змін і тотальна корупція 
вкотре позбавляють країну май-
бутнього, до краю загострюючи 
почуття соціальної справедли-
вості. Отож тема Майдану (якщо 
справа до нього таки дійде) вже 
фактично сформована помилка-
ми теперішньої команди, яка тра-
диційно топчеться на старих граб-
лях. 
 Причиною народного невдо-
волення може стати і спроба чин-
ного президента розіграти кар-
ту маленького Путіна. Дикта-
торські нотки в його виконанні 
зазвучать через страх за своє жит-
тя. З цим внутрішнім переляком 
він уже засвітився на останньому 
пресмарафоні, викликавши що-
найменше подив. Саме тоді за-
хідні ЗМІ постійно повідомля-
ли про ймовірний напад РФ на 
Україну, наводячи жах тривож-
ними прогнозами аналітиків. А 
наш головнокомандувач на пуб-
ліку пере ймався винятково про-
блемою власної безпеки. Отож не 
виключено, що страх перед пут-
чистами різного штибу змусить 
його влаштувати маленький те-
рор своїм опонентам. Ті, звичай-
но, не стерплять.     
За що нам це все? А за те, аби ми у 
рік чергової шістки ще трохи по-
дорослішали як нація і таки нав-
чилися ув’язувати наслідки пер-
сонального вибору з першопричи-
ною власних проблем. Цирк під 
зеленим куполом без нас нікуди 
не поїде, бо він засів у наших го-
ловах як архетип дитячого інфан-
тилізму. Пора дорослішати. ■

ПРОГНОЗ-2022

Вибір персонального раю
Енергії нового року вчитимуть нас слухати своє серце, орієнтуючись на вищу любов, 
яка не обтяжена земними умовностями

■

Карта повернення до 
втраченого раю Сальвадора Далі.

❙
❙

Якщо у відносно спокійному 2021 році факірські капелюхи зелених ілюзіоністів 
сходили за поганеньку реальність, то вже найближчими місяцями полуда з очей 
простого люду спаде остаточно. 
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Різдво — сімейне тепле свято, яке українці 
вважають одним із найголовніших у році. 
Чи хуртовина надворі, а чи зимовий дощ, у 
цей день більшість українців збирається у 
колі рідних і близьких за великим столом 
із різноманітними наїдками, святкуючи на-
родження Ісуса Христа. Великий піст закін-
чився. Тож господині метушаться, прагну-
чи зробити до великого свята оригінальні 
й смачні салати, закуски, м’ясо, десерти. 
Проте «королевою» столу залишається 
традиційна обрядова кутя, яка обов’язково 
має бути на Святий Вечір та Різдво. Раніше 
її готували з пшениці та солодкої добавки: 
меду, маку, варення, горіхів чи сухофрук-
тів. Сучасні ж господині варять її з рису, 
перловки, булгуру, додаючи всяку-всячи-
ну: курагу, родзинки, кунжут, мигдаль, ек-
зотичні сухофрукти та різні прянощі...

«Різдвяний вінок» на столі
 А яке новорічне свято без різдвяного 
вінка? Та цього разу він буде не з ялинки, 
а з доступних усім продуктів. Візьміть 3-
4 картоплини, вимийте та відваріть до го-
товності. Трохи остудіть, очистіть і на-
тріть на тертушці з великими отворами. 
 На сковороді розігрійте олію. Очистіть 
цибулину, наріжте її кубиками, обсмажте 
в олії до золотистого кольору та з’єднайте 
з картоплею. Все ретельно перемішайте і 
трохи посоліть-поперчіть за смаком. 
 Дістаньте величеньку таріль, пос-
тавте у середину склянку, а навколо неї 
викладіть картоплю з цибулею, щільно 
притисніть ложкою і трохи змастіть майо-
незом.
 Далі необхідно вимити, обсушити і 
нарізати гриби. Висипте їх на сковорідку 
в розігріту олію й обсмажте до готовності 
(можете використати і мариновані гриби). 
Викладіть їх наступним шаром, щільно 
притискаючи. Змастіть усе майонезом за 
смаком.
 4 яйця відваріть, остудіть і очистіть. 
Натріть на крупній тертці або наріжте ку-
биками і викладайте зверху на гриби. Під-
соліть і змастіть майонезом.
 300 грамів курячого філе вимийте і 
зваріть до готовності. Коли воно трохи охо-
лоне, наріжте тонкими смужечками або 
кубиками. Підсоліть і поперчіть за смаком 
і викладіть, змастивши майонезом.
 100 грамів сиру натріть на тертушці 
та присипте ним зверху майбутній вінок 
і знову змастіть майонезом. Щільно при-
тисніть, щоб салат добре тримав форму. 
 Вимийте кріп, як слід обсушіть і 
викладіть зверху так, щоб він повністю 
покрив салат. При бажанні його можна 
подрібнити і присипати зверху. А тепер 
гайда прикрашати «Різдвяний вінок»: ку-
курудзою, гранатом, червоним чи жовтим 
перцем, огірком. То вже як вам заманеть-
ся. Повірте, це дуже смачно.

А «Серце ангела» куштували?
 Ви, напевно, шукаєте такий рецептик, 
де не потрібно нічого варити і чистити? 
Чи не так? І цей кулінарний шедевр са-
ме такий. До того ж, виконаний він у виг-
ляді сердечка. За рахунок прикраси — а 
це червона ікра — страва виглядає ошат-
но і яскраво. І хоч знадобиться лише 5 ін-
гредієнтів, повірте, це буде дійсно особли-
вий салатик. 
 300 грамів копченого курячого філе 
поріжте на дрібні шматочки. Але якщо 
ви не любите копченості, доведеться м’ясо 
курки все-таки заздалегідь відварити. 
Викладіть його у формі сердечка (чудо-
во, якщо вдома є така форма) на велику 
таріль та змастіть майонезом. 
 Велике зелене яблуко очистіть від 

шкірочки та натріть на тертушці і зробіть 
невелику майонезну сітку. 
 Далі займіться сиром. Візьміть най-
кращі сорти і також натріть на тертці, але 
на дрібній та намалюйте сіточку з майо-
незу. І, нарешті, найурочистіший момент: 
прикрасьте червоною ікрою. 

Салат з яєчними млинцями і 
корейською морквою
 Перед приготуванням відваріть 300 
грамів курячої грудки в підсоленій воді 
до готовності. Дайте їй схолонути в тій 
же таки воді — тоді м’ясо не буде сухим. 
Наріжте кубиками або поділіть на волок-
на. 
 Одну цибулину очистіть, наріжте пів-
кільцями і перекладіть у невелику єм-
ність. Залийте її оцтом, окропом і відстав-
те маринуватися. 
 Переходимо до приготування яєчних 
млинців. Розбийте в глибоку ємність три 
яйця, додайте дрібку солі і добре збийте 
все вінчиком. На сковороді розігрійте тро-
хи рослинної олії і обсмажте на ній тонкі 
млинці з двох сторін до готовності. Має 
вийти 3-4 штуки. Складіть яєчні млинці 
один на один і наріжте тонкою соломкою. 
У відповідну ємність покладiть 250 грамів 
моркви по-корейськи, курку, мариновану 
ріпчасту цибулю і млинці. Потім заправ-
те все майонезом і ретельно перемішайте. 
Готовий салат перекладіть у салатницю і 
подавайте до столу! Смачного!

М’ясо медом не зіпсуєш 
 Запечене м’ясо обов’язково має бути 
на різдвяному столі. Додавши у страву ко-
рицю чи імбир, можна отримати незабут-
ній аромат, а невелика кількість меду на-
дасть солодкуватого присмаку.
 Отож займімося приготуванням ма-
ринаду: в гарячу воду (але не окріп) пок-
ладіть пів чайної ложки чорного перцю го-
рошку, 1-2 лавровi листочки, паличку ко-
риці, 3 столовi ложки солі, проваріть 3-4 
хвилини й охолодіть.
 2 цибулини і лимон наріжте великими 
кільцями, а 4 зубчики часнику — подріб-
нiть i додайте їх у маринад. Влийте 3 сто-
лові ложки яблучного оцту, столову лож-
ку меду та 0,7 л мінеральної води. Отрима-
ним маринадом залийте м’ясо і залиште в 
холодильнику на добу.
 Дістаньте м’ясо з маринаду, обсушіть 
його паперовим рушником і полийте гір-
чицею. Викладіть м’ясо у форму для випі-

кання, полийте олією і невеликою кіль-
кістю маринаду, а потім посипте перцем 
і коріандром.
 Випікайте м’ясо під кришкою або під 
фольгою в розігрітій до 200 градусів за 
Цельсієм духовці протягом години. Потім 
зніміть кришку, зменшіть температуру до 
170°С і готуйте ще пів години, періодично 
поливаючи м’ясо соком, що виділився, і 
маринадом.
 Запечене м’ясо викладіть на таріль, 
наріжте порційними шматочками і пода-
вайте до столу з картопелькою, овочами і 
зеленню.

А яке ж свято без різдвяної випічки?
 Кекси, штолени, зелтони пахнуть но-
ворічно-різдвяною казкою —  імбиром, 
прянощами та медом... Коли їх випі-
каєш, то на ці чарівні аромати на кухню 
збігаються не лише рідні, а й сусіди! Деякі 
кулінари розпочинають готувати їх ще на 
початку грудня, загортають пергамен-
том і дають «настоятися» цілий місяць. 
За цей час вони набираються смаку й не-
обхідної текстури. Проте чи можна утри-
матися від спокуси так довго? Адже всі ці 
різдвяні кекси настільки смачні, що ноги 
мимоволі самі несуть до заповітної схован-
ки, а руки тягнуться, аби розгорнути пер-
гамент та відрізати шматочок.
 Штолен — це німецький класичний 
смаколик, який готують за 2-4 тижні до 
Різдва й витримують у прохолодному міс-
ці, щоб він набув свого традиційного при-
голомшливого смаку й аромату. При цьо-
му він анітрохи не черствіє!
 Зовнішній вигляд штолену — оваль-
ний батон, посипаний товстим шаром цук-
рової пудри — символізує новонародже-
ного Ісуса, замотаного в пелюшки. 
 Отже, якщо вирішили приготува-
ти цю смакоту, мінімум за день до випі-
кання підготуйте 400 грамів сухофрук-
тів. Це можуть бути темні чи світлі ро-
дзинки, в’ялена вишня, журавлина, пер-
сики, груші, фініки, інжир, чорнослив 
чи курага. Ретельно помийте теплою во-
дою, складіть у банку та залийте аромат-
ним алкоголем (ром, коньяк, бренді, лікер 
або віскі), закрийте кришкою і поставте в 
холодильник настоятися. Наступного дня 
відкиньте начинку на сито, щоб стік зай-
вий алкоголь. 
 Для тіста візьміть 400 грамів жирного 
кисломолочного сиру та протріть його че-
рез сито або перебийте в блендері. 

 200 грамів горіхів підсмажте й подріб-
ніть. 200 грамів вершкового масла кім-
натної температури збийте з 250 грамами 
цукру та ваніліном, додайте 2 яйця.
 Всипте спеції: по 0,5 чайної ложки ко-
риці, коріандру, меленої гвоздики, мускат-
ного горіха, імбиру, кардамону та по дрібці 
солі й меленого чорного перцю. А ще — ли-
монний сік і цедру. Все це ретельно збийте 
міксером та додайте перетертий сир.
 Всипте 3-4 столові ложки мигдального 
борошна або перемеленого мигдалю і зно-
ву збийте все до однорідності.
 Тепер додайте обсмажені й трішки 
подрібнені горіхи, цукати й сухофрукти 
і перемішайте.
 Просійте 600 грамів борошна, додайте 
15 грамів розпушувача та замісіть тісто. 
Воно виходить м’яке, шовковисте й пух-
ке. Якщо маса трішки липне до рук, то не-
обхідно «підпилити» борошном робочу по-
верхню і домісити тісто ще. 
 Розділіть його на 4 частини та розка-
чайте на овальні палянички завтовшки 
в 1 см. Овал складіть удвічі, загорнувши 
всередину. Викладіть штолени на деко 
(для кожного кексу варто зробити окрему 
«формочку» з пергаменту) й змастіть його 
вершковим маслом.
 Випікайте близько години в заздале-
гідь розігрітій до 180°С духовці. Якщо 
сильно буде рум’янитися верх, можна 
прикрити кекси фольгою.
 Готовий, ще гарячий штолен рясно 
змастіть м’яким вершковим маслом та по-
сипте товстим шаром цукрової пудри.
 Остудіть і ретельно упакуйте в де-
кілька шарів паперу для випічки. При-
беріть у прохолодне місце на кілька 
тижнів. Немає часу чекати? То смакуй-
те вже зараз! 
 Христос рождається! Славімо його! ■ 

Штолен.❙

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

А той перший празник — то Різдво 
Христове
Якими стравами здивувати 
родину на різдвяні свята

■

«Серце ангела».❙

«Різдвяний вінок».❙ Запечене м’ясо. ❙

Салат з корейською морквою. ❙
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Валентина САМЧЕНКО

Перших, ще сигнальних, пару десятків 
примірників книжки «Позивний Банде-
рас. Операція «Томос» Сергій Дзюба та 
Артемій Кірсанов презентували на фес-
тивалі «Мельпомена Таврії» у Херсоні 
ще минулої осені. Відтоді вже побували 
в багатьох містах, де люди з цікавістю 
сприймають продовження екранізова-
них у 2018-му перших пригод капітана 
Антона Саєнка, якого зіграв актор із ре-
альним власним досвідом служби в АТО 
Олег Шульга. 
Цей дует авторів заснованої на реальних 
подіях художньої прози вирізняє саме те, 
що вони намагаються представляти кож-
ну нову роботу у двох варіантах: книжко-
вому та кінематографічному. Їхні спільні 
роботи, і сценарні, — детектив «Позив-
ний Бандерас», основою якого стали 
розповіді нацгвардійця Сергія Башкова 
з позивним «Індіанець» та інших воїнів 
АТО, та «Заборонений» — про Василя 
Стуса й інших шістдесятників.
Із Сергієм та Артемієм говоримо пере-
важно про те, чому не всі можуть поди-
витися українське кіно, та про зв’язок 
телеіндустрії, фільмовиробництва та лі-
тератури. 

Віра у власні сили приносить високі 
рейтинги
 ■ Артемію, Сергію, вас (ще разом із Ва-
лерією Борщевською, яка є продюсеркою 
спільних проєктів), практично завжди можна 
бачити разом. Як ви прийшли до спільної робо-
ти? 
 — А. К.: Перші два роки після університету 
я працював у театрі. Дипломну виставу «Сільвія» 
за п’єсою Герні поставив у Дніпродзержинському 
театрі (тепер Кам’янське). Ми перетнулися на зні-
мальному майданчику «Бандераса» з відомим те-
пер актором Олегом Волощенком — він грав у моїй 
першій виставі.
 Ми з Сергієм працюємо разом 16 років, а 
знайомі з 1997-го, разом навчалися в Універси-
теті культури на курсі Юрія Муравицького. Перший 
спільний сценарій, за власною ініціативою, працю-
ючи в пресслужбі та піарвідділі молодіжного теле-
канала, написали для телебачення у 2005-му — це 
був Новий рік на Новому каналі. На наше запитан-
ня «на коли треба?» Оксана Панасівська, яку мож-
на вважати нашою з Сергієм хрещеною у справі 
сценарних серіальних робіт, відповіла: «на вчора». 
Тобто ніхто не сподівався, що ми напишемо. А ми 
до ранку впорались! 
 І саме дивне було — така оцінка тепер, через 
роки, а тоді ми не сумнівалися у своєму талантові, 
— що саме наш сценарій затвердили. Маючи осві-
ту театральних режисерів, до того писали сценарії 
переважно корпоративів.
 ■ Коли і як ви стали кіносценаристами? Роз-
кажіть свою серіальну історію.
 — А. К.: На зйомках для Нового канала ми 
познайомилися з режисером Сашею Ітигіловим. 
Він у курилці перепитав: а ви можете смішно і ці-
каво написати серіал? «Звичайно, можемо», — не 
сумнівалися ми. Не відлякало нас навіть те, що це 
про багато серій ситкому українською мовою (тоді 
її практично не було в ефірі). Так ми зробили «Сол-
датів. Новорічну історію», які зібрали тоді найвищі 
рейтинги на Новому каналі. 
 Далі були на Першому національному 12 серій 
«Родичів», сценарій яких ми написали. Продю-
серська студія «Батискаф» планувала зняти аж 200 
серій. Нам сказали: скільки напишете — стільки 
грошей отримаєте. Два тижні писали по серії що-
дня, не виходячи з квартири, нам друзі приносили 
продукти. Коли вийшли, зрозуміли, що так працю-
вати не можна. На 12 серіях усе й закінчилося — в 
НТКУ закінчилися гроші.
 Потім перейшли на «Інтер». Сергій був спе-
ціалістом спеціальних проєктів. Наприклад, на 
Реюньйоні знімали «Ігри патріотів», де були ук-
раїнська символіка, відомі обличчя.
 — С. Д.: Така в мене була найкраща робота — 
спеціаліст спеціальних проєктів. В оригінальному 
розважальному французькому форматі змагалися 

спортсмени-аматори в селах. Україна і Росія пона-
возили туди олімпійських чемпіонів. На гірки чем-
піонів вони просто злітали, тож інші країни були у 
ролі статистів.
 Далі нас запросив «Київтелефільм». Написа-
ли сценарій стрічки «Любов одна», дві серії. На-
писали багато серіалів, концепт «Єфросинії», яку 
дивилися всі бабці.
 ■ Здається, вам дорікають періодично за 
попередню роботу над телесеріалами?
 — А. К.: Тепер пишуть, що автори сценарію 
«Єфросинії» взялися за створення фільму про 
Стуса. Не розуміють, що це була форма заробітку 
грошей. У ті часи фактично не було українського 
кіно, вітчизняної кіноіндустрії. Наприклад, Михай-
ло Іллєнко знімав «Тойщопройшовкрізьвогонь» 7 
років, десь стільки ж потім — «Толоку». Ти міг пи-
сати, складати це у стіл, утім реалізації не дочека-
тися.
 Період створення продуктів спільно чи за по-
середництва Росії завершився для нас у 2014 році. 
Хоча там грошей виробникам серіалів завжди пла-
тили, наприклад, разів у п’ять більше, аніж у нас. 

За два місяці написали історію про 
схід України
 ■ У вашому доробку вже три видані книги. 
Як почали писати літературні твори?
 — С. Д.: Спочатку «Позивний Бандерас» був 
не роман, а кіносценарій.
 — А. К.: Сергій тоді працював на СТБ, я — 
у продакшні, який виробляв для цього телеканала 
контент. Коли зустрічалися наприкінці 2014 — на 
початку 2015-го, в якийсь момент зрозуміли, що 
постійно говоримо про війну — а пишемо якусь 
херню. Вирішили ризикнути і за два місяці написа-
ти історію про схід України, про прикордонну зону 
АТО.
 — С. Д.: Це був момент, коли розумієш, що 
йде війна. Звичайно, можна піти воювати. Утім є 
інформаційна війна — й, окрім тебе, ніхто не на-
пише сценаріїв цих фільмів. Тим більше, що Ар-
темію мали зробити операцію на серці; у мене з 
хребтом проблеми. І ми вирішили зробити фільм 
про війну. Ми почали шукати контакти. Це була ве-
лика відповідальність, бо хлопці приходили вже з 
війни.
 Наша історія про блокпост — межу, яка роз-
діляє Україну. Початкова ідея навіть називалася 
«Блокпост». Головний герой — контррозвідник. 
Бо саме контррозвідка у гібридній війні має пока-
зати, що це російські загарбники прийшли на ук-
раїнські території. 
 ■ Є ті, хто називають фільм «Позивний Бан-
дерас» агіткою. Така дискредитація дуже вигід-
на саме країні-агресору РФ, якій важливо про-
кричати, що це «укри» викривлюють їхню прав-
ду в лапках, а насправді розкривають брехню 
загарбника. Власне, такі «рецензії» можна знай-
ти на російських сайтах.
 — С. Д.: Фільм «Позивний Бандерас» — 
це історія людини, яка повертає собі бАтьківщи-
ну. Друг дитинства головного героя Льоха каже 
йому: «Залишився би ти тут — був би теж сепа-
ром». Усі, хто мав змогу, поїхали з депресивних 
районів Донбасу. А ті, хто залишився, — змушені 
жити в російській культурі й бути глядачем росій-
ського пропагандистського ТБ. Вони іншого не зна-
ють. Тому важливо у фільмі показати проукраїнсь-
кого капітана, який народився на тій землі, але зміг 
вирватися і повертається, щоби розкрити диверсію 
російських бойовиків.
 ■ Є всім відома Бондіана. Коли викристалі-
зувався намір робити капітана Антона Саєнка 
героєм кількох книжок?
 — А. К.: Коли в нас уже виникла назва, кон-
цепція написання «Позивного «Бандераса», ми ви-
рішили відразу створювати серію історій та героя, 
який буде в кількох творах. Ми маємо намір постій-
но підтримувати читацький і глядацький інтерес до 
українського героя-переможця. 
 «Бандерас» — це той позитивний герой, яко-
го ми створили і якого «в упор» не хочуть бачи-
ти, тому що «в нас нема війни», тому що «треба 
прєкратіть стрєлять». Бандерас з’явився тоді, коли 
треба було «топити» Порошенка, коли треба було 
виводити нову політичну фігуру. 
 Про нас вийшла в 2018 році програма «Врємя нє 
ждьот» на російському «Першому» телеканалі. Пів 

години «пісочили», казали, що в прокаті провалив-
ся фільм, тому що росіяни й українці — один народ, 
а війна вигідна лише українським олігархам. Чомусь 
і в Україні переважне число критиків не сприйняли 
фільм. А нашій країні потрібне своє кіно, яке працю-
ватиме на те, щоб утверджувати повагу до справжніх 
сучасних героїв; показувати, що вони росли на цій 
землі і мають проукраїнську позицію; що патріотизм 
для кожної країни — це норма.
 — С. Д.: Проблема в тому, що наративи росій-
ських пропагандистів відлунювали з вуст українсь-
ких критиків: що це — агітка, що це — «совок». 
Чомусь саме так окремі публічні особи в нас ха-
рактеризують українські патріотичні фільми. Тому 
що вони хочуть побачити іншу війну: людей, які 
страждають, яких убивають. Усе це є. І в українсь-
ких фільмах. Але це не означає, що на екранах не 
повинно бути українців-переможців. 

Про маркетингове вбивство фільмів 
на ТБ
 ■ Ви не належите до кінотусовки, яка ста-
вить на постамент певні вітчизняні фільми…
 — С. Д.: Професор нью-йоркського Колумбій-
ського університету Юрій Шевчук в інтерв’ю од-
ному з вітчизняних медіа сказав про сучасне ук-
раїнське кіно, яке представляють на міжнародних 
майданчиках , що воно часто національно німе і 
спрямоване на пострадянського, переважно росій-
ськомовного, глядача. Називав, наприклад, «Зем-
ля блакитна, ніби апельсин». Фільм, який мав ве-
ликий успіх на фестивалях. Чому в ньому прямо не 
названо російського агресора? Відповідь режисер-
ки Ірини Цілик була: мовляв, це і так зрозуміло. Чи 
насправді це всім зрозуміло в Україні, чи настіль-
ки нашу ситуацію знає світ? 
 Знеособлення ворога Юрій Шевчук бачить і в 
«Кіборгах». Він просто рахував при перегляді: ба-
гато разів звучить «сєпари», росіян було названо 
хіба в одному епізоді. Робити першим ворогом на 
екрані сепаратистів означає прикривати справж-
нього ворога України — російських окупантів.
 — А. К.: Про що розкаже іноземцям фільм 
«Припутні»? Чоловік, хам, брутально викинув із 
машини дівчину, симпатій якої домагався . Далі 
він поїхав у село, де розбили його машину і дали 
по голові. Врешті він опинився з дівчиною, недо-
лугою як сам, із нещасливої родини. Вони їдуть 
разом із натяком, що будуть разом. І це все гля-
дач має сприймати як життя в Україні. Тобто авто-
ри фільму показують, що в нас немає майбутньо-
го?
 Або «Кров’янка» — про те, що українці — са-
лоїди, які не поважають традиції та культуру інших 
народів, расисти й антисеміти. Все. І цей таланови-
то знятий фільм збирає призи на кінофестивалях.
 Про що фільм «Погані дороги» Наталки Во-
рожбит? Про те, що тут, в Україні… громадянська 
війна. Про те, що і на окупованих росіянами тери-
торіях, і на українських — військові насильники. 
Про депресивний регіон. Про те, що кого би ти не 
зустрів на Донбасі — кожен готовий тебе вбити. І 
знову: для глядачів у США, Австралії чи деінде — 
це обличчя України. Саме так нас сприйматимуть у 
світі, адже ми самі себе так показуємо. Хтось ска-
же, що це ж правда: так, вона некрасива, але так 
є. Втім однієї правди для всіх не існує, є позиція. І 
наша позиція в тому, що Україна переважно інша. 
І її треба показувати в кіно з іншого боку — пере-
мог, героїв і звершень. 
 ■ Давайте повернемося до «Операції «То-
мос». У вас там серед дійових осіб є й росіяни.
 — С. Д.: Російський диверсант у новій книж-
ці з позивним «Манекен», полковник ФСБ — це 
лінія антигероя. Він вільно в’їжджає в Україну і 
почувається тут абсолютно захищеним, бо достат-
ньо агентури і підтримки, завуальований під ук-
раїнський російський бізнес, РПЦ — для прикрит-
тя, до того ж, може зробити собі документи які 
забажає. Він дивується: «Навіщо вам ті Майда-
ни?»
 — А. К.: «Операція «Томос» — це і про пе-
рекручування історії. Росія — це держава, яка в 
усіх краде все і видає це за своє. Починаючи з ікон 
Алімпія Печерського, які знаходяться у Москві. 
Туди ж вивезли мозаїки Михайлівського Золото-
верхого перед тим, як підірвали храм. Краде Росія 
настільки впевнено і нахабно, підкуповуючи певне 
коло людей, що їй починають вірити. У них навіть 

прапор крадений, бо Петру І сподобався прапор Ні-
дерландів, який за наказом царя просто перевер-
нули.
 ■ Насправді не можна у кожен твір, фільм 
внести всю інформацію, яку ми хочемо донести.
 — А. К.: Коли ми бачимо геніальні фільми 
Фелліні, Стенлі Кубрика, в них завжди є надзав-
дання, які глядачі можуть не побачити на екрані, 
але відчувають їх після перегляду. Бо кіно вихо-
дить за рамки лише показаних епізодів. В українсь-
ких фільмах часто проблема саме з цими основни-
ми посилами, які має відчувати глядач.
 Коли ми дивимося фільм «Врятувати рядо-
вого Раяна», у Спілберга відчувається, про що 
фільм. Хоча він знімав не ура-патріотичне кіно, 
проте на початку там прапор США і закінчується 
все на могилі солдата, якому віддають шану. І ми 
розуміємо, що для Америки навіть один Раян — 
важливий. 
 У світі, як казав Левко Лук’яненко, всі нації 
агресивні, кожна бореться за свої права. Спробуй-
те зачепити, скажімо, євреїв, арабів, афроамери-
канців! А вони що, ідеальні? А в нас навіть поса-
довці дозволяють собі дивні висловлювання про 
символи та трагедії українського народу, і всім 
сходить з рук.
 ■ Які в цифрах успіхи ваших книжок і філь-
мів? Бо насправді це теж показники успіху.
 — А. К.: Книжки «Позивний «Бандерас» і «За-
боронений» є бестселерами в Україні. Їхній наклад 
— понад 10 тисяч примірників кожної. 
 Понад 100 тисяч квитків купили на сеанси 
фільму про Василя Стуса «Заборонений». Якби не 
запровадили локдаун і продовжили прокат, думаю, 
число глядачів збільшилося б. Відразу права на 
цей фільм купив у 2019 році канал «1+1», часткою 
якого володіє, нагадаю, дружина Віктора Медвед-
чука. Це той мовник, який 14 жовтня на День захис-
ника показував «Скажене весілля». «Заборонено-
го» показали у грудні, о 23.20 — це маркетингове 
вбивство фільму. 
 Коли ТРК «Україна» стрічку «Позивний «Бан-
дерас» поставила в праймовий час перед футбо-
лом — її подивилося більше 7 млн глядачів. І це 
довело, що фільм про АТО може бути успішнішим 
за «Квартал», який паралельно йшов із нашим 
фільмом.
 — С. Д.: В Україні не напрацьовано механізм по-
казу фільмів, знятих за кошти держбюджету, на теле-
баченні. І таке ігнорування можна вважати цілеспрямо-
ваним замовчуванням суспільно важливих тем та сві-
домим заподіянням шкоди вітчизняному кінематогра-
фу. Наприклад, у Південній Кореї знятий за державні 
гроші фільм іде пів року в кінотеатрах, в окремих — 
до 2 років. 
 У нас зовсім недавно був золотий новий час 
українського кіно, коли за рік знімали більше 100 
фільмів за державні кошти. Але люди їх не поба-
чать, бо немає розповсюдження і дуже малі кошти 
виділяють на промоцію. І в цьому вже варто шука-
ти політичні підтексти. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба: Історія Бандераса може 
перетворитися на українську Бондіану
У новому детективі «Операція «Томос» автори пригод контррозвідника Антона Саєнка влаштовують його зустріч із 
черницею і не оминають згадати президента Петра Порошенка

■

Артемій Кірсанов (ліворуч) та Сергій Дзюба
(праворуч) вважають, що в кіно треба 
показувати перемоги, героїв і звершення.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙
❙
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Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

 Ось фрагмент із нової книж-
ки пані Забужко, що демонс-
трує невідпорний магнетизм 
її авторського міксу: «Бароне-
са Будберґ, коханка Максима 
Горького й Герберта Велса... 
ця «железная» Мура, ця «Ма-
рия Игнатьевна Закревская», 
яка, схоже, мала дар зводити 
з ума всіх мужчин у полі зору 
і розвідки всіх країн також 
(крім, нота бене, української: 
ад’ютант Скоропадського пе-
ред її чарами встояв і першим 
запідозрив Муру в роботі на 
НКВД!), — це рідна внучка Ган-
ни Закревської, тої самої «Ган-
ни вродливої», за якою був про-
падав молодий Шевченко». І як 
після такого пасажу не проков-
тнути всю книжку? А це ж на-
віть не головна сюжетна лінія.
 Формально «Як рубали 
вишневий сад...» присвяче-
но пам’яті емігрантки Оксани 
Міяковської-Радиш з давньо-
го шляхетського роду, що пе-
реплітається з фаміліями Дра-
гоманових-Косачів. На цьому 
тлі несподівано спливає зако-
ханість Чехова, і його творчість 
постає — крізь замовчування у 
російському літературознавс-
тві — як така собі квазіфемініс-
тична: «Під ту пору в росій-
ській літературі ще не було 
кому навчити «женщин гово-
рить», як хвалилась про себе 
Ахматова, справедливо відчу-
ваючи тут собі в Чехові конку-
рента (недарма вона його не 
любила)». Отже, вважає О. За-
бужко, емоційне спілкування 
з юними українськими арис-
тократками неабияк просуну-
ло Чехова до розуміння жіно-
чої душі, а відтак письменник 
«радісно поволік своє відкрит-
тя в російську літературу» і 
став для неї відкривачем жіно-
чої чуттєвости.
 Але й цей соціолітератур-
ний урок — не головний. Усе, 
що пише пані Забужко, всі її 
твори, з романами включно, — 
це постколоніальні студії на-
ціональної хвороби, занесеної 
з Росії. Історія українства — як 
роман ідей та детектив їхніх на-
слідків. Тож Міяковська з Че-
ховим виявляються лише на-
лежним приводом для викриття 
кулуарної суті стратегій, вмон-
тованих у зловісний Емський 
указ, котрий виявився «поло-
говою травмою» всієї модерної 
української ідентичности, а 
отже, й державности... На два 
покоління, у вирішальній для 
формування політичних націй 
час, позбавивши Україну школи 
й преси, він фактично й прирік 
нас, більше за будь-що інше, на 
поразку 1918—1920 років (що 
з дивовижною сліпотою іґно-
рується тепер у всіх дискусіях 

про Петлюру й Скоропадсько-
го, так наче в цих двох були ті 
самі умови, що в Пілсудського й 
Маннергейма». 
 У цьому — вся алхімія ОЗ-
міксу: розпочати з біографіч-
ної крапельки, що точить ка-
мінь, аби віднайти підземний 
потік і примандрувати до його 
виходу на яв. І тоді, при світлі 
правди, епікриз сьогоднішньо-
го українства виглядає образ-
но точно, ніби від Фройда: від 
згаданої «пологової травми» 
— через відверте ґвалтуван-
ня у ранньому віці — і до «мен-
тального насильства» вже на 
пам’яті «совєтських людей». І 
триває це, попри бадьорі запе-
речення, аж дотепер. Та й самі 
заперечення — симптоми хво-
роби. Як-от «оголошувати на-
слідки ментального насильс-
тва «українською російською» 
— то, далебі, ненабагато до-
тепніше, ніж оголосити жер-
тву зґвалтування «фахівцем 
із сексології». Решта реконстру-
йованих впливів «руского міра» 
— то лише окремі інструменти з 
«питошного» набору московсь-
кої інквізиції: «рейдерська ко-
лоніальна політика»; «курс на 
духовне «импортозамещение» 
— на орвелівський світ» і тощо-
тощо. 
 Висновок О. Забужко дале-
ко відбігає за межі наявного 
дискурсу: «Без України ніяко-
го СССР не було б». «Стара Євро-
па», котра — мов барига — сто 
років тому розміняла Україну 
на бурхливий потік грабіжни-
цьких грошей, леґітимізувала 
усталення світової терористич-
ної держави Лєніна—Сталіна. 
Натомість громадяни-європей-
ці інтуїтивно відчували ґвал-
товну загрозу зі Сходу — і про-
голосували за тих, хто обіцяв 
захистити від більшовизму, за 
Муссоліні та Гітлера. Відтак 
виходить, що сторічної давни-
ни зрада України помстилася 
недалекоглядним тодішнім де-
мократам і Другою світовою, 
і Холодною війною, і конкрет-
но загрожує Третьою. Якщо 
вони знову продадуть менталь-
но скалічену Україну Путіну. І 
все це — нехай між рядків — у 
нарисі про пані Міяковську!
 Оксана Забужко перейма-
лася актуальною соціо-психо-
логією (читай — злободенною 
політикою) завжди. Навіть 
коли писала свої параакадеміч-
ні розвідки про Франка і Шев-
ченка, — тепер це очевидно. 
Вже тоді, будучи лишень філо-
софинею, що пише вірші, вона 
розпачливо зойкнула: «Госпо-
ди, що ж це діється, — хочу роз-
гублено бевкнути, / та тим 
часом мого язика передано на 
компостер» (Вірші: 1980—

2013. —  К.: Комора, 2013). Це 
було омовлено ще перед «Польо-
вими дослідженнями...», які 
скасували всі компостери на її 
подальшому шляху. Але сама 
вона збагнула відсутність жан-
рових стін і берегів у книжці «З 
мапи книг і людей»: «Так воно 
зазвичай і відбувається: спер-
шу пишеш — і щойно перегодом, 
із роками, розумієш, що написа-
ла... Мої вірші й проза завжди 
«знають» більше, ніж знаю я» 
(Чернівці: MeridianCzernowitz, 
2012). І далі згадала про «доку-
ментальні «скалки», умонто-
вані у текст роману», на що по-
первах ніхто не звернув увагу, 
дорікаючи авторці жанровим не-
віглаством й оцінюючи «Польові 
дослідження...» винятково за за-
конами психологічної прози.
 То був критичний казус: ре-
цензенти упритул не бачили за 
деревами лісу. Її перший роман 
був зовсім не про «секс», який 
прискіпливо шукали і розчаро-
вано не знаходили. «Ліс» був 
далі, там, де його не сподіва-
лися, — у класичному романі 
ідей, що на українських тере-
нах унікально засвітився хіба у 
творах Валерія Шевчука за де-

сять років до того. Але новий 
читач (як і новий критик) ус-
тигли це призабути, спокушені-
засліплені феєрверком початку 
1990-х: Андрухович, Винни-
чук, Кононович, Дяченки, Кур-
ков.
 І так, хоч як прикро, три-
ває із прочитанням Забужко 
досі. Навіть зазвичай проник-
ливий літературознавець Ярос-
лав Поліщук пише про другий її 
роман, «Музей покинутих сек-
ретів» (2009), як про «антипід-
ручниковий», що «надміру роз-
будовує рефлективний план, 
забуваючи про обмежувальні 
рамки жанру... Окремі ескапади 
можна було б залишити для ін-
ших... жанрів» (РЕ-візії пам’яті: 
літературна критика. — Луцьк: 
Твердиня, 2011). Та ж ні, все на 
місці — просто очікували потра-
пити в кімнату якогось бальза-
ка, а насправді опинилися у по-
мешканні котрогось вольтера. І 
що цікаво: пан Поліщук своєю 
професійною інтуїцією відчу-
ває основні точки неспівпадін-
ня. Наприклад: «Тему УПА в 
романі надмірно розрекламо-
вано: насправді вона присутня 
на рівні вставного сюжету. Ав-

жеж так, «Музей...» — насам-
перед про найсьогоднішнє сьо-
годення, тобто — про майбутнє. 
Я. Поліщук відчуває «бароко-
ву риторику», але чомусь ди-
вується, що «банальність і па-
тос опиняються в одному тиглі 
тексту». Сусідування баналь-
ности й патосу — формальна оз-
нака бароко, предтечі постмо-
дернізму. Причому на бароковій 
гойдалці обидві характеристики 
взаємоприникні — під яким би 
соусом їх не подавали (інвекти-
ва, іронія, анекдот, розслідуван-
ня). Головне, що читач бароко-
вого твору  — вважай, що тоді, 
що тепер, — «ковтаючи твір 
сторінка за сторінкою, пізнає 
знайомі суспільні та культур-
ні реалії постколоніальної Ук-
раїни... зазнає почуття солідар-
ности і сатисфакції». І тут уже 
з паном Поліщуком годі не пого-
дитися.
 Так, роман ідей — доволі 
незвичний для українського 
письменства жанр. Його наяв-
ність — як показник нормаль-
ної температури і для літерату-
ри, і для суспільства. Поки що 
до норми далеко (і там, і там), 
але бодай є позначка для порів-
няння. І в цьому елітному жан-
рі пані Забужко — поза конку-
ренцією в сучасній вітчизняній 
літературі. Найліпша «учени-
ця» Шевчука, вона, схоже, пе-
ревершила Майстра, принайм-
ні в експресивності.
 У книжці «І знову я влізаю 
в танк...» (К.: Комора, 2016), 
по виході якої Шевченківсь-
кий комітет нарешті «вибачив-
ся» за багаторічне ігнорування 
Забужко в українській літера-
турі, є чимало паралелей-пе-
регуків з «Вишневим садом... 
Бад-Емсом». Тут також чима-
ло про «довготривалий вплив 
системного розтління», про 
«розважальну індустрію а-ля 
рюс», цей потужний прорив ка-
налізації в ноосферу» і її посут-
ній «гопницький дискурс»; про 
совєтчину, «протрухлявілу до 
свого істинного кримінального 
кістяка... сьогоднішній росій-
ський «О’Брайєн» — Сурков... 
Путінський режим як фіналь-
на фаза СССР... нарешті умів 
по-справжньому схрестити 
Луб’янку з Голлівудом...Про-
мислове Виробництво Систем-
ного Марення... медіа-популіст-
ська диктатура спецслужб... 
соціальна онкологія».
 Чи не здається вам, що на-
ступний роман Оксани Забуж-
ко буде романом саме цих ідей? 
Адже, як би ми не полюбляли 
нонфікшн, соціум переконують 
насамперед художні витвори. 
Наша авторка це добре розуміє. 
Тож очікуймо роману про «ін-
дустрію штучно індукованого 
божевілля» та «інформ-прока-
пування «це-не-твоя-війна»? ■
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НОМІНАНТ

Роман ідей:
реабілітація

■

Костянтин РОДИК

От невеличка книжечка, ста сторінок немає, а чи не найкраща в 
Оксани Забужко: «Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з 
Бад-Емса» (К.: Комора, 2021). В анотації зазначено, що авторка 
«звертається до свого улюбленого жанру — міксу мемуару, літе-
ратурознавчої розвідки та інтелектуального детективу». Виглядає, 
що ці рядки належать самій письменниці — настільки точно вис-
ловлено суть усієї творчости: пограничні тексти криптологічного 
характеру, базовані на свідченнях очевидців.
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Олексій ПАВЛИШ

 У період різдвяних та но-
ворічних канікул основна ува-
га, окрім Англійської прем’єр-
ліги (де грають у грудні-січні 
майже без перерв) прикута й до 
трансферів.
 Так, у перший же день зи-
мового вікна середняк АПЛ — 
«Евертон» — офіційно оголо-
сив про підписання лівого за-
хисника «Динамо» та українсь-
кої збірної Віталія Миколенка. 
22-річний футболіст підписав 
з «ірисками» контракт до літа 
2026 року та взяв собі 19-й но-
мер. А от про суму трансферу 
клуби вирішили не повідомля-
ти, але, за даними профільно-
го порталу Transfermarkt, ко-
манді з Туманного Альбіону пе-
рехід Віталія обійшовся у 23,5 
мільйона євро. Таким чином, 
це третій найдорожчий продаж 
в історії киян після трансферів 
Андрія Шевченка в «Мілан» та 
Андрія Ярмоленка в «Борус-
сію» з Дортмунда.
 Ліверпульці вже представи-
ли свого зимового новачка міс-
цевій публіці, але дебютувати 
за нову команду в першому мат-
чі 2022 року Миколенко не зміг 
через суворі правила АПЛ (но-
вачки можуть виходити на поле 
лише на четвертий день після 
реєстрації). Але Віталій прагне 
якнайшвидше дебютувати за 
«ірисок». «Під час презента-
ції я вперше відчув, що таке ат-
мосфера на домашньому «Гуді-
сон Парк». Дякую фанам за теп-
лий прийом, дуже чекаю свого 
дебюту за «Евертон», — не при-
ховував радості Миколенко.
 «Це великий крок у моєму 
житті, адже я завжди мріяв гра-
ти в АПЛ. Я вважаю, що маю 
далі прогресувати як футболіст, 
Прем’єр-ліга — великий стри-

бок для мого кар’єрного зростан-
ня. Зроблю все, аби допомагати 
новій команді», — додав він.
 Новоспечений легіонер «іри-
сок» вважає, що добре підій-
де для англійського чемпіона-
ту, хоча й визнає необхідність 
часу на адаптацію. Хай там як, 
але «Евертону» конче необхід-
на «свіжа кров», оскільки поп-

ри великі єврокубкові амбіції 
вони йдуть лише 15-ми.
 Натомість стабільним за-
лишається становище у «Вест 
Хемі» експартнера Миколенка 
по «Динамо» — Андрія Ярмо-
ленка. 32-річний форвард в АПЛ 
чергує матчі на лавці запасних із 
нерегулярними виходами на за-
міну, але є гравцем  основи в ЛЄ. 

Через брак ігрового часу та завер-
шення контракту з лондонцями 
влітку чутки про зміну клубу не 
є чимось несподіваним. Остан-
нім часом українська та інозем-
на преса активно сватає Ярмо-
лу в турецькі клуби, не виклю-
чають ЗМІ і варіант із повернен-
ням у «Динамо».
 А от Олександр Зінченко 
вже третій рік поспіль, попри 
розмови про можливий продаж, 
доводить свою необхідність 
«Ман. Сіті» в умовах насиче-
ного календаря. У грудні Саш-
ко знову став основним та зіграв 
шість повних ігор із семи, а роз-
почати на мажорній ноті новий 
футбольний рік завадив пози-
тивний тест на COVID.
 На тлі непростої коро-
навірусної ситуації в Іспанії на-
решті міг дебютувати за «Реал» 
у Ла Лізі український голкіпер 
Андрій Лунін. Річ у тім, що ос-
новний воротар «галактікос» 
Тібо Куртуа отримав 2 позитив-
ні COVID-тести, а ЗМІ вже поча-
ли «малювати» Луніна у старто-
вих складах мадридців на най-
ближчі матчі. Проте зірковий 
бельгієць дуже швидко здав 
нові тести і отримав негатив-
ній результат — тому в першій 
грі січня місце у воротах займа-
тиме саме він. Тепер Андрію, 
ймовірно, доведеться чекати 
шансів у Кубку короля. Напере-
додні наставник «Реала» Карло 
Анчелотті пояснив ситуацію зі 

статусом Луніна у клубі.
 «У нього немає ігрового часу 
просто тому, що нашим першим 
номером є найкращий воротар 
у світі. Я це розумію, він це ро-
зуміє, всі це розуміють.
 В Андрія багато хороших 
якостей. Це воротар, який до-
сягне успіху у своїй кар’єрі», 
— сказав італієць, натякнув-
ши, що наш воротар ще матиме 
можливості вийти у старті.
 Тривалу різдвяну паузу 
взяли у Серії А, але це чудовий 
шанс для «Дженоа» українсь-
кого тренера Андрія Шевчен-
ка напрацювати нові тактич-
ні моделі та отримати обіцяне 
власниками кадрове підсилен-
ня. Генуезці, які перебувають 
у зоні вильоту, ще не оголошу-
вали офіційно про трансфери, 
але робота над оновленням ко-
манди, схоже, ведеться серйоз-
на. Місцеві ЗМІ переконують, 
що першим новачком на пра-
вах оренди має стати російсь-
кий хавбек «Аталанти» Олек-
сій Міранчук, котрий у Берга-
мо програв конкуренцію нашо-
му Руслану Маліновському. У 
напрямку Бергамо — Генуя пої-
де і молодий одноклубник Малі-
новського — нападник Роберто 
Пікколі (подейкують, за його 
оренду «Дженоа» заплатить 2 
млн євро). 
 Також команді Шевчен-
ка приписують інтерес до двох 
лідерів швейцарського «Янг 
Бойз», які добре себе проявили 
восени в Лізі чемпіонів, — за-
хисник Сільван Хефті має пе-
рейти за 5 млн євро, у таку ж 
суму оцінюють і забивного фор-
варда Жордана Сібачо. А неста-
більну оборону «грифонів» має 
підсилити норвезький цент-
ральний захисник Лео Есті-
гор, контракт якого належить 
«Брайтону». ■

Григорій ХАТА

 Уже не один рік в Україні намага-
ються створити єдиний телевізійний 
пул УПЛ, проте й досі поєдинки елітно-
го футбольного дивізіону транслюють-
ся на каналах різних медіагруп. Допо-
могти вирішити проблему зголосилися 
в УЄФА. Як розповів президент УАФ 
Андрій Павелко, в Європейському фут-
больному союзі готові сприяти тому, 
аби в українському футболі з’явилася 
власна платформа для продажу теле-
візійних прав.
 За свідченням менеджера УЄФА зі 
стратегічного розвитку Олександра Ку-
черявого, централізація медіаправ може 
збільшити доходи клубів і зробити внут-
рішні змагання більш конкурентос-
проможними.
 Андрій Павелко каже, що в УЄФА 
готові надати власну платформу для 
тендера з продажу телевізійних прав в 
Україні. При цьому, аби всі без винятку 
вітчизняні клуби передали свої ТБ-пра-
ва до єдиного пулу, очільник УАФ про-
понує членам виконкому підконтроль-
ної йому організації ухвалити жорсткі 
рішення, за невиконання котрих на по-
рушників очікуватимуть дисциплінар-
ні санкції.
 Подейкують, що УАФ задля отри-
мання клубами атестації на наступний 
сезон планує зробити обов’язковою ви-
могою передачі ними прав на трансля-
цію своїх матчів до єдиного ТБ-пулу.
 «Це стосується не лише телевізійних 
прав — йдеться також про маркетингові 
права. Водночас нам потрібно прописати 
й жорсткі вимоги до транслятора, який 
переможе в тендері, що буде проводити-
ся за допомогою УЄФА», — наголосив 
Павелко.
 Передбачається, що за право транс-
лювати з наступного сезону всі мат-
чі УПЛ боротимуться медiагрупа ка-
налів «Футбол» та інтернет-платформа 
Megogo. Як відомо, саме останній від-
недавна належать унікальні права на 
трансляцію в Україні єврокубкових поє-

динків. Скоріше за все, цьому новітньо-
му сервісу в повному обсязі дістануться 
й поєдинки УПЛ.
 Президент УАФ обіцяє, що з наступ-
ного сезону на всіх поєдинках УПЛ буде 
працювати система ВАР, відтак, за його 
словами, трансляція кожного матчу має 
відповідати досить жорстким технічним 
вимогам.
 Можна припустити, що поява відео-
асистента рефері, як і створення єдино-
го ТБ-пулу, додасть певних бонусів у пи-
танні привабливості УПЛ. Генеральний 
директор «Шахтаря» Сергій Палкін виз-
нає, що задля підвищення рівня конку-
ренції в чемпіонаті корисними будуть 
навіть і штучні методи.
 Після того як уперше за останні де-
сять сезонів «гірники» залишилися без 
єврокубкової весни, у «шахтарському» 
таборі знову нагадали про потребу якіс-
ного відбору клубів для участі в елітно-
му дивізіоні. «Цифри заради цифр ре-
зультатів не принесуть. Проходячи лі-
цензування, за рівнем вимог клуби по-
винні відповідати статусу учасника 
Вищої ліги України. Вважаю, що віт-
чизняний чемпіонат наразі не готовий 
до того, аби в ньому грали 16 команд», 
— каже Палкін.
 Натомість президент УАФ перекона-

ний, що розширення ЧУ, вперше з 2014 
року, до 16 клубів — це крок у напрямі 
позитивних змін. А паралельне відрод-
ження легендарних клубів — «Кривба-
су», «Металіста», «Карпат», «Чорно-

морця», на думку Павелка, — це важ-
лива передумова для посилення конку-
ренції в УПЛ та зміцнення майбутніх 
позицій українського клубного футболу 
на міжнародній арені. ■

ФУТБОЛ

Конкурентним шляхом
У вітчизняному 
футбольному господарстві 
готуються до створення 
єдиного телевізійного 
пулу УПЛ

■

Низка вітчизняних клубів — серед яких «Динамо» та «Зоря» — тривалий час 
відмовлялися від участі в єдиному ТБ-пулі.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Подарунок із Ліверпуля на Різдво
Миколенко офіційно став третім українським легіонером в АПЛ, 
а Шевченко шукає для «Дженоа» кадрового підсилення

■

«Евертон» офіційно підписав динамівця Віталія Миколенка та вже 
представив його місцевим фанатам.
Фото з Twitter «Евертона».

❙
❙
❙
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«Ми розраховуємо, що в біатлоні та фристайлі наші хлопці та дівчата 
зможуть піднятися на олімпійський п’єдестал. Я вірю, що медалі будуть».

Вадим Гутцайт
міністр молоді та спорту України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 До старту зимової Олімпіа-
ди-2022, яку на початку люто-
го готується прийняти Пекін, 
залишилося менше місяця. 
Кілька офіційних делегацій 
заявили про бойкот майбут-
ніх «білих» Ігор. При цьому 
разом iз повпредами від США, 
Австралії, Канади та Великої 
Британії до КНР також не пої-
дуть і хокеїсти з НХЛ — у най-
сильнішій хокейній лізі світу в 
грудні через коронавірус дове-
лося зупинити змагання і тепер 
надолужити згаяне там плану-
ють саме під час олімпійської 
паузи.
 Ситуація в інших видах, які 
входять до програми ОІ-2022, 
значно спокійніша. Спортсме-
ни планомірно підходять до го-
ловних стартів чотириріччя. 
Хоча фінальні заявки на Пе-
кін сформовані далеко не в усіх 
збірних.
 Скажімо, вітчизняна біат-
лонна команда досі має дві не-
заповнені вакансії. Якщо склад 
чоловічої збірної України пре-
зидент ФБУ Володимир Брин-
зак чітко окреслив одразу піс-
ля успішної естафети, котра 
відбулася на другому етапі по-
точного Кубка світу, то настав-
ник українських біатлоністок 
Урош Велепець визначив пріз-
вища лише трьох з п’яти збір-
ниць, які мають поїхати на 
Ігри-2022.
 Про те, хто складе ком-
панію Дар’ї Блашко, Юлії 
Джимі та Олені Білосюк на 
біатлонній трасі в Пекіні воче-
видь стане відомо в найближчі 
два тижні — після того, як в 
Обергофі, Рупольдингу та Ан-
терсельві пройдуть три етапи 
Кубка світу.
 Варто відзначити, що саме в 

Рупольдингу під час новорічної 
паузи відбулася «Різдвяна гон-
ка» нинішнього біатлонного се-
зону. Провести її в традиційно-
му місці, на критому футболь-
ному стадіоні в Гельзенкірхені, 
не вдалося через коронавірусні 
обмеження.
 А під відкритим небом у Ру-
польдингу стріляючим лижни-
кам та лижницям довелося не-
солодко. Упродовж усього зма-
гального дня замість снігу на 
трасу падав потужний дощ. І не 
виключено, що саме він завадив 
тернополянину Дмитру Під-
ручному вдало провести пер-
шу стрільбу другої серії «Різ-
двяної гонки». Першу части-
ну цих виставкових перегонів 
— масстарт — український 
дует Підручний — Юлія Джи-
ма завершив на другій позиції. 
Відтак від найсильнішої біат-
лонної пари України всерйоз 
можна було очікувати високо-
го підсумкового результату. 
Проте, зайшовши на свою пер-
шу стрільбу в гонці пересліду-
вання, Підручний припустився 

одразу чоти рьох промахів, піс-
ля чого стало зрозуміло, що за 
високі місця в «Різдвяній гон-
ці» синьо-жовтій команді по-
боротися не вдасться. У під-
сумку, «персьют» Підручний 
та Джима завершили на дале-
кому восьмому місці, припус-
тившись на двох 13 промахів 
та відставши від переможців — 

австрійського тандему Хаузер/
Ляйтнер (лише два постріли в 
«молоко») — на 2 хв. 27 сек.
 Що казати, стріляти ук-
раїнські біатлоністи можуть 
значно краще. І, за задумом їх-
ніх наставників, пік форми має 
припасти на Ігри в Пекіні. Як 
свідчить старший тренер чо-
ловічої збірної України Юрай 

Санітра, на синьо-жовту збірну 
чекає важливий тренувальний 
збір в Італії. «Це наша стратегія 
в підготовці до Олімпіади. Там 
хороша висота. Потрібно ще до-
працювати в плані фізичної під-
готовки, аби в січні від старту 
до старту можна було рухатися 
все вище й вище», — зазначив 
Санітра. ■

Григорій ХАТА

 На відміну від літньої Олімпіади в 
Токіо, де українські спортсмени здобу-
ли 19 нагород, медальні очікування віт-
чизняного спорту від зимових Ігор-2022 
значно скромніші. Окремі прогнози свід-
чать, що в Пекіні українські олімпійці 
можуть залишитися взагалі без меда-
лей. Однак міністр молоді та спорту Ук-
раїни Вадим Гутцайт просить не зверта-
ти уваги на песимістичні розрахунки: 
«Завчасно говорити, що медалей не 
буде, не можна. Зрозуміло, що зимові 
Олімпійські ігри — не літні, і в нас є 
труднощі з базами підготовки. Майже 
всі готуються за кордоном. Але я вірю 
в кожного нашого олімпійця. У нас є 
види спорту, на які ми робимо ставки 
і сподіваємося, що наші спортсмени 
виступатимуть успішно. Ми розрахо-
вуємо, що в біатлоні та фристайлі наші 
хлопці та дівчата зможуть піднятися 
на олімпійський п’єдестал. Я вірю, що 
медалі будуть».

 Вадим Гутцайт переконує, що держа-
ва зробила все необхідне для доброї під-
готовки вітчизняних олімпійців. І на-
віть одна виграна ними медаль вважа-
тиметься хорошим результатом. При 
цьому в «спортивному» міністерстві 
уважно стежать за поточними висту-

пами лідерів українського біатлону та 
фристайлу й дещо непокояться за не 
надто переконливі здобутки вітчизня-
них стріляючих лижників на старті се-
зону. За словами пана Гутцайта, ук-
раїнська біатлонна збірна має все необ-
хідне для успішних виступів у Пекіні. 

«Слово за спортсменами та тренерами», 
— каже «спортивний» міністр і бажає 
біатлонній команді удачі.
 Як свідчить президент ФБУ Володи-
мир Бринзак, уже в першій гонці олімпій-
ської біатлонної програми — змішаній ес-
тафеті — «синьо-жовті» реально можуть 
претендувати на медаль. «Як мінімум по 
двоє хороших чоловіків та жінок у складі 
в нас точно є. До того ж ми маємо непо-
ганий досвід змішаної естафети на чем-
піонаті світу, коли наші спортсмени фіні-
шували четвертими за кілька секунд від 
призових місць. Зрештою, боротися наші 
біатлоністи будуть у кожній гонці. Однак 
слід розуміти, що Олімпіада — це завж-
ди лотерея. І ми сподіваємося витягнути 
в ній щасливий квиток, і що важливо — 
наполегливо для цього працюємо», — за-
значив Володимир Бринзак.
 Нагадаємо, що на попередній зимовій 
Олімпіаді, котра проходила в південноко-
рейському Пхенчхані, єдину медаль в ук-
раїнську скарбничку поклав фристайліст 
Олександр Абраменко. Головний тренер 
вітчизняної збірної з фристайлу Енвер 
Аблаєв каже, що його підопічні добре го-
тові й націлені на результат.
 Підтвердженням його слів став под-
війний успіх українських фристайліс-
ток на грудневому етапі Кубка світу у 
фінському місті Рука. Анастасія Ново-
сад стала його переможницею, а Оль-
га Полюк піднялася на третій щабель 
п’єдесталу.
 Єдине, що непокоїть вітчизняних 
спортивних функціонерів у контексті 
підготовки до Ігор-2022 — відсутність 
доступу спортсменів до олімпійських 
об’єктів. Господарі Олімпіади переко-
нують: «Усьому виною коронавірусні об-
меження». Однак у спортивному світі не 
виключають, що це певні хитрощі гос-
подарів, спрямовані на допомогу своїм 
олімпійцям. ■

Фристайліст Олександр Абраменко — єдиний з українців, кому вдалося виграти медаль 
на зимових Іграх-2018. 
Фото з сайту isport.ua.

❙
❙
❙

ОЛІМПІЗМ

Націлені на результат
У «спортивному» 
міністерстві вірять 
в українських олімпійців-
зимовиків, на яких 
незабаром чекає головний 
старт сезону

■

БІАТЛОН

Простір для маневрів
На «Різдвяній гонці» 
в Рупольдингу 
українська біатлонна 
команда виступила 
відверто нижче 
за свої можливостi

■

Юлія Джима та Дмитро Підручний «Різдвяну гонку» нинішнього біатлонного сезону завершили на восьмій позиції.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙
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 «Браток» лежить на операційно-
му столі й чує, як хірург каже анес-
тезіологу:
 — Операцію будемо робити під 
місцевим наркозом.
 — Про що ви говорите? Який 
місцевий наркоз? Я заплачу, давай-

те під імпортним наркозом!

* * *
 — Лiкарю, а який стан нового 
пацієнта?
 — Складне питання, але 
сподіваюся, що на лікування ви-
стачить.

По горизонталі:
 1. Різдвяна вистава з колядками 
та віншуваннями, яку грають як актор, 
так і в ляльковому театрі. 5. «За її слі-
дами я, мов безумний, ..., цілував з 
сльозами я пил із її ніг» (Іван Фран-
ко). 7. Велике християнське свято, яке 
в Україні офіційно святкують двічі. 
8. Англійський легкий обід. 10. Про-
дукт перегонки нафти, який залива-
ли в лампи, що замінювали свічки. 
12. Інша назва грака, що трапляєть-
ся в українських казках. 14. Ім’я спля-
чої красуні в діснеївському мультику. 
16. Перевертень, який живиться люд-
ською кров’ю. 17. Частина оптичного 
приладу (мікроскопа чи підзорної 
труби), яка прикладається до ока. 19. 
Ганс-Християн Андерсен як письмен-
ник. 21. Ім’я одного з трьох царів Схо-
ду, що прийшли привітати народжено-
го Ісуса,  зазвичай зображають чорно-
шкірим. 23. Міфологічний персонаж, 
стара баба, яка живе в лісі і вміє чаклу-
вати. 25. «... навкруги. Сплять ліси й 
луги. Тільки ти і я, і ясна зоря» (піс-
ня з репертуару тріо Мареничів). 26. 
Рушник, яким прикрашають ікони. 27. 
Контрольно-ревізійне управління. 28. 
Столиця Туреччини. 
По вертикалі:
 1. Сучасна скринька на коліщат-
ках для мандрів. 2. Місце бок-
серського поєдинку. 3. Сила, яка в 
казках завжди перемагає Кривду. 4. 
Відомий радянський тенісист і спор-
тивний коментатор. 5. «Народився ... 
на санях в лемківськім містечку Дук-
лі» (Богдан-Ігор Антонич). 6. Чесь-
кий проповідник, мислитель, ідео-
лог чеської Реформації, чия смерть 
стала причиною численних народ-
них повстань. 9. Богослужбова кни-
га з текстами релігійних пісень та мо-
литов, призначених для щоденних 

церковних відправ. 11. Марсіансь-
ка дівчина, героїня фантастичного 
роману Олексія Толстого. 13. Лю-
дина, яка колекціонує монети. 15. 
Давній скандинавський воїн. 18. Ге-
рой французького епосу з циклу про 
Карла Великого. 19. Вузький тканий 
пояс, який тримає плахту чи запас-
ку. 20. Переливчастий спів птахів. 
22. Одяг християнського священни-
ка. 23. Давня назва річки Урал. 24. 
Частка в арабських іменах, яка озна-
чає «батько такого-то». 

Кросворд №113
від 24 грудня

Кросворд №114
від 30—31 грудня

Дара ГАВАРРА

 Здається, нарешті лауреатка «Оскара», «Золо-
того глобуса», «Еммі», титулована красуня й актри-
са 55-річна Холлі Беррі знайшла своє щастя і дня-
ми стала на рушничок із 51-річним музикантом і спі-
ваком Ван Хантом. Закохані майже рік зустрічалися, 
перш ніж Холлі сказала судженому заповітне «Так». 
Про цю знаменну подію «подружка» Джеймса Бон-
да повідомила у своєму інстаграмі, виклавши фото 
скромної шлюбної церемонії, на якій нове подружжя 
стоїть на тлі величезного вікна культової споруди, че-
рез яке видно океан і пальми. Та й вбране подружжя 
було досить скромно: на босоногій нареченій — ві-
нок з екзотичних квітів, вільна довга спідниця і топ, 
а такий же босоногий наречений був вбраний у легку 
джинсову сорочку і такі ж шорти. В принципі, для по-
дальшого щасливого життя й не потрібні галас дов-
кола шлюбної процедури, увага папараці, розкішне 
весілля з сотнями гостей. Про це добре відомо пані 
Беррі, яка була тричі офіційно заміжньою, не кажучи 
вже про звичайні романи.
 Мабуть, нещасливі стосунки переслідували Хол-
лі від самого дитинства, адже батьки розлучилися, 
коли дівчинці було лишень чотири роки, а всі попе-
редні роки вона була свідком щоденних знущань і фі-

зичного насильства з боку батька над її 
матір’ю. Та й у подальшому особистому 
житті актрису переслідували невдачі: 
перший цивільний чоловік після їхньо-
го розставання вимагав від неї гроші, які 
він нібито брав у кредит для її «розкрут-
ки». Наступні стосунки також не дода-
вали щастя й упевненості. Коли ж на-
решті жінка стала матір’ю (через цук-
ровий діабет актриса довго не могла 
народити дитину), то змушена була 
розлучитися з батьком своєї донеч-
ки — моделлю Габріелем Обрі, який 
зажадав повної опіки над дитиною і, 
відповідно, грошей на її утриман-
ня. Довелося відкупитися. Проте 
й шлюб з черговим бойфрендом 
— Олів’є Мартінесом, від якого 
Холлі народила сина, не приніс 
довгожданого сімейного за-
тишку. Залишається споді-
ватися, що останній шлюб 
таки буде вдалим і красуня 
Беррі нарешті стане щасли-
вою дружиною. ■

з 10 до 16 січня
 Овен (21.03—20.04). Продумуйте всі де-

талі наперед. Будуть моменти, коли ви відчує-
те стабільний ґрунт під ногами.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 13.

 Телець (21.04—21.05). Що стосується 
фінансів, то головне — не приймати поспішних 
рішень, а діяти спокійно. Вас чекають цікаві зус-
трічі, новi знайомства та новi враження.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12. 

 Близнюки (22.05—21.06). У вас буде багато 
завдань, які потрібно виконати у визначений тер-
мін. З усім ви не впораєтеся без допомоги друзів. 
Але не поспішайте розповідати про свої плани.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). Попереду переїзд, 
зміна обстановки i навiть роботи. Варто бути 
обережнішим з фінансами, ваша скарбниця 
суттєво зменшиться, а нових джерел прибут-
кiв не передбачається.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08). На горизонті з’яв-
ляться відразу кілька цікавих варіантів. Будь-
те готові піти за покликом серця або прислуха-
тися до здорового глузду.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Діва (24.08—23.09). Тиждень буде ус-
пішним щодо кар’єрного та особистісного 
зростання. Він також принесе вам удачу і фі-
нансове процвітання. Правильне рішення під-
каже близька людина.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 10.

 Терези (24.09—23.10). Ваш шлюб може 
пройти випробування на міцність. Не поспішай-
те рубати з плеча, душевна розмова допоможе 
прийти до спільного знаменника.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Зiрки обiця-
ють багато яскравих інтрижок, але виникнуть 
деякі складнощі у виборі супутника. Головне 
— не брати на себе занадто багато.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 13.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви са-
мотні, наберіться терпіння, скоро ви зустрі-
нете своє кохання. Пiклуйтеся про самопо-
чуття.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Козеріг (22.12—20.01). Усі іспити ви 
витримаєте з честю, так що час виходити на 
дорогу великої кар’єри. Дрібні невдачі поспри-
яють бажанню міцніше утвердитися.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Водолій (21.01—19.02). Тиждень 
буде важким, але результати виконаної ро-
боти просто приголомшать вас. Ви ніяк не 
можете підібрати ключик до заповітних 
дверей.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Риби (20.02—20.03). Вам нелегко ві-
докремити реальність від фантазій, але дове-
деться. Інакше в нашому складному світі все 
заплутається ще більше.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

НА РУШНИЧОК

Холлі Беррі в пошуках 
сімейного щастя
«Оскароносна» актриса вкотре вийшла заміж

■

Холлі Беррі.❙

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

7—8 сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах 
ожеледиця. Вітер півнiчно-західний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночі -2...-4, удень -1...+1. Пiслязавтра вночі 
-6...-8, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночі -6...-8, удень 0...-2. Яремче: -5...-7, 
удень 0...+2. Міжгір’я: вночі -6...-8, удень 0...-2. Рахів: 
уночі -4...-6, удень +1...+3.

Дім на краю світу
Як живеться людям у селах на кілька хат
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